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SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 1988 BRASfUA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 17• REW'IIÃO, EM 1• DE 
AGOSTO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1- Comunicações da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da 
sessão. 

-ConVocação de sessão extraordinária -a 
realizar-se amanhã, dia 2, às 1 O horas, com 
Orc{em do Dia que designa. 

1.2-ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO· 

1.3.1- Mensagens do Senhor Presi-
dente da República · 

- N• 147/88 (n' 268/88, na origem) sub
metendo à deliberação do Senado Fed~ral o 
seguinte projeto: 

Projeto de._ Lei do Senado nQ 55/88-DF, que 
fixa o efetivo da Polícia Milttar do Distrito Fede
ral e dá outras providências. 

- N• 148/88 (n' 269/88, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República solicita 
autorização do Senado Federal paiâ que o 
Governo do Estado de Ceará possa contratar 
operação de crédito para os fins que espe
cifi_ca. 

-N• 149/llff (n' 273/88, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República comu~ 
nica que se ausentará do País no perfodo de 
31 de julho a 3 de agosto do corrente, para 
atender a convite do Senhor Víctor Paz Esten~ 
soro, Presidente da Bolívia. 

·SUMÁRIO 

1.3.2 -Ofício 

- N1 102/88, do l9~Secrefário da Câmara 
dos Dep~tados, encaminhando autógrafo do 
Projeto de Lei da Câmara_ n9 154/86 (ri<} __ _ 
8216/88, riã casa de origem), que "Cria a 
Junta de Conaliação e Julgamento na 3~ Re· 
gião da Justiça do Trab~ho". 

1.3.3-- Requerimento 

-N.;. 111/88, de autoria do SenáClor Mau
rício Corrêa, solicitando informações do Poder 
Executivo sobre a comitiva que acompanhou 
o Presidente da República em viagem oficial 
à_~~ública Popular da China~ 

13..4- Comunicações 

-De Srs. Senadores que se ausentaram 
do País durante o recesso parlamentar. 

2 -ANEXO AO ATO DA COMISSÃO 
DlRETORA 

N• 18, de 1988 (republicação). 

3-ATO DA COMISSÃO DlRETORA 

N• 25,de 1988 (republicaçáo). 

4-ATOS DO PRESIDENTE DO SE· 
NADO FEDERAL 

I'!• 92, de 1988 (republicaçao). 
N' 95 a 104, de 1988. · 

5-PORTARIA DO !•-SECRETÁRIO 
DO SENADO FEDERAL 

N• 12, de 1988. 

6- PORTARIA DO SR. DIRETOR-GE
RAL 

N• 14, de 1988. 

7-ATO DO 1•-5ECRETÁRIO DO SE
NADO FEDERAL 

N• 7, de 1988~ 

8-SECRETARIA GERAL DA MESA 

__ Reseiiha das matérias apreciadas no perío
do de t• a 30 de junho de 198& 

9 ~ DIRETORIA GERAL 

Extratos de contratos ou termos aditivos. 
-Conselho de Ãdministração, Ata da 2• 

reunião ordinária. 

10 -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata de Reunião do Conselho Delibe-rativo: 
Balancete Patrimonial e Demonstrativo das 

Receitas e Despesas, referente 8os meses de 
fevereiro, marçO e abril de 1988. -- - -

GrupO pãrlametar Brasii/Polônia - Docu-
mento constitutivo. 

11 -GRUPO INTERPARLAMENTAR 
BRASIL-POLÔNIA 

-Documento constitutivo (republicação). 

12-MESA DJRETORA 

13- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARflDOS 

14- COMPOSIÇAO DE COMIS
SÕES PERMAl'IEiiTES 
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Ata da 17~ Reunião, em 1 c:> de agosto de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Jutahy Magalhães 

ÀS /0 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Aluizio Bezerra- Nabor Júnior 
-Leopoldo Peres -João M~_nezes ~ Almir Ga
briel - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa 
- Edison Lobão- Chagas Rodrigues -Alvaro 
Pacheco - Cid Sab_6icêi_ de Carvalho - Mauro 
Benevides- Humberto Lucena-Raimundo Lira 
- Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira -
Divaldo Suruagy-Teotonio Vilela Falho- Fran
cisco Rollember:g - Lourival Baptista - Jutahy 
Magalhães - Afonso Arinos - Nelsvn Carneiro 
- Ronan Tito - Iram Saraiva - Jrapuan Costa 
Júnior - Pompeu de Sousa - Mauricio Corrêa 
-Meira Falho- Mendes Canal e-Rachid Salda
nha Derzi - José Rlcha - Jorge Bomhausen 
-Carlos Chiarelli -José Paulo Bisai. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
36 Srs. Senadores. Entretanto, não há, em plená
rio, o quorum regimental para abertura da sessão. 

Nos termos do § 29 do art, 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leit,ura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião, convo_cando os_S_r~. Senadore~_ para uma 
sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 1 O 
horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 53, de 1987 _(n9 214/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei n9 6,880, 
de 9 de dezembro_ de_ 1969. que dispõe sobre 
o Estatuto dos Militares tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n• 6, de 1988 (n• 8.169/86, na Casa de 
origem), de iniciativa do S_enhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a estrutura das cate-. 
gerias funcionais do Grupo-Atividades de Apoio 
Judiciário dos serviços auxiliares da Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

Votaçáo, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 7, de 1988 (n~ 8.387/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que cria a 16~ Região da Justiça 
do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do _ 
Trabalho, institui a correspondente Procuradoria 
Regional do Ministério Públ1co da União junto à 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL proferido em Plenário. 

4 

. Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Cárriara r\9 14, de 1988 (n°-38f/88, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que _dispõe sobre a criação de car
gos I!i:l Secretaria do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal, e dá outras providências, tendo 

PAREcER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Parecer n9 2, de 
1988. apresentado pela Comissão Especial, con
cluindo que não deve ser objeto de deliberação 
a Denúncia si n9, de 1988, do Senhor Deputado 
Gerson Peres, contra o Dr.José Eaulo Sepúlveda 
Pertence, Procurador-Geral da República. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
1 O, de 1988, de autoria do Senador Jamil Haddad, 

solicitando,_ ao Ministério das Comunicações, in
formações sobre o critério adotado pelo atual Go
verno para a concessão de canais de rádio e de 
televisão através daquele Ministério. 

7 
Votação, em turno único, do Requerimento n9 

37, de 1988, de autoria do Senador Itamar Franco, 
solicitando, nos termos regimentais, ao Ministro
Chefe da Casa CMI da Presidência da República, 
infornlações a respeito da Secretaria Especial de 
Ação Comunitária - SEAC, a fim de instruir o 
estudo do Projeto de_Leí da Câmara n9 119, de 
1982. 

8 

, Votação, em turno úlUco, do Reque-rimento nç 
54, de 1988, de autoria do Senador Jamil Haddad, 
solicitando, nos termos regimentais, informações 
ao Senhor Ministro das Minas e Energia, através 
do Gabinete CMI da Presidência da República, 
a respeito dos contratos firriladoS entre a Petro
brás e a T exaco do Brasil S.A. 

9 

VOtação, em turno único; do Requerimento n~ 
96, de 1988, de ãutoria do Senador Mendes Cana
Je, solicltand~. ~os termos r_egimentais, informa
Ções ao Senhor Minist~;"o do Interior, através do 
Gabinete Ovil da Pr-esi-dénÇi.it-'da RepúbliCa, ares-

-- pe1f0- do andamento do "Projeto do P.:,ntanal", 
qUe vem sendo implantado pelo Governo do Esta
do do Mato Grosso do Su1, corn recursos do Ban
co Mundial, através de conlr~o _lavrado com o 
Governo brasileiro. 

10 

Votação, em turno único, çfo Requerimento n9 
102, de 1988, de autoria do Senador MendeS Ca
nale, solicitando, no~ termoS regimentais, infor
mações ao Senhor Ministro ela, F~enda, através 
do Gabinete_ Civil da Presidência da República, 
para instruir as Mensagens n9" 124 e 125, de 1988, 
do Senhor Presidente da ~epública. 
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11 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 
98, de 1988, de autoria do Senador José lgnácio 
FEirreira, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda, Doutor Maílson Ferreira -da Nóbrega, para, 
perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pela Resolução N~ 22, de 1988, prestar 
esclarecimentos a respeito de assuntos pertinen
tes à sua pasta. 

de orige"ni};. ae.lrliCiativa ·da -Seilhor Presidente 
da República, que autoriza o Poder Executivo· a 
cOnsiifuir a Fundação CuJtuial Palmares - FCP, 
e- dá outras pro_vidências. (Dependendo de pare
cer.) 

14 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resq

luçâo n9 80, de 1988, de autoria do Senadot R<>:-
nan Tito e outros senhores senadores, que altera 
o art 64 do Regimento Interno do Senado Federal 
(dependendo de pare_ceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e Diretora). 13 

12 

Disc:ussão, em turno único, do Piojeto de Lei 
da Câmara no 30,-de 1988_(n9 549/88, na Casa 

Discussão, em primeiro tUrno, do Projeto de 
Lei da Câmara n' 28, de 1988 (n' 7.183/86,na 
Casa de- oiigem), que altera a compoSição- do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região, Cria 
cargos e dá outras providências. (Dependerido 

0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -· 
E$tá encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 10 horas e 41 
minutos.) de parecer.) · 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS 
lERMOS DO§ 2• DO 

ART. 180 DO REGIMENTO JN'i'ERNO 

MENSAGEM 
N• 147, de 1988 

EXCELENT1SSI~S SENHORES MEMBROS DO C.ONGRESS'O NACIONAÍ.: 

Nos tertr.os do parágrafo 29 do artigo S:l dOI. Co~ 

tituição Fedel:"a;t., tenho a honra de ::~ubmeter .i elevada_ ~liber~ 

ção de Vossas ,E~c,eléneias, acompanhada df! E.x~osição de Motives 

do Sellhor Goverpad'j)r ao- Distrito FcQ.e.r41, o. anexo -projetO de le.i 

que "fixa o efe,tivo da Policia Militar do Distrito Federal, e dã 
outras proviõ~n::Dis«. 

Brasilia, em 12 õe julho de l 988. 

E.M.N~ 011/88-GAG arasS:lia, 25 de junho de 1988 

Excelentissimo senho:.:- Presidente da Repúbl,ica, 

A Pol.icia Mil.itar do Distrito Fe~e:eal vem desenvol 

vendo continuo Õ 'cuidadoso esforço 110 sentido de um trabalho co"' 

reto c eficaz p:irit a prevenção da crim,inalidade urbano.. como· -s,_ 

be Voaaa Excelência, Brasil.ia, como Capital da RepÚblica, sede 

de seue po~eres e sede das missões diplomáticas acreditadas jUn 
to "o g-overno do Brasil, tem eom~romisso singullilr com a ffill.htlte.!i 

ção da segurança -públicll.. 

Po~ ou.tro lado, nossas responsabilidadr.s intern.!!, 

cionais foram acrescidas com aa histórica8 -decisÕe11 da UNESCO de 

deelarn BrasÍlill "Patrimõnio Cultural da Humanidode" e. de Sua 

santidade, o Papa Joio Paulo "rr, de faze:.:- Cll.rdeal AI-ccbispo 

Oom José F;eire Falcão, em ato inédito na crôniCa da Igre-ja q~,;.e 
inclui no .seu Colégio Maior a noasl!l cidade. Com apcna.s 28 anos 

de existência. 

Caba, por isto mesmo, a_o Coverno do "Distrito Feds;: 

rlll exercer ação Permanénte e exemplar na pr<'!venç:io contr<l a vi,2 

. lência u:~:bana,_ tendo em vista também a rcspons_ab-Üidade de g~ 
rantir a inviolabilidade pessoal e territorial dll.s represe!! 
tll.çÕes. 

ExcelentS:Ssi.:Oo Senho;,; 

Oouto-r JOSÉ SARNE'{ 

Oigninimo Presidente ()a RepÚblica Fede-.:ativa do Br<lsil 

~ 

i;.M.N~ 0~~/88-GAG Brllsiiia, 25 de junho de Ú8S 

O êxito no cumprimento desse dever reclama imedi~ 

tas P>:"ovidências para superar défieiên:ci:~s do _llpal:"ell"io" de se9.l! 

n~;,nça pÚbl'.ica·, notadalTiente no..,:efet.i;,oJJ da Policia Milita>:. 

II.UIJlento do pessoal e d" dotação de via·turas, equipllmento:s, arm&. 

mento e in:stalll<;Ões é indis~ensivel psra se ~llC<!nçar 'adequ-ado P:1 

drão técnico de_operacionalidade no setor de proteção t.s em 
baixlldas. 

Com a autorização de Vossa Excelência, o governo do 

Oistrito Federal criou, no final do 'll.no passll.do, a za Companhia 

Hilitar Independente, núcleo do Batalh"ão Rio Branco, objetivando 

"mplia• a segursnç11 !l!l área das missões estrangeiras. Mas, os f:1 

tos recentes - essll.ltos As residências de Ciploml:ltas da ArtÍbill 

Saudit_a e d.O.Paragu11i - demonstram que são aindt~. insufid .. entes 
recursos, dispon.iveis psi-a ease .fim. 

. Venho, llBsim, propor ll Vossa Excelência, dentro dÕ 

Plano de E"pansão da Sec:retari!l de Segurança Pública do Oistrito 

Federal. a tr~;~nsformação C a 21 Comp,nhi!l de t>oTíC:ill.- MIÍitar Ind_e 

pendente em Si :Batalhão de Policia. Mil.itar "Batalhão Rio Brancõ", 

p-ar!l o que_seguem, apensos, minutas da org.,niz.,ção e de aumento 
de efetivo. 

do ;r,preço. No ""'o;o\~~f2)'",~'""" 
GIJ'i AFFO'ts~~"iÉIDA GO~~vJs 

GoVe:r.nador .do Distrito Federal 

Substituto 

e elevi 
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~.- rm:::L 
17-~ 

Lote 16. 

Lota ll, 
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lli!~: SCN - Qun.o.lm 07. Bloco 11. 

"li::-.,_ 

l?'l.O;!ET') ~J'=: t.El DO SENADO N" 55, DE 1983-DF 

Fixa o efetivo da Pol!cia Militar do 
. Di11trito Federal, e d.ã outras ~ovidên
eiaa. 

O SENADO FEDERAL decreta: 

Art. 10 O efet.ivo da Policia Militar do Distrito Federal, 
fix~do na Lei no 7.491, d& 13 de junho de 1986, passa 11. ser àe 9.854 
(nove mil oitocemto:s._e einqtlenta _e quatro) Policiais Militares, dis
tribuidolil pelos se<Juintes Quadros, ·postos e Graduações: 

I - QOAORO OE OFICiàlS POLICIAIS-MJ;LITARES lQOPM): 

Coronel PM •••••••••• -••••••••••••••••• -............ • • 8 
Tenente-COronel PM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22 
M,o~:jor PM. ........................................... 40 
capitão PM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8'3 
Primeiro-Tenente PM • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• 7_5_ __ 
Se<Jundo-Tenente PM •••••••••••••••••••••• , • • •• • • • • • • 98 

II QOADRO DE OFlCIAIS POLICIAIS-MILITARES FEMININOS 
(QOPMF): 

Capitão PM Faminino •••••••••••••• ••••••••••••••• ••• 
Primeiro-Tenente ,PM Feminino ••••• -••••• .--.~ •••••• -•••• 
Sequndo-Tenente PM Feminino •• , , • ~.,; .-~ ,-., ••• ,, ••• ~ •• 

III - QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS-MILITARES DE SAÚDE 
{QOPMS): 

Tenente-Coronel PM Médico ·····~·····~··•••••••••••• 2 
Major PM Médico ..... ,,. ............ _ ...... •.• ••••• -.... 3 
Capitão PM Médico ....................... .,... ... ... 7 
Capit.iio PM Oenti!lta '""""''"''''~••••wooooooooo 1 
Primeiro-Tenente PM Médico ••• -.............. -..... •••• 18 
Primeiro-Tenente PM Dentista • , ••••• •••........... •• 1 

IV - QUADRO DE OFICIAIS POLIClAIS-MILITARES CAPELfi.:ES 
(QOPMC): 

Primeiro-Tenente I'M Capeliio ••••••••••••••••••• -;-•••• 

V - QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS-MILITARES DE ADMINISTRAÇf\0 
(QOPMA): 

Capitão PM ,, •• ,, ••• , , , , , •• ···•·· ••••• , , , ••••••••... 12 
PrimeirowTenente PH • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 
se-.undo-'l'enente Pi-t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • JS! 

VI - QUADRO OE OFICIAIS POLICIAIS-MILITARES ESPECIALISTAS 
(QOPME:): 

Primeiro-Té'nentà PM •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Se<Jundo-Tenente PM •••••••••••••••••••••••••••••• -••• 

VII - QUADRO DE OFICIAIS POLICIAIS-l1ILITARES- MOSICOS (QOPMM) : 

Capitão PM MUsico •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Primeiro-Tenente PM Músico •••••••••••• , , , • , •••• , , •• 
Segundo-Tenente PM Músico •••••••••••••• , •• , , ••• , , •• 

VIII - QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS-MILITARES COMBATENTES 
(QPPMC): 

Subtenente PM Combatente ••••••••• , •••••••• , •••• , , 58 
Primeiro-sargento PM Combatente •••••••• , •••••• , , , SQ 
Sequndo-sargento PM Combatente ••••••••••••••••• ,, 234 
Terceiro-Sargento PM Combatente ••• -••• •••••••••... 702 
Cabo PM Combatente .. • .. .. • • .. • .. • .. • • • • ••• •• • .. .. 1152 
Sold,o~:do PM Combatente ............ ••••••••••••.... 6557 

IX - QUADRO DE: PRAÇAS POLICI. IS-MILITARES FE!-UNINOS {Ql?P!~f'): 

Subtenente PM Feminino ••• , ••••••••• , ••••• -........ 1 
Primeiro-Sargento PM Feminino •••• ;;, •••• -......... 2 
Seo;undo-Sarqento PM Feminino ••••••• , •• -. ~......... 5 
Terceiro-Sargento PM Feminino ••••••••••• ~·.... •• • 13 
Cabo PM Feminino .. T .............. ~............... 25 
Soldado PM Feminino ••••••••••••••··~··••••••••••• 143 

X - QOAORO DE PRAÇAS POLICIAIS-MILITARES ESPECIALISTAS 
(QPPME) : 

Subtenente PH Esper=ialista .. .. .. ... • .... .. .. ...... 6 
Primeiro-Sarqento PM Especialista •••••• , , , , •• , • • • • 28 
Segundo-Sargento PM Especialista •••••••••• •••••••• 37 
Terceiro-Sargento PM Especialista • • • • • • • • • • • • • • • • • 67 
Cabo PM Especialista ..... • .. .. .... ... ... .. ........ 165 
Soldado PM Especialista • .. .. ...... ..... • .. .... •••• 110 

Parâgrafo único. As va<Jas resultantes da- execução desta L<:!i 
serão preenchidas meàiante p!"omoo;iio, admissão por conc_urso ou inclu
são, em pe~rcelas a serem estabelecidas pelo GoveJ:nadoJ: do Distrito Fo::=
deral, de acordo com a necessidade do seJ:vio;o e e~s disponibiliàil<.lcs 
oro,;amentárias. 

rerão 
ral. 

Art. 20 As despesas dc_col:"rentes da aplicacãõ-aesta Lei cor
i conta das dotações orçamcnt.ãrias do Governo do DistritO; E'ede-

At"t. 30 Ficam mantidas as disposições dll, t.ei no 7,491, de 
13 dC junho de 1986, não modificadas por esta Lei. 

Art. 40 Est.a Lei entra em vigor na_ dat<!- .de sua publicaç.iio • 

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrá.rio. 

LEGISLA9~1.0 CITADA_ 

LEI N~ 7.191 .• DE 13 DE JUNHO DE 1086 

Fix11 o efeUvo dn Prollcln Mili1•r 1$.: 
Dislrilo Fcd~rnl. nltun di.<J>O.<iliv<> <I• J.,, 
li~ IJ . .J!i(). ·d~ J I d~ outubro i! e 1977, c d• cu• 
~ru prol'id<'nci..s. 

O PltESIDENi'E DA REPúBLICA, faço saber que o Senado Fe· 
dera! decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

1\rt. 1~ O cfctivo da Policia Militar do Distrito Fedcral, de qu~ 
trata a Lei n~ 6.983, de 13 de abril de 1982, passa a ser fixado cm 8.G!i 
(oito mil, seisce.,tos c quarenta c sete) Policiais-r-.Hlitares. 

Art. 2~ O li.rtigo ~r; da Lei n'.' 6.·Hi0, de 1~ de outubro de 197r
que diSJlÕC sobre a Or~nni;o;acão Uúsica da Policia Militar do Oislritu 
Federal - alterada pela Lei n_~ 6.~83, de 13 de ;~.bril de 1982, passa n 1·i· 
IJOrnr com a seguinte rcd:tção: 

"Art.. :J6. O, pessoal da Policia Militar do Distrito Fcdm: 
compõe·se: . 

I - Pessoal da Ativa: 
a) Oficiais, ct>nsLituindo os seguintes quadros: 
_.::-Quudro o.l<! Ofidriís -I'oliciais·Mi!itares {QO!'>M); 

~ Quadro de Oficiais Policiais·Mi!itnres Fcm_ininos 
(QOPMF): 

- Quadro do Oficiais Policiais·MHito.res de Saúde 
(QOPMS); 

- Quadro de 
(QOPMC); 

Oficiais Policia is· Militares Capeldes 

- Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Adm-inistração 
(QOPMAJ; 

- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas 
(QOPME): e 

- Quadro de OfiCiais - Polieinis·Milltares Músicos--
(QOPMJld); 

b) Praças Especiais da Policia Militar CPEPM): 
- Aspirantes-a-Oficial; e 
- Alunos-Oficiais. 
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c) Praças, constituindo os sec:uintes Quadros:· 
- Quadro de Praças Poticiai.S·Milita:-es Combatentes 

fQPPMC); 
- QuadrO de Praças Policiai:s·Militares Femininos 

(QPI'MF'J:e 
-Quadro de Praças Po!i_ciais·Militares EoS:o~cialistas 

(QPPME), 
Il - Pessoal Inntivo: 
.a) Pessoal da Reservo. Remunerada: c 
b) Pesso3.t Reformado. 

Ptmir:~afo único. O Quadro de Oficlo.is MúsicoS fQOMl de
que trata a Lei n! !i.G22, de l de dezembro de l!l70. decl.:mldo <'ln 
extittçilo pelo§ z~ do artigo 2!, da Lei n~ 6,!)_8_3,._ de 13 de abril de 
1982, ê rcativndo, pa_ssando _a d~n<l~jJHlr·sc: Qya.dro de Oficiais 
Policinis-Mi!iLíncs Músicos 10,0PMM).". 

Art.. 3~- O cfetivo a que se refere o nrtir,o 1~ desta lei ficniá distri
h\lido pelos postos c r;r.:1duao;ó~s !Hcvistos nos Qli.:~droS da policia Miii· 
tnr do Distrito P!!d!!ral, no:~ seguinte formn~ - -- -

I - Qundro de Oficiais fioliciuis·J>firítnrCS (QtfPM): 

Coronel P~1 ...........••... -~----·· .. ·····-···-••• .. •·· .• 08 
Tcncntc·Coroncl PM ....•...•...•.. , ••• ,_,_. u.• -~~~~ • • 21 

Major PM .•... -•.•..••••• ,_, •.• ·~ -~"""'-•-• •. ••"'-' .___..,__,____,_ -- 38 
Capitilo PM ...•.•••.•••.•...... • • .•..•...... ü •• _____.__,_ • 78 
I~ Tenente PM ...•...•••••.•••••••••• _ ••••••••• ....,_ 70 

2~ Tenente .PM ..••• : • • ·-· ...•.••• ••-OA • ~. ·-·~·. --·. 82 
JI - Quadro de Oficiais Polidais·Mi1lii-reS·- FemininQ~ 

{QOPMF): -~ 

Capitdo PM Feminino ·~·······~····•-.-noo••·--·•-·~·-~ -,01 
l~TenentePM Feminino ..•.... ~:-:,_.:................ (12 

2~ Tenente PM Feminino ..... ,.: ..... ~ ... ,-~·· •• :.._.~ ·~~o~ 
III - Quadro de Oficiais Po!íciais-MiliúlreS de S11Udc 

(QOPMS): =--

'l'enente·Cotonel PM Módico ............ _, ........ -. •• 02-
Major PM Médico ........... , ............ ·-· .-.--.--.--...... 03 
Capitão PM MC:c!Jco ......... _ .... ••·-·-···"""' ....... 07 
Capitdo PM Dentista ••• -....... n • .-:-.,. ,_, •• ~~· -~--,____ 01 

1! Tenente PM M6dlco ............... , ....... -... .... 18 
1? Tenente P1:l Dentista ...................... -..• ""' 07 
IV - Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capeldcs 

(QOPMC): 

1~ Tenente PM Capelão ...... r_._,.·-·~, .. ,............ 02 

V - Quadro de Oficiais Policiais-Militares àe Administra-
çi\o (QOPM:A): 

Capitao PM ............................... r........ 12 
1~ Tenente PM .............. , ......... -.... ~ .... ·-·-··· 2.') 

2:' Tenente PM, ~~-· ,_, ~·-u • • • • • • •-•-• • ·~• •-•-•-•-u-• • • -•-• • • • 38 

VI - Quadro de Oficíais Policiais-Militares Especialistns 
{QOPME): -

1!' Tenente PM ... , ... , ............ "•. ••u. ·• • • • • • • • 01 
2~ Tenente PM ..•...••...•....•..•....•.. , ...• ,_ •.. -.-. o;, 
VII - Quadro de Oficiais Polidais-Militnres Músic04 

(QOP.MM): 
Capitdo Pll1ll1úsico, ........... , ... ; .......... .-~_. -... O! 
1? Tenente P1111úsico ........................ ··~·:. 01 
2!'Tenente PJ\l Mú.sico. , ...•.• ~., •• r-o õ, •• r• ••• • ..: ....-.... 01 

VIII - QunUro ~c Pt·açns Policiai5-ll1iiitaics Combatentes 
(QPPMC): 

SuhtNH'IIh' I'M CmuhaL<'nl"······················... fo:!_ 
1~ Snrgr.nto PM Combt~tcntc .... , •. -... -....••• ~~-----. 81 
2:' Sargento -PM COnibutentc .... : ....••••••.•• ;.u_.- io;, 
::1~ Snrgento PM Comba-tente •.. : ....•.•••• -••• -~.-.õ~-. 
Cabo PM Com-batente .....•.•. : ............ ~~ ••• ;..,·~ '" 983 
Soldnclo PM Combatente ..•...... -... r •••• ,,,._ .... -=-- 5.700 
IX - Quadro de Praças Pol!ci.nis·Militares Femininos 

{QPPMF): 

Subtenente PM Feminino ..• -.~··'"""''''•••·---.-·····~·•· 01 
1~ Sargento PM Feminino .... ,, ....... _ ...... -----··· "-02 
2? Sargento PM Feminino ...................... ~r••• 
::1? Sargento PM Feminino ......•••••• - .......... ~. 

05 
13 

Cabo Pll1 F~minino ......... -••• ~ ....... ,............ 25 
.Soldado PM Feminino ... , ..................... ~ .. --. 143 
X - Q'uaclro àe Prllças- P-~!iciais-M:i!itares Espccinlistns 

(QPPME): 

Subtenente PM Especialista......................... 06 

1? Sargento PM Especialista , . , ..• -.................. 28 

2~ Sargento PM Especialista .. -................ H.... 37 

3! Sargento PM Especialista • , •. : . ................ ;, 6G 
Cabo PM Esper.ialista ..... ,_.,.... ..... • .. .. .. .. .... 150 

Soldado PM Especialista .... ,., ....... -· ........ : . ." 110 
§ 1~ O efetivo de Praço:~s E:speciais terâ nUmero variável, ntó o li· 

mite correspondente ao de vagas existentes no posto ele 2~ Tenente PM, 
acrescido dos cl.:lros c abatidos os excedentes porventura existentes nos 
demais por.los do QàPM. 

§ 2? As vagas resultant~s da execuç:to desta lei serão preenchidas 
por promoção, aclmiss<'lo por concurso ou 'inclusão, a partir da data dn 
sua publicnçdo atê J98S, cm pnrccl:ls a serem estabelecidas pdo Gover· 
nador do Distrito F'cdel'al, ele acordo com a necessidade do serviço c a 
dispOilibilidadc orçamentária. 

§ 3~ Comtletc no Govcrnndor do Distrito Federal rer,ulamcntar, 
dentro do quadro ele que trata o itelll X deste arti1:o, as qurlliric:Jçt!l•s 
Policinis·)\1ililorcs indispcnsâvcis no plcnQ funciOilamcnto das ulivida· 
dcs cl.1 Corporação. 

Art. 1~' S;'o inc!uidos. na estr_uturn c orr,;mi;o:a~ão da Polícia Mili· 
tar do Oi!:itrito f'cdernl, os seguinte órg;los: 

I - Dircloria de Ensino (ÜEli-
11 - Comando do 1'olici<11nenlo !CP); 

III -- Academia,de Policia Militur (APM). 
_ Art: 5~- .A niretorill de Ensino - DE, órgdo de- din.>çllo set~rial do 
sistema de ensino, incumbe o plancjamcnto. coordenaç:lo, fiscali:.:açtlo c 
controle _dóis ati v idades de formação, atualização, reciclagem, cspeciaJi. 
zaçllo c aperfeiçoamento de ofici01is e praças. 

Art. 6~ Ao Comando de Policiamento - CP, órg!Lo de execuç-'o 
responsâvcl, perante o Corn:~nclnnte·Gcral, pt•la manu~enção do policin
mento ostensivo no âmbito elo Distrito Federal, com[)cle o planejaml'n· 
to, comllndo, coordenaçtio, fiscalizaçdo c controle operacional das Uni· 
dadcs de Policia Militar que llte sâo subordinadas, de acordo com dirc. 
trizes e ordens emalladas do Comomclantc·Gernl. 

§ 1? O CP constitui escalãÕ intermediário de cÕinando entre as 
unidades operacionais c o comando geral. 

§ 2! O _ Ç_p_ disporá de Estado·MaiÕr, Centro de OperaçÕes 
Pollciais·Militares (COPOM) c elementos administrativos indispensá
veis. 

Art. n A Academia de Polícia Militar - APM, órgl!o de apoio de 
ensino, subordinada à Dirctoria ele Ensino, incumbe a. formaçao, espe
cialização c aperfeiçoamento de oficiais. 

Ai:t. 8~ A organiznç!Lo prevista no artigo 4? àesttl lei será cfctiva. 
da progressivamente na forma seguinte: 

- O CP, até 31 àe àezo:iinbro de 1986; 

II - A. DE, até 31 ele dezembro de 1987: 
III - A APM, até 31 de dezembro àe 1988. 

Art. 9? As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à 
conta de !,lotações orçamentárias do Governo do Distrito Federal. 

Art.. 10. Estri' lei e1!t.ra cm vig"Qr na dnt_a _de sua poblícaç!Lo. 
Art. 11. Revogam·se as disposições Oõln contrário. 
Drnsília. 13 de junho de 1!.186; Hi5~ da lndepcnd~ncia e 98~ d3 

l"tepUblica. 

JOS$ SARNEY 
Paulo Brossnrd 

J'i.s: cori!ssões de Constitu~c;ãoe Justiça. e do Distrito 
Fede:t"al 

N'? 14&, de 1~88 (n9 -269/88, na oriqem), !")E!la c:ual o Sanhor 
;>:.:esiden_t.a_ d_!!. F.epública, nos terr:~os do _ite:n_YI do ar;l:_i'TO 42 da 
const'1tuiç3o, -soiiCi.t:.a a-utÕrhac;ão do Senado Federal pa:t'a que 

0 Governo do Estado Cio Ceará possa contratar oper-acão de crédito 
pal'a os fins que aspecifica. 

(Se:t"á oportunamente inclul:d.il em Ordem do Dia) 
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MENSAGEM 
N• 148, de 1988 

(N' 269/SB, ·na origem) 

'I:XCEL!NTIS:SIMOS SENHORES MEMBROS DO l?Et:ADO FEOJ::RA~~. 

Nos termo=:~ do artigo 42, item VI, da Con.sti

tuiçio FeCieral,tenho a honra de propor a Vossas Sxcelêncii:s 

~eja autorb:ado o Governo do Estado do Ceará ,_com base no que· 

eat.abelece o parãgroll.fo lo. do arti9o 2o. da Resoluç;o no. 93, 

de l97G, .-lteu.do pela Resolução no. HO, de: 1985, ~a::s do 

Senado Fcder•l, a contratil.r operaçiio de crédito no valor- de· 

Cz$ 9.409.035.995,20(nove bilhÕes, quatrocentos e nove mi

lhõeS~· trinta ~ cinco mil, novecentos e noventa e cinco cru

zados c vinte c.:!ntnvos), con:espondente a 11.41;8.560 OTN de 

C:r.J 820,•(2 em lnarço/88, junto 011.0 r:UmC!O do E:stõ!.dO do Ceará S. 

A., de5tinada ;;, execução do Plano Est~du<~.l ele Habitaç:S.o t>o-

pular nos anos ele 1988 e 1989, ele c.onformi13.!1de com a inclusa 

ExPosição o3a Motivos do S<!ntlor Ministro de Estado da Fazen

do. 

Dradlia, elll. 14 de julho 

J:.H. n! 24S ~ 01.07.88 
Exe~:lent.!ssimo Senhor Presidente do. RepÚblico.~ 

de 1988. 

·o conselho Monet-ário Nacional, eiu. sessão de 
29.06.88, 'IIO apreciar o Anexo Voeo, detet"minou fc~u1e encaminhado 
a Vossa E:xcelênei'll o pleito do. Governo do E!:tado do - Ce:,.l:'á, nO 
sentido de ser autol:'iz.adc, com base ~o que estabelece o art:~.go 2t 

-tia Resolução nt 93, de 11.10.76, do Senado ::'edcral, a contratar 
operação de crédito no valor de czs9.40'ii.OJ~.995,20 (nove bi
)hõe:s~ quatroc~nto.s e nove 111ilhÕes. trinta e ci1fC.::> iail, novecen
tos e noventa e cinco cruzados e vinte centavos), eorresponc:!ente 
a 11.468.560 O'l'N de Cz.$S20;42 em m.!l:r:'ço/SS, junto ao e,nco eo Es
'tad.o. tio Cear.Q S.A., =te na qualidade de ag~nte fino~~neei:-o -da 
Caixa E:conómi<:a Federal (sucessora tio extinto Dllnco __ :facio~l c!a 
Habit.ação, por força ~o Decreto-lei n'- 2.291. de 21.11.86). 

2. De- acorc!o eõr.i a Re>Soluçlió nl 1.469.. de 
21.03.88, d11quonlo Conselho, reforicla opet'ao.;iio somente podcra ~er 
cfet.ivoda se o respectivo· agent.oP finance~ro dispuser de r~.::::r:'gtl-11\ 
decorrente de' retornos de ope1'a:çÕe!!' junto llO setor pÚ~lico, ob
serv~Jdo o !õaldo de 31.12.87, eorrio;~ido tiOnet.!lria~lente, e desde 
que sej"'m obedec-idas as do~is norf!las leq<~.is que regeM a lllllto'iria. 

3. Nelnas cono:Uções, e em f.!lce do quE.- proeeeitua o 
pDrágra!o Único do artigo 21 da aludiCa i'l.esoluçio nl 93/7&. tenho 
• honra de sub:~tetcr a n:atéria 4 eleVllda eonside:r;-a<;ão dól VoS:!'.l t;,c- _ 
celêncla, a fim de q\10, se mel:'ccedot·a de acolhimento. >Seja enca
ainhada ao Seniltdo Federal. 

lêneia os 

BANCO CENTI1.AL 00 BRASIL 

,GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - OPE.RAC~O DE 
~IS:DITO PREVISTA NO 1\RTIOO 2.t OA RESOLUCÃO 
Nt '93, DE 11.10.7.6, DO SENA()O FE:OERAL -
U .-468.560 OTN. 

ii; Olrctor i~ do B~nc:o Cli'ntr.al, c11 -s:~~ts"io de 22.0&.sa. 
ao aprc:cl~r o Incluso Voto- rel~clon~dn c-o111 p~rdldo do_Gover,r.o dó 
[fõtado do Cc:~r-4., no sentido de 'Si:t" autorl::;t>;do a contr;o.t;t>;r opera~::S:o 
dtr c1nFdlto no valor d'~ C::1i 9.40?.035.'>'?5,20 {cor"rcspoil•h:ntor a 
U • .oii68.S60 OTN de C:o::S 9<!0,4~, c:M m;o.rco/88), j1.1nto ;o.o O;o.ncn c!o Es
t:tdo do C~~:~ri S.A •• este na qu~lidad<i- de ;.gt:'nt~~r financeiro da. Cõ!.I
)C& ·t:conÔilllca Fcdcrai (soiec;:s.s.ora do c~-:tinto IINHI -. 4t>!tl:r;,inoo.z o 
tnc.-inhant~nto do ~ssunto ~ ~te Consclho. 

2. De *C:ordo co11 a Rc:solo1çS:o nt t.-.69", de :;!1,03.99, 
d~s.tt- Co1nclho, reter id:.. oper:.oçS:o somf."nte !>n<ler:ã "Ser c-fct iv:ad:.. se 
o respc:ctivo n9cnte tin;anceoro diSP•Jser de •\(lr91i:ll ,jl'corr-entc de 
rl.'tornos dcr openu:Zes j1.1nto ao setor polbl iço, observado o '!;aldo lle 

-31.12.97. corrltido monc:t:t.rlamente, e ,jcsd41: qo.r.c;:: s.c:j~111 obedecld:as. 
•s de111ais norma'!l lcrga,iç qoJe re-gem a lftatiiÍI'"Ia, 

C:. L 

---:-::-:::::-;:-;:~=f.,.-;::• =;-;;;---18 c B '" 31 ':f-/Jifl 
BANCO C'i::NTRAL DO GRASIL - ~ 

DIRETORU. 

V~to DIOIP-88/063 covtRr.O 00 ESTlDO DO ctlJt( 

PtDlOO DE lUTOJHV.ÇXO PARA COliTRATAif OPERAÇXO 
DE: CRtDITO GO V~LOR EQUH'Al.E:IiT<:. A 11.<1&8.5&0 
OTH, PREVISTA liO AP.TICO 2~ Dl RESOLIJÇ~O H~ 
S3fl& DO SE:IU,DO FEDE:R.U.. 

Pr.t..f!nd'• o Covc-rno do r.~hd'o do Ce'llrt wnt.ralal", Junto 
-.•~ ~:tf!CO ~o t.t&do ~o.t•:uot.S.l., ••t.e- na qualldaoa oâ ase-nt.• rlnar:a_ce-ll"(( 

da CallOC:t EtonO~Ico J",..dl!l"ll Ct!~t .. &torl do ext.u1lo BNH. por for-ça do DI'· 
.crll'lo-1•1 fi! 2.291, d1t 21.11.1!:1:.>, ope-r&ç!lo d• cr6dtto no valor- do CU 
!.40S.O;I!t.995,20 Ccor:-ecpondente- • J1.4Eo8.!o60 OTl! d!l' CZG. 820,42, -ll'a ur• 
ço/e8J • conrorr.c 111l11Uh :anc:<1. 

2'. tx .. ln:ado o ""'"unt.o pelo Dcpar-l&r:oent.o Reo;~lonal dc&~te
D:~nco ltlt Fort.:loln:~ CDErORl, .:ons:t.at.ou aqt~t•l:a Un1dade- q11o, n.Jo çb.~:l:ante , 
n:tlur.z;, e-xtrall!llte- <h contr-:ataçio pretomd1d:t, o •nd1v1duotnto consol1· 
obdo inte-rno elo rofe-rido E:z:tado.· ap<l• -~ ~~:u:a r-e-a112:aç!lo, por-une-cll'!'la. 
contido nos: IJ<~1Lo:s ftudor pl'lo ~r-t.lço 2~ d:a Re-co;oltJçlo n~ 62/75, p.:.r-
cld .. e-nt• 1todlf1e.ado Ftlo ~:-ti9o I~ d;a il<n:oluç3o n.t 9:U7& • potla Rll'~olu

. çto n~ &4/85. tod~s do SOJnado Fedaral. 

'31~ Ouvioflt • r-c•pelto, ;a S<ter<Jllrl;a do Ta11c:.ur-o l{aclon;al t:lo 
linl•térto d.a Fuond.a lnfor-aou reconll~ef!'l' o ~:a:-U"" pr-loqt.:.:lr-Jo da apll· 
caçSo 1:to11 N>Cili'IIOII advindo• oh operaç:lo e• cw;;a, 

~C, JI:IO obelznle- I Cllli:l!l tconO~tlea rt'<l .. ral ln!"ornr 1'~1" 
· vUve-1 a contral;açl"o o:~ quest.:o, of d€1" so ICZ'Utl'nhr- que, IIO:.s"QO qu• ve
'nha a ocorrer a autor1nç~o do S<:n1do Fedor-al, referido e~:profs:Unco so
ll~n.te ItOde-r~ Sl'l' eon~'ldido 1e o Banco do Eat~do do Cear- .ti S.A. _dh•pU!:III" 
r!• 11argo11 decor-rento:- c!l' retor-nos do OpGraç~ZI rullz.a:lu co:~ 0 s:etor ~
bltco~ .obs<:r-v;ado o s:ald<:! l!l<llltent& n :u.12.S7, corrigido IE:.Onll'tar-tuutn
l•, • doedtt que venll:al:l a •~r- obo::le-o:ldu a• d•1:oab norttu l•gals que- r-•-
0"• o 111111unto. 
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S.. le~:n11 condlçll~ll, e ~:m. face do (!Ue pr•cetLua o' pará
gr-aro oinico do ar~lg<> 2~ c(., r.e,olu~::lo nl 93 ant.~roor:o~n~lt _wen.cxor.~da, 
proponho o eM:znlnt.~óllen~o da lt~~é:-la ao Co_n.t~elho- Jlon~ttrlo !hclon~l. pa-
1'1 rtna de :uba1uJo da-nllc~ ao' Sen~do ;odor.!, para a docl~:1o daqeola 
C;ura do Congri-uo llo;~bre o ecr:-(:ath•o do 'l,Uiil' 10 ~raLa. 

Pt.nexo I vOto DlOIP-8S/OG3 

E!ANCO CEf-lTitAL 00 BRASIL 

IHrlt'lml U. 

Of'tru.ÇIO O~ CP.tllliO A S~ CO!l'TRA'l'J,DA PELO COVO!:IIO DO ts'J'J,OO O'J COR.(, 
JUii.TO AO i:'t.I:CO IY.l <:ST:,lJO 00 C<:~Rl. S,A.._._~IE :"A Q"C'ALJOAO!: O!: AC.r.nrt fJ
Jl!ICf:IF!O DA C.\ll..\ E:CO:tóHICA n:ü::RAL CSUCE.SSOiU, to tx1'Uii'O BJUil. 

1- ~~ czç !1.4.0'3.035.!1'3~.20 Ccorrt!spondenLe- . a 
1! .4.68.!>&0 OTN, do "CU '820,4.2, li!ll •iro;otà3l: ·- · 

l - de urt':~cla• alf 15 m.nest 
2- ele amorLI:nç1o: tao m.e.ns: 

c-~' (,SJ. I. ii.) 

D • Ca!'ltnlillo :Recoj_lu ou t.r:~o~ferlnclu: Cornnle&: e do 
Clplhl: 

E- P!t:l.lnac'o do11 rosur;ro2: txeCI!Çllo' do Pl;.no E&:tadu~l 
do 11~!:-at.IC}O Popular no11 1no• <i~ 19S8 • 1989. 

2. SeguncS:o o p1reeor ltpro&:entado pelo Banco do torhdo do 
Cctar;S S.&., • opeNç'l:o &ob o:-xat:e • vUvel Ucnlcll, eCOQODiça • flnancol
(':nu::nte-. 

:J. TrltL.I·&:e ~co e:.prd~:t.ho 11 que, JIOr forç1 da&: <il&:po&:IÇ~&: 
c:ont.ld:u:: no artigo 2! da i!<'lcoluo;;::lo n: 9317&. nlo se ~pl1c~11 o: li til~~: 
tJI(~do• pE'IO <~rtl<;cO 2: d: Resoluç:fo n: 62/7~, p1rcia!:>~l<'l IOj:ilftc~<:lo 

pqlo :ârtlgo 1: d<~ clt.~d1 Ronoluç~o n: 93/7& ~ p!:'l<~ Ra•oluç:io n: &~/&5, 
lod~• do Scn~do f'cC:.t"ral, haJlt vtst.a que O>' rcoeur~o" • .cere" rapu~ad<:>~ 
pl"ov~a da C1ix<~ Econ'-:~~lca Fodcr!"d (oruc•~~:or• do extinto SHR, por for.;a 
do DL. n: 2.291, ~~~ 21.11.8Gl. 

C. D-8 uc.Nlo c"a og rt'<jlh::lroa do D.Joport.nl'nlo Regional des· 
t.o lil<anco 0111 Fo••t.al!:'n ([)~fCRJ, 11 cLt.uç:lo 01tuat da dCv!di con~<olid<~<h 
lnU.rao;o do Est.1do do c.-:ort a.,rt'cent.a·:Po conror•, o qu~dro ;nll'xo. 

$. l.li'V&nd'o·lll' <''~~ <::ont.• ; c!tldi dtvld<~, para ef&!t.o de il'lJ· 
I h& IOt.rt' 4 c:apacido.dc der tondovldamcr.~o do po;t.ul:ont.cr, tor·or~:t·l& a co· 
guint.e slt.u<~çlo, 

tlf czc fiiL 

LlHITES COS AlHS. lDfVI!I.\ IIITRA El OPERl.ÇXO ISITtlAÇXO POSTE· 
2t Di'. 1lts.62/7$ t lt:XTRAtHIJTt.. 1 txTRAtl- JRIOR ~ CO~TRi.· 
11 [IA 1lES.93/70. t lPOSIÇXO t:K I IIITE SOB ITAÇ;;:O DA OPEP.A· 
DA llES. &of./65. I 31.03.86 I D:i'.I!E IÇlO PLE!Tt:AD,,. 

··-·--~-------------~--- 1------· -------1----------1-- ~-- ------------
I •llonll:'l.t.Ei' 

glo~il ••• 

11 -Cros:cllle<l 
t.o r.-al -
anual 

JJJ•tlillp,.nd!o 
IIIUi] ll~-

31:1110 •••••• 

1 I I 
I I I 

3t.12f.,S I 22.t72,0 I ,.4.09,0 I 32.091,0 
I I I 
I I I 
I I I 

!j.J:S0,4. I -3.(134.,5 I 6.028,0 1 
I I I 
I I I 
I I I 

_7.312,8 I ,,170,( I 229,9 I 

'· Consldt"r•nd_o o qu01dro anler_lor, Vll'rlr~cll-se quo, co11 a 
conlr•t.<a~~o da <>~aç'lo 5<>b c-xu.e, _o endivod~c,..nt.o_do pl<l'!~etnt.• p.rrza· 
necer1i c.ont.ldo nos li11lte~ rlk~dos polo:r 1t.cm::- _1, tt e III do 1rt.1go 2: 
4• •~n~clon~dll Ruoluçlo n~ &2/7S. 

- - -- - - ------ . 
r_. .. uu .. OOII'-"=""" .. '"'<"'""'''''''''''nsaunnnu••••••.,•n•n'-""'"'"''"'"'''''''''"''"""''''''''''' 

IW'A l'(lroiiSIAATI\I>l OA Slf~ACõO AIU!l. «< (~DIVID~'I!;IUD 
toiiSCl[~A)J IK!f:c'"::_----~-

[[I!HilAOC &Mm ~ [SIAD~ DO triU 1····-----·-····------------·:... ___ _ 
DI CZ~ ~ILHÕES ------------------.-.. -. -. ----------

ll:.l.ll/S.m M D1\'iMI rmtiiCC•J IOl'EJ.AC!O!at"SIJI)m~ti~CÕtslli)?(P~CÕ1(ÕESJIDmlti!OC~ESllll~E!I.CA~t~SifSIWACZ~ llil·! 
I I [11 ltGillRAT/llAISHOJ.mAlACMSJI.;tm~rl~ACSll (~ 1 500 HO!llll ÁlSl I 
I I Jl.ll.BS IE ~IH:l.l H!O I[ Al~iJA ~!D lE ><lN~~ RZD I U;Jo.HI\C1D I CX.o\IIE ICCI{1;Hl~O" l 
I I II~!Wl.\0,\(S) ILISEUDACSl !C~~~~~i/WMSH I HôUI P~T(I\· I 
I 1 I I I 1 I IOI~MSI I 
I fUI H81 1«:1 1<01 IC[) Ufl ICGJ~CAI+ •• +(Fil 

'----······'----'-----·---··-···-·--------·-----'----'--·-----1 II· lk1AAI.I~m I , 1~*?.21 UI 1.11 MI l.tl t.fl ltm.2 i 
l••••u•n•nuoonl"'"~'"'":l~=•»>:<<>,.•l••••••u•»=-l••••••"'"'"''''"'"'"""l'"'''"'"unl:.ooouH•••••l 
IJ.1 ·[11 Tinl'.Oi I 23.!~.81 UI t.ll UI UI t.tl 2Jlt.e I '----·-······1·--·-···--'----------.1-.. ___ ) __________ J _____ , _______ , __ ~-' 
IJ.2 ·l'O~ Cllm~TQSl 11!i7,31 UI 1.11 l.tl t.fl t.U 1~1.5 I 

L---······--··'------'-----'----··t····---'-----~------'--------~ JI.3 -fO~ E--"J.IA11ASI 8.H.91 1.11 f.ll UI UI 1.11 12!-f I 

:r.:!=-M~os··--i--e:i:----u:---,-.ti--ui--_-,-;,:---~-.• :----r.: 
._ _____ ,_:_ _____ t_ ______ i _____ r _____ l::__-_1 _____ , ____ 1 

III· UUAll~ITE I !2Jó~il Ui t.tl UI UI WUI 21771.; I 
l"suoooOOIIO"'~"I .. •••n .. .-.-nJo:o:ooooo••••l===:==--=l••••==•o:•«l•""•'"'"u.o>Jnuo,.>o~•=loo= .. ,...,..,, 
m~-~ I ~~ ~11 l~f 1~1 t~l UI ~I 

~--·-·····--'---·--·----'~·------~·----~-----'----~------l-___,, ___ 1 
IU..2 • tmEX·!HIIII 123Jó." UI UI UI t.ll mM! 211tM, 1.-·-···--·-·--'-··-·---·'----··-1 ______ , ________ 1 _____ , ______ , ____ 1 
111.3- oon:os 1 1.11 1.11 t.ll t.tl 1.11 1.11 t.t 1 '-------.-----·'-----··.l----'-----_...,.1 _______ 1 ___ , _______ , ______ , 
IIII- TOTAl!l+!lll 22Q12.~1 UI 1.11 t.tt 1.11 9U1.11 :12e:Ol.l: 
f•nnnn,.on••••l•"•""''''''l""'"'"..,'l•o:n"""'"l":no"'""J••••:.•u .. ujuo:=••==•=l-=o..o••"••osl 
ltl Dl'\IIM tlt!TU!I\CA lllf'O~r.;.c·r. • 11-:iWX.w.;ôES fUIUU.S 

Aviso nO 522-SAP. 
!m U ele julho 

Excclent.hsimo Senhor Primeiro Seeret.ãrio: 

_ 'S'cnho a honra ele eneal:l.inh.!:Z a essa Secretaria a 
tlensa~om do Exealent!ssimo Senhor Presidente da República, 
aeompanho!!da de Exposir;.ão de Motivo:o: Cio Sentwr Ministro Cle Estado 
da Fa7.cnda, relativa à proposta para que seja; autori::aclo o 
Gov(!rno do Estado do Ceará a eontra;ta;r operação de erêdito no 
valor eorres!Jon:llmte, c:n eru::aõos, A C~$ 9. 409.035.995,20 (nove 
bilhÕ!;!5, quatrocentos ·e nove milhÕes, trinta e cinco mil, 
novaecntos e noventa e cinco cru~ados e vinte centavos) , junto .a.o 
Banco (lo Estado elo Ceará s .A.. 

_ AprOveito a oportunidade para renovar a Vossa 
E.xcelênciD. protestos de elevada estima e e17nsidcração. 

-OOOALDOCrR 
M~nistro Chefe do Gabinete Civil 

A Sua Excelência o Senhort 
Senador JOTASY M>\Grl.LH~S 
DD. Primeiro Sccrc::t.ãrio dO: Sen,do Federlll 
BRAS1LIA-OF. 
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MENSAGEM 
N• 149, de 1988 

(N• 273/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

Com base na autorização que me foi concedida 
pelo Congresso NadonaJ, através do Decreto Le
gislativo n~ 5, de 18 de roªrso de 1988, tenho 
a honra de comunicar, consoante o seu artigo 
29, que deverei ausentar-me do País entre os dias 
31 de julho e 3 de agosto vindouro, para, atenden
do a convite_do Presidente VíctO'r Paz Estensoro, 
efetuar visita oficial à Bolivia. 

As relações com a Bolívia sao g__specialmente 
relevantes para o Brasil. É o país com que com
partilhamos nossa_ mais extensa fronteira, situada, 
em grande parte, em região onde os cantatas 
humanos e o_ intercâmbio comercial são bastan~ 
tes intensos. O desenvolvimento de uma politica 
de_ cooperação ativa e profícua entre .os dois_ pai
ses configura, pois, objetivo de grande interesse 
para o Brasil. 

São, de resto, amplas as possibilidades de in
tensificação do relacionamento bija_t~rãl, em áreas 
que incluem a cooperação té_cnfc_a, o intercâmbio 
cultural e educacional, o ~etor <:tos_ transportes, 
o adensamento _das relações comerciais e econQ. 
mie as, a cooperaçã-o fronteiriça e a ·saúde. Além 
dos beneficias que asseguram no nível bilateral, 
a diversificação e o_ incremento da C:O.Qperação 
com a Bolívia representam passo importante no 
contexto mais ~rnplo da integração continental. 

Essa visita constituirá, assim, fato de funda
mental importância no processo de estreitamento 
e solidifi_ç_ação das rela_ções com a Bolívia. 

Brasília, 28 de julho de 1988,- José Sarney. 

Ofício do 1 a-Secretário da Câmara dos De~ 

4. Na hipótese de resposta afirmativa à quesM 
tão anterior, qual o valor de tais diárias, seu mon
tante em dias e o_importe total desta despesa? 

Justificação 

O presente requeriinento funda-se na regra do 
art. 30, allnea c, ln Hne, da Constituição. 

é: que as despesas realizadas pelo Poder Execu
tivo em virtude de viagens ao exterior não têm 
sidO divulgadas oficialmente, o que dificulta a 
ação fisca1izeldora do Legislativo. 
. Por outfO lado, a imPrensa tem veiculado infor
maÇ§es a respeito de gastos exorbitantes com 
numerosa comitivc:l do S_enhor Presidente da Re
pública em suas viagens mais recentes. 

Não bastasse o "escândalo do computador", 
a viagem empreendida à China tem sido objeto 
de inúmeras matérias na imprensa, denundando 
o pagamento indevido de diárias a um grande 
número de funcionários. 

Como ao CongreSso Nacional compete exercer 
o controle e a fiscalização dos atos do Exec:utivo 
que possuam reflexos financeiros, parece-nos de 
to_do conveniente que passe o Gabinete- Civil ao 
Parlamento as informações ora solicitadas, aten
dendo, assim, aos mandamentos constitucionais_ 
pertinentes. - Senador Mauricio Corrêa. 

Comunicações de Srs. Senadores que se 
ausentaram do País durante o recesso: 

- Brasília, 13 de julho de 1988"-
0f. SF. GAB.AP 59/8/'l 

Exm" Sr. 
Senad9r Humberto Lucena 
_DD. Presidente do Senado Federal 
Brasília-DF 

01. n' 179/88 

Exm< Sr. 

BraSília, 26 de julho de 1988. 

Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federai 
Nesta 

Senhor Presidente: 
InformO a Vossa EXcelência _q-ue estarei fora 

do País, em viagem particular, de Z8 deste mês 
até 6 de agosto próximo. 

Ao ensejo, renovo protestos de minha estima 
e consideração. 

Atenciosamente, lrapuam Costa Júnior, Se
nador. 

· J?ras~ia, 5 de julho_ de 1988 

À Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 

· Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente; 
Nos termos do disposto no art. 43, alínea a, 

do Regimento Interno do Senado Federal, comu
nico a V. Ex•_que me ausentarei do País no período 
d_e 12 a 20 do corrente mês, em vii:lgem aos 
Estados Unidps da América, para assistir a con
venç_ão do Partido D~m_q_C!ªta, na qualidade de 
<::onvidado. .. 

Aproveito a oportunidade-para renovar a V. Ex' 
os meus protestos de estima e consideração. -
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Oficio N' OS/081/88 Brasilia.' 4 de julho de 1988 
ExmiSr. 
Senador Humberto Luce:na 
DO'"Presidente do Senado Federal 
Nesta -

Senhor Presidente, 

putados Senhor Presidente, 

Nos termos das normas regimentais desta Ca
sa, comunico a V. Exo que estarei ausente do País 
no período de 7 a 20 de ju1ho do corrente ano, 
atendendo a designação de_ v~ Ex-, para repre
sentar, em missão ofida1, o Senado Federal na 
Vigésima Reunião do Comitê Executivo da Asso
ciação dos Países_Prod_utores de Estanho (A TPC), 
a realizar-se em Kuala-Lumpur, Malásia. 

ComUniCo-lhe que me ausentarei do País a par-
N~ 102/88, de 27 de julho de 1988• encami- tir do dia 25 do corrente, permanecendo no exte

nhando autógrafo do Projeto de l.ei da Cãinai"a 
n" 154, de 1986 (n<>8.216/88, na_~sªde origem), rior pelo período de dez dias. 
que "Cria Junta de Conçiliação e Julgamento na Sem outro assunto, aproveito a oportunidade 
3' Região da Justiça do Trabalho". (Projeto que para renovar-lhe protestos de estima e coriside-
se transformou na Lei n? 7.665, de 19-7-88.) ~ façãO. -

Aten<:iosamente, Senador Álvaro Pacheco. 

No ensejo, renovo a V. Ex" -OS meus protestos 
de estima e distinta consideraç-ão. _ _ 

Atenciosamente, Senãdor Odacir Soares. 

REQUERIMENTO 
N• 111, de 1988 

Nos termos do disposto no art 239, I, a do 
Regimento Interno do Sen~dQ __ f_ede(ªl .. coml:;li~. __ 
nado com o previsto no art. 30,-ãlínea c, da Consti
tuição, requeiro seja encaminhado ao Ministro
Chefe do Gabinete Civil da Presidênc_ia da Repú
blica o presente re_querimento, com vistas a infor
mações sobre as seguintes questões: 

1. Da comitiva que acompanhou o Presidente 
da República em su~ viagem. Oficial à República 
Popular da China, quaiS e quantos foram seus_ 
integrantes? -

2. Desses, quais e quantos viajaram junta
mente com o Presidente, antes dele e após sua 
saída do Brasil, para o mesmo fim? · 

3. Além do custeio __ ofic:ial da viagem; incluin
do transporte e hospedagem da comitiva, foi efe
tuado pagamento de diárias? 

(*)ANEXO AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 18, DE 1988 

Situação atual 

Adjunto Legislativo 
lnspetor de Seg. Leg. 
Agente Administrativo 
Agente de Portaria 
Médico 
Téc. em Leg. e Orç. 
Asslst Social 
Assist. Plenário 
Ag. Transp. Leg. 
Art. Est. Ob. Met. 
Arl M_e_cân!c_a_ 
Art. Elet. e Com. 

situaÇão reSulta.rte 
da apUcação deste ato 

462 Adjunto Legislativo 
136 lnspetoí de Seg. 
42 Agente Administrativo 
15 Agente de Portaria 
38 Médico 
17 Téc. em Leg. e Orç. 
4 Assist Social 

198 Assist Plenário 
133 Ag. Transp. Leg. 

15 Art. Est Ob. Met. 
33 Art. Mecânica 
57 ,Art.EJet.eCom. 

(•) R!!!pUbilc~do por haver S&do com ln<:Órreç:óesno Dcrt, Seç.So 11, de 1·6-86. 

444 
96 

2 
15 
35 
15 

I 
186 . 
117 

13 
21 
45 



Agosto de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NAdONAL (Seção II) 

" 
Qlb· çia atual 8ltu.ç;io reauJWdc 

- da opllcaçjo--
Art Carp. e Marcen. 24 Art. Carp .. e M'a~c~n. 18 
Agentede_Seg. Leg. 77 AgentedeSeg. Leg. 69 
Conf'ador 

-

03 Contador 08 
Datilógrafo ... 16 Datilógrafo _ 200 

----------~X------------
("} ATO DA COMISSÃO DJRETORA 

N' 25, DI:: 1988 

-ANJ::XO 

Situação Atual 

1-PARTI:: PJ::RMANJ::N1E 
Técnico Legislativo ....................................... _ ~ 469 
Assistente Plenário ........................................ ~ 186 
Agente Seg. Legislativa ............................... _ 069 

R - PARTE E:sPJ::OAL _ --~ 
Assessor LegisJativo .......................................... 88 

() Repubhcado por haver saldO c.omjn_correções no 
DCN, Seç!io 11, de 7-6-88. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 92, de 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52; item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a de1egação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2 de 1973, 
revigorada pelo Ato da COmisSão Diretora nQ _12, 
de 1983, de a"cõrdci com o disposto nã Resolução 
n9 130, ·de 1980,--e-teri.do em vista O que consta 
do processo n9 01876518"7-:.o~· reSOlve autorizar a 
contratação, sob o regime jurídico da Consoli
dação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garan
tia por Tempo de Serviço, do senhor Luiz Viana 
Queiroz para o emprego de Assessor T éállco, 
com o salário mensa1 equivalente ao vencimento 
do cargo de DAS~3: a partir de 28 de junho de 
1988, com lotaÇão· e exercício no Gabinete do 
Senador Luiz Viana. 

Senado Federal, 19 de julho de 19.88.- Sena~ 
dor Humberto Lucena, Pregjdente. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1• 95, de 1988 

O Presidente do Sen<!i:do Federal, no uso de 
sua competência regimental e consoante o dis~ 
posto no art. 65, do Ato da Comissão n9 31, de 
1987, resolve designar os servidores José Araújo 
Filho, Anival Teodoro Machado, .Gerson Martins 
Resende e Altamiro Jos.é da Silva para comporem, 
como membros efetivos, a COmissão Permanente 
de Ucitaçáo e, como suplente, o servidor José 
Rodrigues Chaves para o mandato de 1 (um) ano, 
a partir do dia 1 o de julho do corrente ano, vedada 
a recondução nos 2 (dois) anos seguintes, exceto 
quanto ao suplente. 

Senado Federal, 30 de juilho de 1988 .. :::- Sena
dor Humberto Lucena , Presidente. 

('") Repub1Jc11do por haver saldo com !ncorreção no DCN 
(Seçao lf) n~70, de t• de julho de 1988 

Situação Resultante 
Da ApUcação deste Ato 

1- PARTI:: PJ::RMANJ::NlE 
Técnico Legislativo......................................... 421 
Assistente Plenário .......................................... 183 
Agente Seg. Legislativa .................................. 068 

11- PARTI:: E:sPJ::OAL 
Assessor Legislativo .... : ............................. -.... 140 

ATO DO PREsiDENTE 
1'1• 96, de 1988 

O Presidente do·Senado Federal, no uso das 
-atrrDúíÇO:e-5 que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
con(ormidade corri a d.E!legação de cOmpetên~ia 
que lhe fói outOrgada pelo Ato n~ 2 de. 1973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora no 12 
de 1983,_de acordo com o disposto na Resolução 
n9 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do processo n~ 006.548/88~ 1, resolve ·autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Conso
lidação das Leis do TrabaJho e do Fundo de Ga
rantia por Tempo de ;ierviç.o; do senhor Qbi_ratail 
EstiVàllet Teixeira. para o emprego de Assessor 
Técriicci, cOm o Salário mensal equivalente ao ven
cimento do cargo DAS-3, a partir de 19 de junho 
de. t988, com lotação· e exerdcio no gabinete 

. do Líder do Partido Democrata Cristão, Senador 
Mauro Borges. 

Senado Federal, 12 de julho de 1988. -Sena
dor Humberto Lucena , Presidente. 

. ATO DO PRES.IDENTE 
1'1• 97, de 1988 

O Presidente do Senado FederaJ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno. em 
conformidade a .delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Direlora 
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista 
o que consta do Processo n9 008.612/88~9, resol
\l.e.apoSenta"r, voluntariamente, Luciano Vieira, Mé
dico, Classe ''Especial", Referência NS-25, do. 

-"lJlladro Permanente do Senado Federa1, ocupante 
do cargo em comissão de Diretor da Subsecre~ 
taria de Assistência Médica e SociaJ, Código SF
DAS-101.3, nõs termos dos artigos 101, inciso 
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111, e io2, in~isá i alínec(ã; da Co~stituição da 
República Federativa do Brasil; CõiTibinados com 
os artigos 428, inciso II, 429, incisO I, 414, § 4<', 
416 e 438da ResotuÇão-SFn~ 58, de 1972; artigo 
29 parágrafo único, da Resolução SF n"' 358,- de 
1983; artigo 3° da Resolução SF no 13, de 1985; 
artigo 29 da Resolução SF n"' 182, de 1987, e 
artigo 2', § 2" da Lei N" 6.32.3, de 14 de abril 
de 1976, alteraaa-p-ero- Decreto-Lei No 2.270, de 
1985, aplicada no Senado Federal pela Resolução 
SFnç 21, de 1980, e modificada pelas Resoluções 
SF n'?' 7 e 15, de 1987, com proventos integrais, 
correspondentes ao vencimento do cargo efetivo, 
observado o disposto no artigo 102, § 2~ da ConS
tituição Federal. 

&nacio Federal, 15 de julho de 1_988.- Sena
dor Humberto Lucena , Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
I'!• 98, de 1988 

O Presidente do Sena"dO Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno,. em 
conformidade com a delegação de competêncla 
·que lhe fOi OUtorgada pelo ato da Comissão Dfie-: 
tora· n,·-2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n" 008.642/88-5, 
Resolve aposentar, voluntariamente, Hélio Chagas 
Quirino, Artífice_de Ca"rpintaria e Marcenaria, Clas~ 
se "Especi81", Reteiêndã N"A-:"3o~-d6-Quadro Per
manente do S"eriado Fedeféil, nos termoS dos arti
gos _101, inciso lU, e 102,_ inciso I, _alinea. a, da 
Constituição da República· FederatiVa do Brasil, 
corr1binados com os artigos 428, inciso II, 429, 
indso·J, 43.0, inciso IV, e 414, § 4", da Resolução 
SF n-:> 58, de 1972: artigo 2~. paragrafo· U.ri.iCO, 
da Resolução SF n? 358, de 1983iartigo da Reso
lução SF n~ 13, de 1985, e artigo 2" da Resolução 
SF n" 182, de f9"87, com proventos integrais, ob
servado o dispOsto no artigo 102, § 2" da Co!)sti
tuição Federal. 

Senadq Fede.n:!l, 15 de julho de 1988. """':""Sena
do.r. Ht~mberto Lucena Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE: 
1'1• 99, de 1988 

O Presidente do Senado Federal, ito uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, incisO IV, do RegiTDento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo.Ato da Comissão Dire
tora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta .do Processo n? 007 527/88-8, 
Resolve aposentar, voluntariamente,João.da Cruz 
de J.esus CoSta, AsSessor Legislativo do Quadro 
Permanente do Senado Federal- Parte ESpecial, 
nos termos dos artigos 1 O 1, inciso m, e 102, indso 
I alínea a, da Constituição da Repóbl!ça Federativa 
do. Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 
11;-429~-mcrso I. 430, lrid.SOV,·e 414. § 4".da R-esõli.t
ção n~ 58, de 1972; artigo 2-:>,.·parágrafo ·úritê.O, 
da Resolução "SF n" 358, de 1983; artigo 3" da 
Resolução SF n".13, de 1985, e artigo 2~ da Reso
lução SF nç 182, de 1987, com proventos inte-
grais, 9bservado o dispostp no artigO 102, § 2~, 
da Constituição Federal. _ 

Senªdo Federal, em 15 Qejulho de 1988. Sena~
7 

dor- Humberto Lucena Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N'100, de 1988 

O Presidente do Senado Fed_eral, no uso -das 
atribuições que lhe conferem Õs artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, -em 
conformidade com a d_e_legação de c_ompetência 
que lhe foi outorgada pelo Ato d~ Comissffi.o.Díre
tora 0° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo rf 007 .928!88-2, 
Resolve aposentar, por invalidez, Paulo __ costa de 
Oliveira Filho, Técnico Legislativo, Classe "Espe
cial", Referência NS-25, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, 
inciso[, e 102, inciso I, alínea b, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, comóinados 
com os artigos 428, inciso III, § 2e, 429, inciso 
III, 438, e 414~ § 4? da_ Resolução SE_ n~ 58 de 
1972: artigos 2° parágrafo único, e 3~ da Resolu
ção SF no 358 çie:_ 1983_; artigo.3~ da Resolução 
SF n9 13, de 1985; artiQo 2~ da Resolução SF 
n" 182, de 1987, e artigos 1" .da Lei n" 1.050, 
de 1950, com proventos integrais, observado .o 
disposto no artigo 102, § 2~. da C_o_nstitui_ç_ão Fe
deral. 

Senado Federal, 15 de julho de 1988.- Sena
dor Humberto Lucena, Presidente.:087 

ATO DO PRESIDENTE 
N•101, de 1988 

O Presidente do Senado Feder~__._ no uso àas 
atribuições que lhe conferem os .:trtigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorga-da pelo ato n~ 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato n" 12, de 1983, da Comissão 
Diretora, de acordo com que dispõe a Resolução 
n" 130, de 1980, e tendo em vista o que <::onsta 
do Processo 0 9 008.773/88-2, Resolve disPensar, 
a partir de 8 de julho de 1988, o Senhor André_ 
Gustavo Sturopf Alves de Souza do emprego de 
Assessor Técnico do Gabinete do Senador Severo 
Gomes, contra~do sob o regime jurídico da Con
solidação das Leis do Trabalho _e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

Senado Federal, 15 de julho deJ988.- Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N'102, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confer~m-.~ artgos_ 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conform_idade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dlre
tora n<? 2, de 1973, e tendo em vi&~ o que consta 
no Processo n<? 008.087/88-1, RESOLVE nomear 
Te[esa ÇristiM de Carva1ho e,Silya Passos para 
o cargo de Taquígrafo Legislativo, "claSse "B"; _Re
ferência N8-14, do Quadro Permamente do Sena
do Federal, em virtude de aprovação el1) Con· 
curso Público homologado em 24 de março- de 
1987 e publicado no Diário Oficlal da União , 
de 26 de março de 198?-

Senado .Federa1, em 15 de julh,o de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•103, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso çias 
atributÇões que lhe conferem' os artigos 52, item 
38, e 97, iridso IV, do Regimento Interno, em 
contCiifuidade COm a delegação de competência 
que U'le"foi outorgada pelo ato da Comissão Dire
tc:ita-no--'2, rie 1973, RESOLVE nomearJua~:ezAb
dulmassh, médico, Classe "Especial", Referência 
NS-25, do Quadro Priemanente do Senado Fede
ral, para exercer O cai"gci-effi comissão de Dtreto_r 
da Subsecretaria de Assi,stência __ Médica ~-Social •. 
código SF-DAS.1013, a partii desta data. 

Senado Fedtira1, em 19 de junho de 1988.
Senador Humberto Lucena Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N•104, DE 1988 

. -~-Ú Pres_idente do Senado Federal, no uso das 
atribW,ções que lhe conferem os artigos 52, item 
38, .e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com _a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato no 12, de 1983, da Comissão 
Diretora. de aCordo com o que dispõe a Resolução 
n~ 130; de 1980, e tendo em vista o que consta 
do Processo n~ 008736/88-0, RESOLVE dispen
sar, a partir de Zl de junho de 1988, o senhor 
Osvaldo Alves de Andrade_ do emprego de Asses· 
sor Técnico do Gabinete do líder do Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro, Senaaor Fer· 
nando Henrique Cardoso, contratado sob o regi· 
me jurídico da Consolidação das L~is çlo Tr~balho 
e do Fundo de Çiarantia por Tempo de Serviço. 

Senãdo_ Federal, em 26 de julho de _1988. -
Senaâor Humberto Lucena Presidente. 

PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N' 12, de 1988 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no 
uso d_e_su~ .atribuições regimentais e regulamen· 
tajs e tendo em vista o que consta do Processo 
n9 012206/86-5, reSolve aplicar a pena de repreen· 
silo ão servidor José Ribamàr de Barros Nunes, 
AsSessor _Legislativo, do Quadro de PeSSOa! do 
Senado Federal, Parte EspeCial, nos termos do 

disposto no artigo 466, inciso I, do Regulamento 
Administrativo do Senado Federal. 

Senado Federal, em 21 de julho â_e 1988.
Se_nªdgr .JP.truiY Magalhãe~, Prim_eiro-5ecretá.-
rio. - -

PORTARIA N• 14, DE 1988, 
DO SENHOR DIRETOR-GE!~AL 

O Dfretor-Geral do Senado-Fede-ral, no uso de 
suas "atribuições e, por recof!lendação expressa 
do Excelenbssimo Senhor Primeiro-Secretário 
resolVe deSt9nar Maria da Penha Cordeiro Pereira' 
AdJUnto- Admíriistrativo "0", do CEGRAF, Pã.ulo' 
Fernando dos Santos Muniz, Analista de Admitl.is
tração ''8", do_PRODASEN e Shírley Santana, As

- Sistente Legislãtivo, Oasse Especial, NM-35, do 
Quadro Permanente do Senado para, sob a presi
dência da primeira, integrarem a Comissão Per
manente de Contiole e Fiscalização do Serviço 
Alimentar, com jurisdição no âmbito do Senado 
Federal e órgãos supervisionados, e criada pelo 
Ato do Primeiro-Secretárío·nr-6, de_l9_8K 

Senador_ Federai, em 22 de julho de 1988.
José Passos Porto , Díretor-Geral. 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N~ 7, de 1988 

-b Primeiro-Secretário :do.Senado Federal,_ 
L!S.ando da competência que lhe confere o artigo 
137, do Ato n~ 31, de 1987, da Comissão Diretora 
e· cOrisrderando o disposto ·rio -parágrafo único 
do artigo 87 do Deçreto--Lei n<? 2.300. de 21 __ Qe 
novembro de 1986·, alterado pelos DecretoS-Leis 
n"' _2.348, de 24 de julho de f9a7 e 2.360, de 
16 de setembro de 1987, resolve: ---
~ Arl }9 Oslil'"flltespi-evist_O~rlosartigos 18,-19, 
76,"88 e 117, do Ato nii 31, de 1987, da Comissão 
Diretora, são fiXados nos va1ores coostantes da 
tabela anexa, para vigorar a partir de 1 o de julho 
de 1988. _ _ . .. . 

Art. 29 Este ato entra _erri _vigor nã_ data de 
Sua publicação. _ _ __ 

Art. 3o Revogam-se as disposiÇões em con- · 
trário._ 

_Em lo de julho de_ 1988. -.Senador Odadr 
So_ares, Primeil:o-secretá-riO, el"!:l exei-cício: 

ANEXO DO ATO DO PRIMEIRO-SECREfÁRIO 

N•7,de 1988 
. -· 

ARTIGO ITEM 
NOVO VALOR 

(CZ$) 

18 1-a 22,531.000,00 
1-b 225.318.000,00 -. 

1-c 225318.000,00 
' 

ll·a 5.257.000,00 
11-b J502T2.000;00 
11-c 150.212.000,00 

19 
I 1502.000,00 -
n 225.000.00 

.76 44.726.000,00 
. 

88 75.106.000,00 

117 III 5.257,000,00" 
. .. 
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PUBUCADANODOUDE5 DEJULI-fODE 1988"

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA N' 1.426, DE I' DE JULHO DE 1988 

O Ministro-Chefe da Secretaria de Adrriinistra-:. 
ção Pública da Presidência da República - SE~ 
DAP, no uso das atribuições que lhe confere o 
Decreto n9 75.657, de 24 de abril de 1975, e 

tendo em vista o disposto no parágrafo único 
do artigo 87, do Decreto-Lei nç 2.300; de 21 de 
novembro de 1986, -irilrOduzido pelo Decreto-Lei 
n., 2.348, de 24 de juJho de 1987, resolve: 

DjvuJgar nos órgãos integrantes do Sistema d~ 
Serviços Gerais - SISG, os noVos valores limites 
constantes dos artigos 16, 21, 22, 52 e 61 do 
Decreto-Lei n~" 2.300, de 21 de novembro die 19a6, 
·resultantes da aplicação da variação da Obrigação 

- do T esCuro Nacional- OTN, dos meses de no
vembro de 1986 a julho de 1988. 

ARTIGO ITEM VALOR CONSTANTE DO DECRETO VALOR CORRIGIDO 
cz$ CZ$ 

16 - 5.000,000,00 75.106,000,00 

1-a 1.500,000,00 22.531.000,00 
1-b 15.000.000,00 225.318.0DO,OO 

21 1-c 15,000.000,00 225.3"18.000,00 

~-· 350.000,00 - 5257.000,00 
11-b I 0.000.000,00 150.212.000,00 
11-c 10.000,000,00 150.212.000,00 

I 100.000,00 1.502.000,00 
22 o 15,000,00 225.000,00 

52 - 2.000.000,00 30.042.000,00 -

64 III 350.000,00 5257.000,00 

2 Os valoreS acima corri9fd0s serão válidos, 
apenas para o trimestre correspondente aos me-
ses de julho a setembro de 1988. -
(Of, no 145/88) -Aluizio Alves. 

LEGlSlAÇÃO CTT ADA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA, No 31/87 

Art. 18. As modalidades de licitação a que 
se referem os incisos I a III do art. 15 serão determi
nadas em função dos seguintes limites: tendo em 
vista o valor estimado da contratação: 
I- Para obras e setviços de engenharia: 
a) convite-até_Cz$ 1.50o.noo,oo -
b) tomadadepreços-atéCz$15.000.000,00 
c) concorrência- acima de Cz$ 

15.000.000,00 . . 
II - Para compras e serviços não referidos no 

inciso anterior: --
a) convite-até Cz$ 350.000,00-
b) tomada de preços -até Cz.$ IO.OOO.OOo;oo 
c) concorrência- acima de Cz$ 

1 0,000,000,00. 
§ 19 A concorrência é a modalidade de licita

ção cabível na compra ou alienação de bens imó
veis, na concessão de direito real de uso e na 
c~ncessão de serviço ou de obra pública, qual
quer que seja o valor de seu objeto. 

§ 22 Nos casos em que couber convlte, a ad
ministração poderá utilizar a tomada de preços 
e, em qualquer caso, a concorrência. 

.... A;t···Ig:····~·dí~p·~~;á~~~~ .. ii~itação: 
I - Para obras e serviços de engenharia de 

Cz$ I 00.000,00 
11 - Para outros serviços e compras até Ci$ 

15.000,00 . - . 
................................ _,_,,,,_, ____ ,, ___ . 

Art. 76. A venda operar-se-á segundo os pro
cedimentos Ucitatórios, no que couber, podendo
a administração preferir o leilão, quando_os bens, 
avaliados !soladamente ou em lotes, atingirem 
quantia não superior a Cz$ 2.000.000,00. 
.... ,,,,,,,,,,, ..................... ,,,,,,_--::-~ 

Art. 88. O ''termo-de contrato" é obfi9atório 
nos casos de concorrência, de tomada de preços 
e de dispensa ou inexigibil!dade de licitação, em 
que o valor do contrato exceda a Cz$ 
2.000.000,00 e faCultativO nos demais, em ·que 
a administração poderá substituí-lo por outros ins
trumentos hábeis, tais corno "carta-contrato", 
"nota_ orçamentária de empenho de despesa", 
"autorização de compra" ou "ordem de execução 
de serviço". 

§- _1 9 Será fornecida aos interessados, sempre 
que possível, a minuta do futuro contrato. 
~ § .?" Na "carta-contrato", "nota orçamentária

de empenho de despesa", "autorização de_ com
pra"''; -"ordem de execução de serviço" ou outros 
instrumentos__ háb_ei_s, aplica-se, no que couber, 
o disposto no art. 80. 
.,.,,.,,, .......... ,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,_, ____ _ 

1\rt: 117. Pod-erá ser dispensado o recebi
mento provisório nos seguintes casos: 

1-Gêneros perecíveis, alimentação preparada 
e outros materiais, a critério da Administração; 

U - Serviços profissionais; 
III - Obras e serviços de valor até Cz$ 

350.000,00, desde que não se componham de 
aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos a 
verificação de funcionamento e produtividade. 
_ Parágrafo único.· Nos casos deste artigo, o re
cebimento será feito mediante recibo. 

Art. 137. Fica o Prime[ro..Secretário autoriza
do a baixar instruções conlple-mentares com vis
tas à Simplificação, racionalização, padronização_ 
e utilização de materiaiS e eqUipamentos adqui-

ridos pelo Senado Federa,_] e, b~m_ assim, _adotar 
outras medidaS tenáentes_a .agilizar os procedi
mentos licitatório?, inclusive quanto à revisão dos 
limites fixados nos arts. 18, 19, 76,88 e 117. 

Parágrafo único. As instruções complemen
tares d~ que trata est~ artigo poderão __ ser propos
tas p~~o diretor-geral ao primeiro-secretário. 

SECRETARIA GERAL DA MESA 

- -(Resenha das matérias apredadas no 
período de 1, a 30 de junho de 1988 
- art. 2_93, U, do Regimento Interno.) 

Projetas aprovados e enviados à promulga· 
ção --- -

-Projeto de Decreto Legislativo n~'17, de 1986 
(n9 120/86, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do protocolo adicional à Convenção 
Intemadona1 para Conservação do Atum e Afins 
do Atlântico, aprovado pela Conferência de Pleni
potenciários, em 9 e 1 O de julho de 1984. 
Sessão: l»~õ-88" 

-Projeto de Resolução n9 77, de 1987, que 
autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 800.000 OTN. 
Sessiio' 28-6-88 

.;;.Qr_Ójeto de ResõiuÇão n9 81, de 1987, que 
autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio àe Janeíro; a contratar operaÇão 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 4.500.000,00 OTN. 
Sessão: 28:.6-a8· _ _ . "·-- _ 
. .. ':':':"7Projeto de ResohJç:ão n9. 78, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal do Rio Branco, Es-
tado _do Acre, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
31.927,84 OTN. 
·Sessão' 28'6-88 

-Projeto de Resolução n9 82, dé -r988; ·qüe
autoriza a Prefe(tura Municipal do Rio de J"aneiro, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspO-ndente, em cruzados, 
a 4.100.000,00 OTN. 
Sessão: 28-6-88 

Projeto aprovado e enviado à Câmara dos 
Deputados 

-Substitutivo do Senado ao_ Projeto de Lei 
da Câmara n9 26, de 1988, (no 201/87", il~ttaSa 
de origem), que estabelece nonnas para a realiza-
9.ão das eleições municipais de 15 de novembro 
de 1988, e dá outras prOvidências. -- ---
Sessão: 8-6-88 

MENSAGENS APROVADAS 

-Mensagens no 145, de 1987(n9 242/87, n"a 
origem), de 14 de agosto de 1987, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Murillo 
Gurgel Vaie_nte, Embaixador cf9 Brasil juhto ao 
Reino da Noruega. para, cumulativamente, exer~ 
_cer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Islândia. 
Sessiio;28-6-88 

-Mensagem n9 158, de 1987 (no 258/81, na 
origem), de 25 de agosto de 1987, pela qu~ o 
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Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Octávio 
Rainha da Silva Neves, Embaixador do Brasil junto 
à República da fndia, para, cumulativament~, ~{(er
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino do Nepal e República de Sri Lanka. 
Sessão: 28':.6-88 

-Mensagem n' 206, de 1987 (n' 319/87, na 
origem), de 24 de setembro de 1987, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deli~ 
beração do Senado a esc_Q}hª_.óo Senhor Aderbal 
Costa, Embaixador do Brasil junto à República 
Cooperatrvã--da Gl.iiami, para, ·cumulativamente, 
exercer a função de Emba~dor do .Brasil junto 
a São Vicente e Grànadinas.-
Sessão: 28-6-88 

-Mensagem n" 210, de 1987-(n" 334/87, na 
origem), de 9 de outubro de 1987, pela qual o 
Senhor Presidente da Repúbl~ca submete à delibe~ 
ração do Senado a escolha do Senhor Jorge Ro
naldo de Lemos Barbosa, Embaixador do Brasil 
junto à República do Zaire, para, cumulativamen
te, exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Popular do Coligo. 
Sessão:-28-6-SH -- __ 

-Mensagem n1> 21 ], de 1987 (no 335/87, na 
origem), de 9 de outubro-de 1987, pela qual o 
Senhor Presidente d~_República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Guy Marie 
de Castro Brandão, Embaixador do Brasil junto 
à República do Senegal, para, cumulativamente, 
exercer a função de En)_baixa_dor dq_Brasil jl.Pl:to 
à República Islâmica da Mauritânia. 
Sessão: 28-6-88 _ ___ _ 

-Mensagem n• 231, de 1987 (n• 392/87, na 
origem), de 30 de out@ro de_ 19:87, pela qual 
o Senhor_ Presidente da República submete ~deli
beração do Senado a escolha do Senhor Jayn_1e 
Vlila-Lobos, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Gabonesa, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil jun~o à Repú-_ 
blica da Guiné-Equatorial. 
Sessão: 28-6-88 -

-Mensagem no 445, de 1987 (no 642/S7, na 
origem), de 3 de de~embro de _1_987, pela qual 
o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha _do Senhor Sérgio 
Seabra de Noronha, Ministro de Segunda Classe, 
da Carreira 'de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasiljunto ao Estado do Co
veite. 
Sessão: 28-6-88 

-Mensagem no 446, de 1987 (no 643/87, na 
origem), de 3 de dezembro de 1987, pela qual 
o Senhor Presidente d;:1_ República submete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor Raymun
do Nonnato Loyola de CastrO, Ministro de Primeira 
Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica das Filipinas. 
Sessão: 28-6-88 

-Mensagem no 39, de 1988 (no 37/88, na ori
gem), de 19 de janeiro de 1988, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Fernando 
Silva Alves, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de Trinidad e T obago, para, cumulativamen
te, exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à Comunidade de Domínica. 
Sessão: 28-6-88 
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-Mensagem n1> 56, de 1988 (n? 66/88, ria ori
gem), --de 2 de fevereiro de 1988, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à_ d~libe
ração do Senado a_ escolha do Senhor Fernando 
Silva Alves, Embaixador do Brasil junto à Repú
blica de Trinidad e Tobago, para, cumulativamen
te, exerCer a função de Embaixador do Brasil junto 
a Santa Lúcia 
Sessão:-28-6-B8 

-Mensagem no 79, de 1988 (n9 105/88, na 
origem), de 12 de fevereiro de 1988, pela qual 
o Senhor Presidj;:nte da República submete à deli
_bet;;tç.OO, do senado a es<;;olha do Senhor Joaquim 
lgnácio Amazonas __ Maccfowell, Ministro de Segun
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de EmbaJ~dor do Brasil junto ao Reino 
da Tailândia. 
Sessão: 28-6-88 

-Mensagem no 80, de 1988 (n9 106/88, na 
origem), de 12 de fevereiro de 1988, pela "qual 
o senhOr Pre5idente_da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Senhor Brian 
Michael Fraser Nee\e, Ministro de Segunda Oasse, 
da Çél(l'eira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto a República Fede· 
ral da Nigéria. 
Sessão: 28-6-88 

-M•nsagem n' 101, de 1988 (n' 128188, na 
_Qrigem), de 15 de ma~ço de 1988, pela qual o 
SenhofPresidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Renato 
PradQ Guimarães, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
EmbaiXador do Brasil juntO à República da Vene
zuela. 
Sessão: 28-6-88 

-Mensagem no 108, de 1988 (n? 148/88, na 
origem), de 4 de _abril de 1988, pe_la qual o Senhor 
Presidente da República Submete à deliberação 
do Senado a escolha do Senhor Rubens Antonio 
Barbosa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à Associação LatinowAme
ricana de Integração. 
Sessão: 28-6'88 . 
~Mensagem n" 110, de 1988 (n~ 159/88_, na 

origem }, de 20 âe abril de 1988, pela gual o 
Senhor Présidente da REipÚbiica submete à delibe
ração do Senado a escolha do Senhor Asdrubal 
-Pinto de lDysséa, Embaixador .do Brasil junto ao 
Estado de Israel, para, cumulatiVamente, exerCer 
a (unção de Embaixador_ ~o Brasil junto à Repú-

--blica do Chipre, -
Sessão: 28-6·88 

-Mensagem n9 111, de 1988 (ri' 160/8_8, na 
origem), de 20 de abril de 1988, pela qual o Se: 
nhor Presidente da República submete à delibe-

- ração- do Senado a escolha do Senhor Ronaldo 
Mota Sardemberg, Embaixador do Brasil junto 
à União das Repúblicas Soviéticas, para, cumulati
vamente, exercer a função de Embaixador do Bra
sil junto à República Popular da Mongólia. 
Sessão' 28-6-88 

Requerimento aprovado 

-Requerimento n9 97, de 1988, de autoria do 
Senador José Ignácio Ferreira, solicitando, nos 
termos regimentais, a convocação do Senhor Mi
nistro de Estado dos Transportes, Doutor José 
Reinaldo Cameifo Tavares, para, perante a Comis
são Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolu-
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ção- no 22, de 1988, prestar esclarecimento~ a 
respeito de assuntos pertinentes à sua Pasta. 
Sessão: 28-6-88 (extraordinária) 

EXTRA TO DE CONIRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo n9 72/88. 
Contratada: Laboratório Santa Paula Ltda. 
Contratante: Senado Federal -
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

Contrato rt' 49/88. 
licitação: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo. _ -
.. Crédito pelo qual ocorrerá a despesa: À 
conta do Programa de Tra_balho 
0101428.2004/761. Natureza da Despesa 
3132-0109/2. 

Empenho: Foi emitida a Nota de' Empenho 
n' 01625/0, de 30-6-88. . 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
167.000,00 (cento e sessenta e sete_ mil cruzados). 

Vigência: 1 '-7 -88 a 31-8-.88. -
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Pa51sos Pôrto. Pela Contratada: Mariana D. Cassab 
Danna. - Amaury Gonçalves Mârtlns~ Diretor 
da Subsecretaria de AdmiriistraÇâo de Material 
e Patrimônio. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 

TERMO ADITIVO 

Espécl.~: Cóilti'ãtO n1> 73/88. 
Contratada: Confederal \ligilãncia e Transpor-

te de Valores S/ A _ 
-Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prestaçao de serviços de vigilância ar

mada em diversos setores do Senado Federal, 
durante o exerdcio de 1988. _ 

licitação: Tõrltada de Preços n9 15/88 ... 
Crédlt_o pelo qual coJTel'á a despesa: A con

ta do Programa de Trabalho 0101001.41261004. 
N&ture.@da De~pesa 3132-0100/2. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 0"0003/5, de I 0-6-88. . . _ 

Valor Contratual: Estimad-o em Cz$ 
38.128231,02 (trinta e oito milhões, cento e vinte 
e oito mil, duzerltos e triÓta e um cruzados e-dois 
ceotavos). - _ . ~ _ 

Vlgênda: 1•-7-88 a 31-12-88. _ _ 
SI!Jna,t.ártos: Pelo Senado Federal: .Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: GUilherme Roberto 
Vieira de Almeida. - Amawy Gonçalves Mar
tins, Diretor da Subsecretaria de Administraç_ão _ 
de Material e Patrimônio. 

EXTRA TO DE CONTRAtO E/OU 
TERMO ADITIVO 

_ ~pécle: PririieirO Termo Adiüvo n9 74/88. 
Contratada: Laboratório_ de_Anális_es)v\édic.a$ 

de Brasilia Ltda. 
Conb'atante: Senado Federal 
ObjetQ: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

Contrato "' 50/88. - - - - _ : _ 
Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo. --- --- _ _ __ 
Crédito pelo qual correrá a d'espesa: À con

ta do Programa de Trabalho 0]QJ4282004n61. 
Natl,lreza da Despesa 31 _32-Ql 0912. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01641/1, de 30-6-88. 
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Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
167.000,00 (Cento e sessenta e sete mil cruzadOS). 

Vigênda: 1•-7-88 a 31-8-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratãda: FranCisco Soares 
Lopes. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espéde: Primeiro Termo Aditivo n~ 75/88. 
Contratada: EXAME - Laboratório de Pato~ 

logia Clínica Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por_2 (dois) meses, do 

Contrato n<:> 52/88~- -
Ucitação: Dispensa, por ·se-tratar-de Termo 

Aditivo. -
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con· 

ta do Programa de Trabalho O 1 01428.2004n61, 
Natureza da Despesa 3132~0109/2. -

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 01635f7, de 30-6-88. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
2.000.000,00 (dois milhões_ de cruzados). 

Vigência: 1ç-07-88 a 31-8-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto; Pela Contratada: Tito de Andrade 
figueirõa.- Amauty Gonçalves Martins, Dire
tor da Subsecretaria de Administração de Material 
e Patrimônlo. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/00 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro T enno Aditivo n" 76/88. 
Contratada: CEAL - Centro Educacional da 

Audição e Linguagem Ludovico Pavoni. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

Contrato rt 48188. -
Ucitação: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: A con

ta do Programa de Trabalho 0101428.2004{761, 
Natureza da Despesa 3132-010912. ---

Empenho: Foi emitida ~ Nota de Empenho 
n• O 1623/3, de 30-6-88. 

Valor Contratual: Estima-do em Cz$ 
77.000,00 (setentã e sete mil cruzados). 

Vigênda: 1'-07-88 a 31-08-SK -
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Graziano Stablum. 
- Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
m6nio. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/00 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo n~ 77/88. 
Contratada: CENTROPLAN- Centro--Orto

pédico de Brasília S/A 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 2 (doiS) meses, do 

Contrato no 53/88. 
Ucltação: Dispensa, por se tratar de Tetmb 

Aditivo. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho 01014282004f761, 
Natureza da Despesa 3132--010912. 
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Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
rr' 01634/9, de 30-6-88. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
117.000,00-\cen:to-e dezessete mil cruzados). 

Vigênda: 1•-7-8B a 31-8-88. · 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Walbron Steckel
berg. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Adiministração de Material 
e Património. 

· EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo AditivO n~ 78/88.
Contratada: PRONTONORTE - Pronto-So

corro Hospitalar e Maternidade Ltda. 
Coritratânte: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

Contrato fl0 61/88. . 
Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo.-
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho 0101428.2004f761. 
Nab.ireza da Despesa 3132-0109/2. -

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 01636/5, de 30-6-88. · -

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
1.400.000,00 (huril milhão e quatrocentos mil 
cruZados). 

Vigêrida: 1'-7 -88 a 31-8-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Marcos de Holanda 
Albuquerque. - Amaury Gonçalves Martins, 
Diretor da Subsecretaria de Administração de Ma
terial e Patrimônio. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/00 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo no 79/88._ 
Conbat.ada: Laboratório Brasiliense de Aná

lises e Pesquisas Ltda. 
Coritia~te: Senado federal 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

Contráto no 68188. . . 
Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo: 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho 0101428.2004n61. 
Natureza da Despesa 3132-0109/2. -

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 01640/3, de 30-ô-88. 

Valor Contratual: Estimado em Cz $ 
_77.000,00 (setenta e sete mil crUzados). 

Vigência: 19-7~88 a 31-8-88. -
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Edy EIJy Bender 
Kohnert Seidler. -Airiaury Gonçalves Martins, 
Diretór da Subsecretaria de Administração de Ma
terial e Patrimônio. 

·-EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 
·TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditívo n9 80/88. 
Contratada: INCORD(S -Instituto de Cardio

logia e Anglología Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

Contrato n9 64/88. -
Ucltaçâo: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo.- -
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Crédito pelo qual con-erá a deSpesa: À con
ta do Programa de Trabalho 0101428.2004n61. 
Natureza da Despesa._3132~010912. . 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01627/6, de 30-6-88. · · 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
20.000,0Cí\vinte mif cruzados). --

Vigênda: 1'-7-88 a 31-8-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Dari ÂnQ:elo Bertol
do. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor da 
Subsecretaria de Administração de Material e Pa
trimónio. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo n~ 81/88. 
Contratada: SAITG - Sociedade de AneSte:: 

sfologia e lnaloterãpia de Taguatinga Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorro_gação, por 2 (dois) meses, do 

Contrato no 55/88. 
Ucltação: Oispehsa, por se tratar de Termo 

Aditivo. 
Crédito pelo quafCorrerá a despesa: À con

ta do Programa de Tra:baih0-010142820043fõL 
Natureza da Despesa 3132-010912 _ 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n'01637/3, ae30-6-88. . e • -· 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
134.000,00 (cellto e trinta e quatro mil cruzados). 

Vigência: 1~-7-BB a 31-8-88. _ 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Guilherme Soares 
Cutrim. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/00 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Segundo Termo Aditivo no 82/88. 
Contratada: Oínica Radiológica Ltda. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

Contrato no 43/88 e seu Primefro Termo Aditivo 
n• 063/88. 

Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo 
Aditivo. - -- - -

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho 0101428.2004f761. 
Natureza da Despesa 3132-010912. _ 

Emperiho: foi emitida a Kota de Empenh-o 
n• 01631/4, de 30-6-88. . 

Valor Contratual: E_stimado em Cz$ 
1.705.000,00 (hum milhão setecentos e cinco rriil 
cruzados). _ ___ -

Vigência: 1~~7-88 a-31-8-88: 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Márcio Fernando 
Ribeiro Náder.- Amaury Gonçalves Martins, 
Diretor da Subsecretaria de Administração_ de Ma-
terial e Património. · 

EKIRATO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espéde: Primelro Termo Aditivo n9 83/88. 
Contratada: Clínica Radiológica São Braz Ltda. 
Contratante: Senado_F:ederal . __ 
Objeto: ProrrogaçãO, por 2 (dOis) meseS, do 

Contrato n? 66/88. --
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Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo 
AditivO. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho 0101428.2004n61, 
Natureza da Despesa 3132~0109/2. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01626/8, de 30·6-88. 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
167.000,00 (cento ·e-sessenta e sete mil cruzados). 

Vigência: J•-7-88 a 31·8-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Otaviano José de 
Araújo. - Amamy Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Adm!nistra_ção de Material 
e Património. 

EXIRATO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espéde: Segundo Termo Aditivo n" 84/88. 
Contratada: Casa de Saúde e Clínica Santa 

Lúcia S/ A 

Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses. do 

Contrato n~ 47/88 e seU Prirrleko-'rernl.o.Aditivo 
n9 65/88. 

Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo 
Aditivo. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A con
ta do Programa de Trabalho 0101428.2004fi61, 
Natureza de Despesa 3132-0109/2. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 0163212, de 30-6-88. 

Valor contratual: Estimado em Cz $ -
6.900.000,00 (seis m!lhões e novecentos mil cru
zados), 

Vig.ência: }9-7-88 a· 31-8-88. 

Signatários: Pelo Senado FederaJ: Dr. José 
Passos P6rto. Pela Contratada: JOsé do Patrocínio 
Leal. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor da 
Subsecretaria de Administração de Material e Pa
trimónio. 

EX!RATO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro TermO Aditivo n~ 85/88. 
Contratada: São Braz - Organização Hospi

talar S/ A 
Contratante: Senado Federa] 
Objeto: Prorrog~ção, por 2 (dois) meses, do 

Contrato n' 56/88. 
Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo. . --
Crédito peiÕ qual con-erá. a despesa: Ã con

ta do Programa de Trabalho 0101428.2004/761, 
Natureza da Despesa 3132-0109/2. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01639/0, de 30-6-88. 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
2.100.000;00 (dóis milhões e setecentos mil cru-
zados). _ 

Vigência: 1'-7-88 a 31·8-S8. _ . . 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jos_é 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Victor Tannuri. -
Amaury Gonçalves Martins, Diretor de Subse
cretaria de Administração de Material e Patrimó
nio. 

EXIRATO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo n" 86/88. 
Çcmtratada: Hospital Gera1 e Ortopédico de 

Brasília SJA. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

COntrato n~ 54/88. 
Ucltação: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho 0101428.2004fi61, 
Natureza da Despesa 3132-0109/2. 

Empenho: Foi emitida a Nota de_ Empenho 
n• O 1630/6, de 30-6-88. 
-valor contratual: Estimado em Cz$ 

2.700.000,00 (dois milhões_ e setecentos mil cru
zados). 

Vigência: 19-7-88 a 31-8-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

· Passos P6rto. Pela Contratada: Wa1bron &_teckel
berQ. -- Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de AdmJnistraç:ão de Material 
e Património. 

---EX1R1\TO DECONlRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo n~ 87/88: 
Contratada: Clínica Médico-Cirúrgica Dãher 

Ltda. 
Contratante: Senado Federa]. 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

contrato n" 57/88. 
uciiaçãO: Dispensa, por se ir atar- de Termo 

Aditivo. _ _ _. ___ _ __ __ 
Crédito pelo qUal Cõrreirã a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho 0101428.2004n61, 
-Natureza da Despesa 3132-010912. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01633/0, de 30-6-88. 

Vcllor Contratual: ~Stimadô em Cz$ 
5.250.000,00 (cinco milhões duzentos e cinquen
ta mil cruzados}. 
.. Vfgência: J•-07-88 a 31-8-88. 

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
P~s P6rto. Pela _Çontratada: Rogério Daher. -
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subse
cretaria de Administração de Materia1 e Patrimó
nio. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Contrato n~ 88/88. 
-Contratada: Agência Estado Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Fornecimento de notícias, através de 

linha telegráfica para sere_m diretamente captadas 
pelos equipamentos do Prodasen. 

Ucltação: Convite n~ 35/88. 
-Crédito pelo qual correrá a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho 010100L2229/553, 
Natureza da Despesa 3132-0110/8. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00726/9, de 5-4-88:---.- -

Valor Contratuai:.Estimado em Cz$ 
L062..000,00 (hum milhão e sessenta e dois mil 
cruzados). -

Vigência: 5-4-88 a 3 J-12-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos P6rto. Pela Contratada: Paulo de Tarso 

Nascimento Nogueira. ____: -Amau.y Gonçalves 
Martins. Diretor da Subsecretaria de Adminis
tração de Materia1 e Património. 

EXTRA TO DÉ-CONTRATO E/OU 
. TERMO ADITIVO 

Espécie: COntrato nç 89/88'. 
Contratada: Cetest S/ A~ AR-Condicionado. 
Contratante: Senado Federal. -
Objeto: Prestação de serviços de m-anUtenção 

preveritiva e corretiva, com f6mêdmento do ma
terial necessário à operação, de dois sistemas cen
trais de ar condicionado e. do.,s aparelhos "self-
contained" do Senado Federal. ·,. 

licitação: Tomada de PreÇos n~ 14/88_-
- Ctédi_to pelo qual correrá a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho Of01021.2205/811, 
Natureza da Despesa 3132-0106/9. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' m 394/3, de 10-6-88. 

Valor Contratual: Estimado em Cz $ 
7.654.674,84 (sete milhões, seiscentos e cinqüen
ta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro cru
zados e oitenta e quatro centavos). 

Vigência: 1?-7-88 a31-12-88. 
Signatários: Pelo Senado Feder_al: Dr. José 

Passos Pôrto pela contratada: _Edmirson José de 
Oliveira.- Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Matéria! 
e Património. -

EXIRATO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

- Espécie: Primeiro Termo Aditivo n~ 90/88. 
Contratada: Laboratório Pasteur Patologia Oí

nica Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois} meses, do 

Contrato nc 62/88. 
licitação: Dispensa, por se tratar de Termo 

Aditivo. -
- Crédito pelo qual corTerá a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho_OIOJ4282004n6J, 
Natureza da Despesa 3132-01.09/2. 

---Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n•DJ624/J, de 30-6-88. 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil cruza
dos). 

Vigência: 1'·07-88 a 31-08-88. 
Signatários: Pelo Senado Federa1: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: _Hércules Sidnei 
Pires Überéil. - Amau.Y_ GonÇalves Martins. 
Diretor da Subsed'etaria de Administração_de Ma
teria] e Património. 

EXTRA TO DE CON1RATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Contrato n? 91/88, 
_ Contratada:_Cooperativa Central dos Produ
tores Rurais de Minas Gerãis Ltda- ITAMBÉ. 
___ ÇQ]ltrai:arite: Senado Federal. 

Objeto: Fornecimento de 25.160 (vinte e cinco 
mil, cento e sessenta) litros de leite pasteurizado, 
tipo ''C', com 3% (irêS por· centO) de gordura, -
envasado mecanicamente em emba1agem de 1 
_(um) litro. - __ --

()citação: Tornada de Pr~os nç 10/88. 
Crédito pelo qua1 correrá a despesa: À con

ta do Programa de Traba1ho 0101001.2229n21, 
Natureza da Despesa 3120-0500/8. - · 
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Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• 01381/1, de 10-6-88. _ . 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
1.044.140,00 (hum milhão, quarenta e quatro mil 
cento e quarenta cruzados). 

Vigênda: 10-6-88 a-31-12-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Carlos Edmundo 
Guimarães. - Amaury Gonçalves Martins, Di
reter da Subsecretaria de Administração de Mate
rial e Património. 

EXIRATO DE CONTRATO E/00 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Primeiro Termo Aditivo n\' 92/88. 
Contratada: Confederal Vigilância e Transpor

te de Valores S/A 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Alteração da Cláusula Oitava do Con- _ 

trato n' 73/88. 
Signatários: Pelo Senado Federa': Dr. ~osé 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Guilherme Roberto 
VIefra de Almeida. - Amaury Gonçalves Maf.. 
tins, Diretor da Subsecretaria de Administração 
de Material e Património. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÁO 

Ata da 2~ Reunião Ordinária, 
realizada em 28 de junho de 1988 

Às dez horas do dia vinte e oito de junho de 
um mil novecentos e oitenta e oito, reúne-se o 
Conselho de Administração do Senado Federal, 
sob a Presidência do Senhor José Passos Pôrto, 
Diretor-Geral, com a presença das Senhoras: Fáti
ma Regina de Araújo Freitas, Diretora da Secre
taria de Documentação e Informação, Sara Ra
mos de Figueiredo, Diretora da Secretaria Legis
lativa; e dos Senhores: Nerione Nunes Cardoso, 
Secretário-Geral da Mesa, Luiz do Nascimento 
Monteiro, Diretor da Secretaria Administrativa, 
Gerson de Sousa Uma, Diretor da Secretaria de_ 
SeiViços EspeciaiS: e Manoel Vilela de Magalhães, 
Diretor da Secretária de Divulgação e Relações 
Públicas. Del'xa de Comparecer, por motivo justifi
cado, o Senhor Edgard Uncoln de Proença Rosa, 
Diretor da Assessoria. Iniciando os trabalhos, o 
Senhor Presidente designa os senhores Luiz do 
Nascimento Monteiro para relatar o Processo n"' 
013107/84-4, em que João Mugayar e outros re
querem o pagamento da gratificação de Produti
vidade vidade, instituída pelo Poder Exectitiyo pa
ra o Grupo - SeiViços Jurídicos; e Manoel Vilela 
de Magalhães para relatar o Processo n~ 
005610/88-5,· em que Otto Mares requer uma 
função gratificada, visto "as inúmeras e desgag.. 
tantes funções que- exerce". A seguir, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Senhor Nerlone 
Nunes Cardoso, que relata o Processo n.9 
011354/87~·9, no quaf Manoel de Oliveira Caval
cante, Assistente Legislativo, Classe "ESpeCial", 
do quadro Permanente, solicita seja restaurada 
a sua situação anterior, como fnspetor de Segu
rança, NS-19. Entretanto, o serVidor interessado 
se aposentou, o qu_e tomou seu pedido prejudt
cado. Por essa razão, o Senhor Relator pede o 
arquivamento daquele processo. Prosseguindo os 
trabalhos, a Senhora Sara Ramos de Figueiredo 
apresenta parecer complementar ao Processo _n" 
012206/86-5, em que José de Ribamar Nunes, 

AsseS_s"or legislativo- DAS 3, SÕfidta averbação 
de tempo de serviço preslã.do diversos órgãos 
púbUcos de acordo com certidão fofftecida pelo 
Tribunal de Contas da União e termo aditivo à 
certidão e_xpedido pelo mesmo Tribunal. O citado 
processo retoma a este Conselho, após ter sido 
informado pela Subsecretaria de Administração 
de Pessoal, conforme diligência solicitada em 28 
de março do corrente ano. A Senhora Relatara 
de posse destas informações ressalta, em seu pa~ 
recer, que g (nov_e) outros ass_essores assumiram 
o emprego de Assessor Parlamentar - Código 
- SF-AS-3, do Quadro Pessoal CL T. Isto vale 
dizer que houve exceções à norma contida nos 
pareceres da Consultaria Jurídica, no sentido de 
qile--"os candidatos aposentados do seiViço públi
co não. poderiam assumir emprego, salvo exer
cendo o.- direito de opção", apesar de os servi
dores citados não terem sido incluíd~ no Quadro 
de Pe-Ssoal CLT-Tabela Pet~aOerlte, como pre
via o. Ato da Comissão Diretora n? 8, de 1987. 
Q fato objetivo da existên.cia da exceção, contudo, 
não exime os seiVidores de um dos deveres pre
vistos no art. 454, vr, do Regulamento Adminis
trativo do Senado: "observância das_ normas le
gais e regulamentares". Por essa razão, entende 
que deve ser aplicada ao Senhor José Ribamar 
Barros Nunes a pena de repreensão, nos termos 
do art. 466, I, do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal. Por unanimidade, o Conselho 
aprova o parecer em todos os seus termos. Conti
nuando com a palavra, como Relatora, a Senhora 
Sara Ramos de Figueiredo profere parecer con
trário ao Processo n9 O 11538/87-3, em que LeO
nardo Gomes de Carvalho Leite Neto, Técnico 
Legislativo, NS-25, Casse "EsPecial", manifestan
do seu inconformismo ante o despacho denega
féria, exafado por este Conselho no mesmo Pro
cesso, apreSeritã pedido de reçonsideração, de 
ac:orçlo com_o art. 421 do Regulamento Adminis
trativo, alegando ofensa ao art .. 2°, I, do Ato n? 
26/87, da Cõmissão Diretora. Após debater o as
sunto,_ o parecer é aproVado, à unanimidade, que 
o ConSelho deve manter a decisão proferida em 
19 de novembro de 1987, negando provimento 
ao recurSo interposto. Em seguida, o Senhor Pre
sidente ConCede a palavra ao Senhor Luiz do Nas
cimento Monteiro, que profere Parecer comple
mentar sobre o Processo IT?012867/87 -0, em qUe 
Virginia Maria de Faria Laranja requer o paga
mento da vantagem especial prevista no art. 416 
do Regulamento Administrativo do Senado Fede
ral. O -referido processo volta a este Conselho 
dePois de informado pela Subsecretaria de Admi
nistração d~ Pessoal, de qual o procedimento ad
ministrativo que o Senado tem adotado em situa
ções semelhantes à da requerente. O parecer do 
Relator, baseado na resposta daquela Subsecre
taria, é pelo deferimento, por se tratar di? prática 
a_ceité!: pela Admlnistração Pública e que vem sen
do aplicada a todos os seiVidores da Casa em 
situação idêntica à _apreciad~ nesta solicitação. 
Em- mâhifestaÇ:ao unânime, o ConseJho aprova 
os termos do parecer. Ainda com a palavra, o 
Diretor da Secretaria Administrativa relata os Pro
cessos n?s 014713/86-l,Oi4695/86-3, 
015056/84-4, 006885/87:ó e 012548/8'1-1, en\ 
que José Ribeiro Filho, Artífice de Eletricidade 
e Comunicação, do Quadro Permanente do Sena
do Federal,___e outrOs,- requerem o pagamento do 
adicional noturno, por considerarem estar traba-

Ihando em regime de plantão na Seção da Usina 
Geradora. Esta matéria Sobrestada por diligência 
do Senhor Presidente à Subsecretaria de Enge
nharia a fim de instruir e orientar procedimentos, 
conforme decisão aprovada em reunião deste 
Conselho em 4 de março do corrente ano, retorna 
devidamente atendida. O Relator, ante as conside
rações e evidências demonstradas, opina favora
velmente à implantação da jornada de trabalho 
levada a efeito pela SubsecÍ'etaria de Engeitfiana, 
tal como sugerida no processo; não Obstante se: 
1. determinar à SSENG, prelimíriarmente, promo
ver o recrutamento com auxílio da Subsecretaria 
de Administração de Pessoal, de servidore dispo
níveis na Casa aptos para exercer as fUnções exigi
das por aqueles setores; e 2. se não houver dispo
nibtlidade, submeterem ao Sr. Diretor-Geral expO
sição de motivos fundamentadas dispondo sobre 
a neces;;idade da contratação de empregado cuja 
formação profissional é exigida pelo serviço, que 
julgará a conveniência de encaminhar a proposta 
ao Sr. Primeiro-Secretário. O parecer é_aprovado. 
O Senhor- Luiz do Nascimento Monteiro, também 
como Relator, emite parecer sobre o Processo 
n? 007823/83-5, em que Florêncio Edvaldo de 
Brito e outros, servidores integrantes do Grupo 
nato, lotados na Barbearia desta Casa, solicitam 
o pagamento da retribuição acessória instituída 
pelo Ato n9 17/83 da Comissão Diretora, alegando 
os requerentes que, sendo titulares de cargos e 
empregos da Categoria Funcional de Artífice de 
Eietricidade e ComunicaçãO, fazem íus à supra
citada retribuição no valor correspondente ao de 
FG-3. OSerifioiRelator opina Pelo indeferimento 
dq pedido, visto que a situação _funcional dos re
querentes é diferente da dos demãis inteQrantes 
da categoria em que estão posicionados desde 
a origem. São portadores de espedalização profis
sional que não encontra similar dentre as atribui
ções definidas para o Grupo Artesanato mas, no
entanto, própria do setor que estão lotados. Suge
re, assjm, a remessa do referido processo para 
exame do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secre
tario para que seja estudada a criação de uma 
nova categoria funcional. O parecer é aprovado. 
Finalizando os trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Manoel Vilela de 
Magalhã~s. que, ~~mo Relator .. _ emite Parece~_ aç 
Processo nç 002374/88-9, eln que o &:nhór Dire
tor da Subsecretaria de Engenharia so!idia sejam 
as atuais RA (Retribuições Acessórias) devidas aos 
servidores ocupantes das Categorias Fundonaís 
de Artífice, do Grupo- Artesanato, lotados na
quela Subsecretaria, transformados em_FG (Fun
ções Gratificadas). O Senhor Relator, em seu pa
recer, opina pelo não defertmento, mas, tendo 
em vista a existência de estudos a respeito da 
política de pessoal do Senado Federal, o assunto 
em tela poderia também ser encaminhado ao exa
me do Excelentissimo Senhor Primeiro-Secretá
rio, como subsídio a respeito do problema, que 
parece existir em outras áreas da Casa. O parecer 
é aprovado. Nada mats havendo a tratar, às doze 
horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presi
dente declara encerrados os trabalhos da reunião, 
lavrando eu, Marco Aurélio d.e Ol_iveira, SecretáriO, 
a preSente Ata <Jue; depois de aprovada, será assi~ 
nada pelo Senhor Presidente do Conselho de Ad~ 
ministração do Senado Federal. 

Sala das Reuniões, em 28 de juilho de 1988. 
- José Passos Pôrto, Presidente. 
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INSTITCITO DE PREVIDI':NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 9~ Reunião Ordinária, 
realizada em 28 de abril de 1988. 

Às onze hor.ªs ___ ~_tdnta minutos~_do ___ dia_Vinte 
e oito do mês çle pbril_ t;lQ_ é\IJ.Q de '!1um mil n_qv~
centos e oitenta e oito rel.Jn.Lu-se o _Conselho Deli
berativo do Instituto _d_e. Previdência do :!i Cong~es
sistas-IPC, sob a presidência do_ Deputado Gus
tavo de Faria e com a presenç-a do Senhor Vice
Presidente Senador O!iacir Soares e Senhores 
Cdhselheirós: DepUtada Anna Maria Rattes, Depu
tado Valmir Campelo, Deputado Antonio de Je
sus, Dr._Antonio GerC!Iclo .Qy_e_d..§, Dr" Léa Fonseca 
Silva e Dr. ManoeJ José de Souza. Abertos ·as 
trabalhos foi lida e aprovada a ata da a~ Reuni~o 
Ordináría, realizada em 23 de fevereiro de 1988.._ 
e o Senhor Prestderité Deputado Gustavo de F.;~.ria 
determinou a distfil::iuiÇ:ão dos pl'õcessOs tons~ 
tantes da pauta, pelos diversos Relatores, na se-: 
guinte ordem: ao_ Conselh~iro Deputado Valm!r 
Céirripelo, processos de auxílio-doença, a saber: 
Alarico Abib (n~ 520/88), Alcides Freitas Filho (n~ 
521/88), Alcimaco Outra Correa (h" 660/88), Aloi
sio Marcos Vasconcelos Nov~is (n~ 81/1?81_Amé
rico Natalino Carh-eífo Brasil (n~ ~5/88), An"a Rita 
Martins (n70 578l88), Antonio carrieiro Arnal!d 
(n"' 382188), Antonio Paulo Rodrigues _(n4 54/88)~ 
Antonio Paulo Rodrigues (nn 445/88), Antonio 
Paulo Rodrigues (n" 519/88), Bianor Antunes de 
Siqueira (ri"' 16:;i/88);13icin0r Antunes de Siqueira 
(n~ 396/88), Biaoor_ Antun_es ,Ç\~ _ _Síqueira.(n~ 
577/88), Carlos Alberto Silva (n" 579/88). Célia 
Humberto dos Santos _(n1 _670/88), _Césa( Olls çle 
Oliveira Filho (no 56/88), Edilson 0\fveira dos San
tos (n" 300/-88), EdSõil Paulo Pacheco Outra (n~ 
149/88), Ester Almeida Valadares (Il" 201/88), Eu. 
rípedes Magalhães da Silva (n" 381/88),João Fon
seca Filho (n~ 518/88), Joaquim Fernandes de 
Olviera (n~ 432/88), Jorge Pereira Rosa (n"' 
463/88), JoSé Coutinho de Araújo (n1 222/88), 
Josê Coutinho de Araújo (n" 585/88), José ~ortes 
da Silva (n" 301/88), .Jos_?_Hugo_f1ardini_ (n~ _ 
298/88),--José Juarez Antunes (n" 377/88), Jove
lina Mendes Carvalho (n~ 651188), LázarQ !saias 
Pereira (n" 150/88), Letída Nogueira Neves (n"_ 
419/88), Lúcia Santos Tomelin (n~ 562/88), Mag
da Roeude Bernardes (11~ 22118.8), Maria Amélia_ 
Brandão Pinto de Almeida (n" 522/88), Maria Júlia 
Barbosa de Oliveira (n~ 158/88), Maria Simone 
Barreira Milet (n~ 380/88.), Mário_ Braga Ramos 
(n~ 630/88), Mauro de Alen~::ar Dantas (n~ 593/88), 
Ney Felipe da Silva-(ri" 162/88), Odulfo Vieir.a Do-
10/88), Olinel Cardoso_L..em~s.(n~ 055/88), Olifiel 
Cardoso Lemes_(n~ _ _379l88), Onofre Rodrigu_es 
Correa (n" 052/88), Paulo Marcelo Araújo da Cu
nha (n~ 669/88), RObson Silv'E:ffã Carvalho (n" 
302/88), Rodrigo da Silva i\maral (n" 161/88), Ubi
ratan Francisco Vilela Ton Spinelli (n~ 351/88), 
Vanderlane dos Sa.ntQS Batistçt (n" 621/8.8), Vence~ 
Rodrigues Alves (n" 299/8_8), Wanda Laura Leite 
Uma (n" 431/88) e WilSon Lelte Brãga (n~ 658/88); 
à Conselheira Dr" Léa Fonseca Silva, proCessos 
de averbação de mandato, a saber: i\milcar Be
nassuly Moreira (n" 470/88),Amaldo Moraes Filho_ 
(n' 488/88) e José Luiz de Sá (n' 270/88) e proces
sos de_ cancelamento Qe av_erb_a_ç_ão de mandato 
de Dionísio Dal-Prá (nn 269/88) _e de Jacy Sqm<i
gata (n9 493/88); e também processo de lntegra
·lização de carência de Casildo João Maldaner (n" 

1.489/88); ao Conselheiro Deputado Antonio de 
Jesus, processos de auxilio funeral. a saber: lnácia 
Lopes da Silva (no 93/88), Maria Simone Barreira 
Milet (n" 517188r e Teresinha A1.1gusta Leite (n? 
223/88) e ao Conselheiro Dr. Antonio Geraldo 
ç:ue_g.~ processos -.9e concessão de penSão,-a 
sã.ber: _AI_do SalQi;_do do Nascimef!to (n" _2ló/88), 
Antonio_JoséSiana. (n" 106/8$); J::nerinã Feman~ 
des Pa_chêcO _Pefelra (n~--355/88): Geraldo LC!c_io 
CIUtrrôz -(n9 061!88), -Hulnberto Balbino.~'Sliva 
(n' 20?/88), lvaiiy Br~ga (n:Çl8/88). JosécC'!!:!os 
Fonte,; (n' 587/88), LeQQoldo da Costa Matos (n" 
466188), Luiz Carlos Lemos de Abreu(n<> 35Cf/88), 
Ll.liz. G_onzaga Nogl,.!eira ·(no 126/88), Maria Júlia 
Bªr~_qsa _d~ __ Oiiveira_(n~ 15_7/f;!8}, Mariã Simone 
~':l~rreif~ Miiet (ri~ 492/8~2! Maria Sônia BorbOrema 
Aflripino (n~ 606/88), Nadir Pinto Gõiizále~ (n" 
33L88), Nilson Av.:elar (n_~ 494/88), Oswaldo Caval
<:ahti da Crn?ta Urn.,_ Filho (Q~ 454/88), Pa~lÕ José 
Alves Rattes_ (n~ 6/88), _Virgimar dos Santos Vieira 
(n_: 1188) e_ \_Valdema/GÕnies Ti11oco ütJ_59/8&)~ 
ApóS ãprovaçilo dos pareéeres-sobre ã matéria 
da pauta, o Cons~lheiro Antonio G~raldo Guedes 
abordou o p_robl~mª da isonomia que deve pre
~i9k q c~itéri~ de_P~9ãmenf~A~s penS~es d~ IPC •. 
jjedinQQ_ ªº-presidente· que Continue nas gestões 
junto: ao_ Senhor PreSidente da República e junto 
aq_ Mll]§têrio do J?l_anejamento no sentido de s_e
ren:t liberados os recur~s Orçamentários já iflse_ri
doS ha Lei de Melas. com vistas. a implantaçãO, 
o m_pis bfe_ve possível, da tão esperada eCtuipa
r~~~õ das 12_ensões.Jnte_rveio. o Con_selhe1ro Va1mjr 
CãmpetO dizendo que existe uma emenda de .s.ua. 
ãYtol-iã ao projeto_ de COristituição, já com pareCer 
favo_rável do Relator Bernardo Cabral, exatamente· 
ei-Tl fãVor dQ~ rU~nçioná!f9~S aposentados~ Eilfàtizou 
qUe_ "a apgsentadoria hoje: __ ~ um castigo e não 
um prêmto". LeU, na ínte:gra;perante o Conselho, 
05: t~r_!tlos de sua proposição, bem como os f;_ 

parecer do Eel_ator. Disse o Conselbeiro Valmir: 
Cã_fil_pelo _que se aprovada sua emenda serão cor
ri§ídas todas essãs distorções. Voltando ao assun
tQ. __ o çqri.S~lhéiró _Ger~Ido GUedes .exemplifiçou 
_o_ caso dos deputé!-dos estaduais vincUiã_dOs a lnsti-. 
lUi:Oãe Previdênc:1ã P.arlame"niar, -subvencionados 
pelo Qoverno estãCfuãl, _qUe- percebem -penSOeS 
bem mais elevad;;15 do que OS pãflamentares fede
rais. Disse ainda o Conselheiro Geraldo Guedes 
que tais benefícios f9ram estendidos às Câmaras 
de Vereadores, uma vez_gue os vereadore~ estão 
lfgado_s aos institutos estaduais _que hoje estão 
mudando a legislação para conCeder ao vereadoi
o mesn:t9 direito dos deputados estaduais. O Se
nhor Pr~?jfl-_e:nte GuS~o-·de Faria,., em aparte aO 
orá_dor, c_itqu o fato de ter sido aborda?o no Rio 
de_·J~nciro POi- um nustré eX-Pa-rlaineniar f!Uini
né"ftse que <fTrite-i'pelou em_ altoS brados, em um 
aCõT1tecimento s_ocial em qj.Je esteve presente, so
bre_ a razão porque um dePUtado percebe quase 
três vezes mais do que ~J_e. O Conselheiro Geraldo 
Guedes cçncluiu dizendo que _a Assodação dos 
E.x.:-Congfess!s~s vem se entre9ando a esse-traba
lhO em prol da isonomia e pediu o apelo dos 
atuais. congressistas que, no" futuro, eStarão tam
béin nÇI. condição de ex-parlamentares. Enfocou, 
em ~~_guida, o ConselheirO: _Géraldo_ Guedes a 
questão dos seguros parlamentares revelando sua 
pe_rp,l~txi~~e!~ inggnificância das taxas que 
são C:l~scontadas·ae a,l_gúns p~-rlarilentaii:s e ex-:
parlamentares e, conseguinte, a aviltante cober
turas pagas por essas empresas seguradoras. Re-

cordou o Conselheiro_ Geraldo Gue_des a (1-~ces
sidade de serem convocadas as _gra_ndes ell)pre-
sas seguradoras, com o fim _9_e_ se proceder a 
uma _renovação nos çontratos c!_e segurOs iQ~er
mediados pelo IPC~ visando a melhoria da assis
tência aos segurados~ tanto_ na parte pecUniária 
da cobertura, _qua11_t_O_I}a_parte do SegufCtSãUcle. 
[)isS~_,_q!,l~ o InStituto devérla disc.1.1tir com as em
présãs SeguradoraS L{ffia fOtrnúiã~para pagamento 
de taxa rliferenté à6 Seguro -de Vid_a e a.O __ s_egi.iro 
saúde, com cobertura a máis abriu19erite POSsível, 
inClusive no exterior para O atendimento de qual
q\ler e...,enrualidcide.. _Ots.s_e..que a_grand_e despesa 
é,_ hoje, a hospitalar, haja vista que a grande maio
ria dos_ ·proceSsos de ãuXíltQ:dOinça <:Onc_eçüdos 
pelo IPC se destina a cobrir despesa:; laboratoriais 
rE!lãiivamente pequenas em· ·coJ-npãraÇãO côm as 
despesas hospitalares._ Ninguém ·pode hoje en
fre_ntar um ho,spifal,'erlfatii:O_u: Pbder_~se-_i_a estabe
lec-er no lnsW:uto Reso1'uçã0 éori'Vocé!Tldci áúa5 og 
tr~s empresas que tratem de problenias de saúde, 
pilra fãiernios um seguro em Qruj:lo abrarigente 
a_ cgp~u.ra pecuniária e '! des~sas com o trata
mento de Saúde, não só entre os -eX:cbngressí~tas .• 
mas, também, induindo os atuafs coogressistas. 
Um seguro que lhe garantiS§e· internamento hos
pitalar para si e para seus dependentes._ Um segu
ro compatível. Citou, entre outras empresas oBra
desC:o, a_Sui-América e !3 Gõlden Cross. Sugeriu 
a tonvcx:açã_o de r_epi-esetantes destas e outras 
empresas para dizerem qual_a melhor fQLma __ de 
se Õ]:?ef?_dOii.alizar esSes seguros._ O Conselheiro 
qeraJçi,Q Guec!esson.tin~oq çqm:<i.QãliWra dizen4~ 
em seguid~ da ,ins-atisfa~ãO de grande parte dos 
~n-sioniStas dO IPC pelo récebliTiento de questio
riã_iiQ-~m que· no ~nat_ se Pe_d_e que o segurado 
®_çlãre se exerce-CargO dena~eza remuneraçla. 
EsSe formulário _:_ ressaltoú ()-ConSelheirO Ge
raldo Guedes - vem causandg ~PreensÕes e ~0-
br_es~Itos no seio" dos pe_riSiq_hist_as __ ~o JPC e_ s~'y_ 
desalento ante a inquisição que vem sendo _COI)$-: 
tata.da_Oª- ç-o~respondência de nossa A$ociação, 
O Presidente Gustavo d~ Faria. d,etermin9u qu~ 
Se __ _r~ir_e _ dess.es JorrnuláriOs -taíS~indag_ações. O 
P.~-~~~'7~~e: Cl~t~vo d~Fa_ga enca.~inh~u-ac;) Çon
selho, para discussão, proposta por ele recebida 
da empresa Paulo Octávio Emprendimehtos lmo
Diliártos. Em segLiiaa 6 Conselheiro Dr. Antoniq 
Geraldo Guedes soliCitou a palavra para apresen
tar parecer em ·que analisã a··ealancete Patrimo
nial e Demonstrallvo das ReCeita;;; e Despesas do 
mês dejaneiro(88, concluindo pela aprovação dos 
mesmos-, :-manifes~anôo~se:·os Consé?:félros pre: 
sentes fãvoravelmente_aos se_u_s termoS: O Presi
g_~pte GustavO cie Farta, fazendo_ uso Qa palavr-a, 
salientôU a neceSsidade di S~ proceder a modifi
oricésSão de empréstimoS-ViSando compatibilizar 
a taxa de jUros com a reãlídãâe do mercado e 
a preservação do património financeiro do IPC 
Ato cor'ttínuo, submeteu ao conhecimento dos 
p~~senteS_ o teô( da_Pr9Posta de ReSolução n" 
1/88, versando sobre o assunto após O que, foi 
aprovada por unanimidade: Dando prossegui~ 
mefi_tO_L_forarfi ~ii'lda apreciados e igualmente 
aprovados os processos de inscrição do_s seguin
tes_-~ggurad_oS facultativos: Abel Sousa Soares, 
Ada@sa Xavier Reis, ÂdQarla _ Henifl_g Parana9_uá 
Gonza_les, Alcides Emilio Karvat, Akiolino TitO Pe
!'éir_a, Alfredo Calzá, Amarildo Gonçalves Ferraz, 
Ana Elizabeth d_e Freitas Braga, Ana Gualterina 
de Alençar Araripe, Ana Maria dos Santos Rocha, 
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Ana Regina Víllar Peres, Andrêa Nogueira de Mi
randa Pereira Pinto, Antonia de Maria de Lacerda, 
Antonia Este1ita Matias, Antonio da Costa Sobri
nho, Antonio Paixão de Lima, Áurea Dias Sam
paio, Aureliano Pinto de Menezes, Baltazar Mendes 
de Carvalho, Bárbara de Freitas, Carlos Alberto 
de Souza Quiritanílha, CarlOs Pereira Borges Jú
nior, Cedi ia S1lvia Guedes Alcoforado, Célia; Henri~ 
que Souza, Ocero BarbOsa da Silva, Cláudio de 
Oliveira Pinto, Clenir dos Santos Oliveira, Corinto 
Ethan Ladeira Virgilio, Cybele Martins Soares de 
Araújo, Cynthia Giovanrii Albuquerque Damião, 
Dácia Vieira, Damiana de Jesus Santos Gusmão, 
Darei Dias Carvalhêdo, Diogo Alves de Abreu Jú
nior, Diomar Corfea da Costa Neto, Djair da Silva 
Braga, Domingos Vasco ~ Silva_ Neto, Edivaldo 
Cunha Pimenta, Edilson Alves, Edna dos Santos 
de Farias, Edson Cosme Tavares, E1aine Cristina 
de França Laus, Elbem César Nogueira Amaral, 
ElíZeu da Silva Coutá, Elza Udiã Habermann, Eu
gênio de Borba Amaro, Ewandro Magalhães Jú
nior, Flávio Alves de Araújo, Filomena B_arros, Flá
via Regina Mendes de Oliveira Freski, Flávia Reja
ne Lugon Bittencourt, Francisca Dantas, Fran
cisca Marlene Henrique de Araújo, Francisco.de 
Assis Peixoto CoUtinho, Frandsco Evaristo de P.3i
va, Francisco Itamar Machado, Francisco Maran
guape da Rocha, Gardel Rodrigues do Amaral, 
Genival José Casemiro, Geraldo Ferreira Garcia, 
Helena Maria Barbosa de Freitas_, Helena Passos 
Guimarães, Hélia Dare Silva de Araújo, Helios de 
Passos, Hélio José de Souza Ameno, Heni Inácio 
Ladeira, Hudson GOmes de Paula, lran Mad~i~a. 
lvanete Souto Botelho Luz, Jayme Corrêa de Sá 
Filho,Jayme Wagner Cândido de farias,--!oaquim 
de FreitaS, J-oão Batista Correia, João de Souza 
Sobrinho", Jorgete F randsco da Silva, JoSé Alberto 
Mandara Mury, José Coelho Chianca, José das 
Dores Fernandes, José de Assis Castro Sina, José 
Geraldo da Fonseca Pilho, José Gomes Feitoza, 
José Gonçalves dOs Santos, José Ribeiro de Cam-
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pos Sobrinho, José Silvério de Castro, Josimar 
Rodrigues de Lacerda, Laçjislene Aparecida de Al
meida, Laura Raquel Outra Janino, Leiber de Je
sus Pereira Filho, Leila Maria Tostes Segall, Leôni
das Braz da Guarda, Lourival da Silva Filho, Lucia
na c;le Ar.aújo Vieira, Luciana Maria Feijó Sampaio 
Pinto, Luis Carlos do_ Nascimento Salgueiro, Luiz 
Antonio Peracio Monteiro, Luiz Carlos Grangeiro, 
Luiz Carlos_ Vida! de Sá, Luiz de Lo urdes Bernardes 
Curado, LÚiz Florêncio Rego, Luiz Henrique Cas-
celli d~ Az_evedo, Magda Suely Rosa Oyo, Manoel 
Joaquim de Fransa Suares, Manoel Teixeira Es~ 
trela, Marcelo Oliveira de Azevedo, Marcos Antonio 
Moraes Pinto, Maria Amélia Cardoso de Andrade, 
Maria Andreia Arruda Portilho Simão, Maria Apare
cida Dias Pereira, Maria 8ernardete de F8rias. Ma· 
ria Cristina.Portell_a de Azevedo, Maria das Graças 
Vasconc:elos Maranhão, Maria do Amparo Ferreira 
Santi_ago, Maria do Socorro Diniz da Cruz, Maria 
Ignêz Cavalcanti de Souza, Maria Regina Silva, 
Maria Te reza de Souza, _Mariangela Gonçalves 
Cascão, Mário Freitas de Oliveira, Mauro Umeira 
Mena Barreto, Milton Serjo de Carvalho, Míriam 
Paiva da Silva, Murilo Sérgio da Silva Neto, Nazir 
Antonio Rocha Isaac, Nileide -Helena Monturil, Nil
son BarbOsa dos Santos, Nilson Carneiro Quirino, 
Nilza Maria Ferreira Mendes, Nivaida Carvalho dos 
Santos, Norma Suely SuSsular, Odorico Fe-rreira, 
Oscar Martins de Oliveira, Otávio Lira-Neto, Paulo 

_ da Silva Pinto, Paulo de Tarso Vieira, Paulo Eufrá
zio Peixoto de Brito, Paulo Seixas, Regina Alves 
_de Souza, Regina Lúcia Carvalho Junqueira Osó
rio, Regina Pedrosa de Oliveira, Paulo Roberto 
Falconi de Carvalho, Rodrigo Gagiano Barbosa, 
Ronaldo Silva, Rosamaria Sch~rtel Ferreira Men
des,_ Rosane Melo R. de Figueiredo, Rosita Mon
teiro Cibreiros, Rubens do Prado Leite, Rubson 
Santos Amaral, Sandra Mara Firmo Ribeiro, San
dra Masanori TUtida, Seba-stião Marinho da Pai
xão, Senhora dCl$ Neves Lucas Sales, Sílviã_ "fereza 
CaiadO,_Silma Ayres da Silva Bento, Simone Cre-. 
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ma Mendes, Sonia Reginã: Pinto da Silva, Sônia 
Rocha de Uma, Scmfa Versiani Ciõtra, Suzana Ma
galllães Scafuto, Tajla Maria Viana Sobreira Bezer
ra, Terezinha do Socorro da Silva Xavier, Themis 
Caminha Gurg~l, Thomé Fernandes da Silva, Va
léria Soares Teixeira, Valmir Valdemar de Aguiar, 
Vandui Brito da Silva, Vivalda Rodrigues de Lima, 
Virginia de Castro Silva, Vítor Nogales Vascon
celos, Wagner Cabral da Costa, Walter Mendes 
Lucas, Washington Luiz Reiz de Oliveirá e Willi<in 
Fernando Magalhães. Nada ma_is havendo a tratar, 
é encerrada a reunião às treze horas e cinqüenta 
minutos. E, para, constar, eu Arnaldo Gomes, Se
cretário, lavrei a presente ata que, depois de lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

INSmuro DE PREVIDÊNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

BALANCETE PATRIMONIAL É 
DEMONSTRATIVO DAS 
RECEITAS E DESPESAS 

Parecer 
(Aprovado em Reunião do Conselho 

Deliberativo de 16-6-88) 

A análise do Balancete Patrimonial, do De
monstrativo das Receitas e Despesas, referentes 
ao período de 1 ~='L? 29-2-88 e do Demonstrativo 
das Receitas e Despesas do mês de fevereiro de 
1988, com- 6 fim previsto no arl 12, inciso III 
da Lei n~' 7.087, de 29 d_e dezembro de 1982, 
revela que expressam adequadamente a posição 
financeira do Instituto de Previdência dos _Con
gressistas, berrl Como apresentam claramente as 
origens e aplicações dos recursos. 

-o·essa forma, e considerando ainda que se en
contram corretos e em consonância com os prin
cipies de contabilidade, geralmente aceitos, mani
f~t~_:IJ!~p~_l-~ ~aprovação dos "'_esmos. 

Brasilia-DF, 16 de junho de 1988. - Antôtúo 
Geraldo de Azevedo Guedes, Relator. 
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RECEITAS E DESPESAS 
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(Aprovado em Reunião do Conselho 

Deliberativo, de 16-6-88) 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A análise do Balancete Patrimonial, do De
monstrativo das Receitas e Despesas, referentes 
ao período de 1 »-1 a 31-3-88 e do Demonstrativo 
das Receitas e º~spesas do mês de março de 
1988, com o fim previsto no art. 12, indso IR 
da Lei n9 _7_.087, de 29 de dezembro de 1982, 
revela que expressam adequadamente a posição 
financeira do Instituto de Previdência dos Con-
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gressistas. bem como apresentam claramente as 
origens e aplicações dos recursos. 

Dessa forma, e considerando ainda que se en· 
centram corretos e em consonância com os prin
cfpios de contabilidade, geralmente aceitos, mani
festo-me pela aprovação dos mesmos. 

Brasília- DF, 16 de junho de 1988. -Antb-· 
nlo Geraldo de Azevedo Guedes, Relator. 
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A análise do Balancete Patrimonial, do De· 
monstrativo das Receita_s e Despesas, referentes 
ao petiodo de 01-01 a 30-04-88 e d()Demons
trativo das Receitas e ~spesas do mês de abril 
de 1988, com o fim previsto no art. 12, inciso 
DI.da Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982, 
reveJa que expressam adequadamente a posição 
fmanceira do Instituto de Previdência dos Con· 

gressistas, bem comoapre_serltarri claramente as 
origens e aplicações dos recursos. 

Dessa forma, e considerando ainda que se en~ 
centram corretos e·enY cori56nârida com os priO
cípios de contabilidade, geralmente aceitos,.mani· 
festo·me pela aprovação dos mesmos. 

Brasília -DF, 16 de junho de 1988. ~ Antô~ 
ruo Geraldo de Azevedo Guedes, Relator. 
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(*)DOCUMENTO CONSmtmvo DO 
GRW>O INTERPARLAMENTAR 

BRASIL-POLÓNIA 
Os parlamentares signatários do presente do· 

cumento se_ unem para fundar um Grupo Brasi· 
leiro de Parlamentares com o objetivo de premo· 
ver o estreitamento das relações entre os parla· 
mentes brasileiro e polonês, que, uma vez consti
tuído, envidará seus esforços no sentido de 3:m
pliar o intercâmbio político, econômico e cultural 
entre sL 
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Este entendimento, de caráter permanente, se 
materializará através de organismo próprio espe
cialmerite, sobre a denominação Grupo lntelt-'ar
Jamentar BrasiiJPolônia. Eli.ta_união será integrada 
por grupo organizado em cada país, como legíti· 
mo represen~te do respectivo parlament6. 

Solidários com o objetivo acima, subscrevem, 
Brasília, 6 de maio ~ 1988 

Senadores: Humberto Lucena, Presidente de 
Honra--João Menezes, Presidente~ Odacir Soa-

res - João Lobo - Alexandre Costa - Carlos 
Alberto- Rachict Saldanha Oerzi-Aivaro Pache
co -João Calmon. 

Deputados: Uiysses Guimarães- José Tei· 
xeira --Inocêncio Oliveira - Luis Eduardo -
Gilson Machado-Furtado Leite-Heraclito' For
tes - Jesualdo Cavaicanti - ÂtiJa lira. 

(') Republici!!do por haver saldo com Jncorreções no DCN (S~o 
11) de 9-6-88, página 169.3, .3• coluna. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 18• REONIÃO, EM 2 DE 
AGOSTO DE 1988 

!.l-ABERTURA 
1~1.1 -Comunicações da Presidência 
-Inexistência de quorum para abertura da 

sessão. 
-Convocação de sess21o conjunta a reali

zar-se amanhã, dia 3, às 9 horas e 30 minutos, 
com Ordem do DJa que designa. 

1.2-ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 - Projetos 
- Projeto de Lei do Senado n9 56/8"8, de 

autoria do Senador Fiandsco Rollemberg, 

-SUMÁRIO 
que prorrOga a- is-enção do imposto de renda 
incidente sobre juros, dividendos e rendimen
tos de cadernetas de pqupança. 

--Projeto de Resolução no 89/88, de autoria 
da Comissão Diretora, que dispõe sobre horá
rio e freqüência no S_enado Federal, e dá ou
tras providências. 

1.3.2 -Requerimento 

..:_ f'i9 f 12/88,- de autoriá -do- Senador José 
Jgnádo Ferreira, de convocação do Dr. José 
Sciulo Pereira Rámos, Cônsultor-Geral da Re
pública, para prestar esclarecimentos à Co-_ 
rriissão P"afláffientar de 11-tquérito, criada pela 
Resolução n? 22/88 do Senado Federal. 

1.3.3 - Comunlcaçáo 

-Do Sr. Serl:adcir -Odacir Soares, que- se 
ausentará do País. 

2 -ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N"' 92, de 19S~8 (~epubliCaçãÕf105 e-
106, de 1988. -~~ ~ .. 

3-MESA DIRETORA 

4- LiDERES E VJCE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

5-COMPOSiçÀO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 18" Reunião, em 2 de agosto de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura ~ 

Presidência do Sr. Francisco Rollemberg 
ÀS 1 O HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OSSRS. 
SENADORES 

Mário Maia- Nabor Júnlor- Leopoldo Peres 
-Áureo Mello- Ronaldo Aragão -João Mene
zes -Airnir Gabriel-Jarbas Passarinho -João 
Castelo - Alexandre Costa - Edison Lobão_
Chagas Rodrigues - Alvaro Pacheco ..::.__-Afonso 
Sancho- Cid Sabóia de CarValho -Mauro Be- _ 
nevides- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha 
- Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco 

'M._ac_iel ~Ney Maranhão - ManSUeto de LavÕr 
:.__:_ GUilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -
Albano Franco- Francisco Rollemberg- Lou
rival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães 
-João Calmon - Jamü Haddad -Afonso Ari
nos - Nelson Carneiro - Ronan Tito ---,. SeverO 
Gomes- Fernando HeQrique _Çardoso- Mário 
Covas -Mauro Borges :;:- Iram Saraiva - lra
puan Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Mau
rício Corréa-~ Me ira Filho- Louremberg Nunes 
Rocha - Márdo LaCerda - Mendes Canale -

Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins- Leite_ 
Chaves - Affonso Camargo - José Richa -
.Jorge Bomhausen - Nelson Wedekin - Carlos . 
ChiareJll -José Paulo Biso!- José Fogaça. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-A lista de presença acusa o comp~recimento 
de 57 Srs. SenadOres: Entretanto, não há em ple
nário _o quorum regimental para a abertura da 
sessão. 
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PASSOS PORTO 
Diretor--Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executívo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 

UNDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oíretor Adjunto 

Nos termos do § 2" do art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião. convocando_ os S_rs. Senadores para uma 
sessão do Congresso Nacional a realizar-se ama-_ 
nhã, dia 3, às 9 horas e 3_0 ·rninutos, para leitura 
de mensagens presidenciais e apreciação de ma
térias. --

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Esfá encerrada él reunião. _ 

(Levanta-se_a reunião às 10 horas e 35 
minutos.) 

EXPEDIENTE 

Despachado nos termos do§ zo do art. 180 
do Regimento Intemo 

PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
1'1' 56, DE 1988 

Prorroga a isenção do Imposto de ren
da incidente sobre juros, dividendos e 
rendimentos de cadernetas de poupan
ça. 

O Congresso Nacional aecreta: 
Art. 1 ~ Fica prorrogada até 3 _1 de dezembro 

de 1993 a isenção do imposto de renda inciçlente _ 
sobre os juros, dividendos e rendimentos- de ca
dernetas de poupança, de que trata o artigo 3~ 
do Decreto-Lei n? _2.303, _de 21 de novembro de 
1986. com a redaç;ão dada p~\o artigo 1" do De
creto-Lei n~ 2.'313, de-23 de dezembro de 1986. 
combinado com ·o art. 19 do Decreto-Lei n" 
2.323/87. 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art. 3" Revogam-se as disposições em con~ 
trârio. 

Justificação 

Por força do disposto no Decreto-Lei n" 
2.303/86, extinguir-se-á em 31 de d~embi:,O .P_e 
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1988 o beneficio fiscal da isenção do ii"Qpo,sto 
·ae rer1da, na f9nte e·na declaração de rendimentos 
da pessoa física, sobre os juros, dividen_dos _e ren: 
dimen_tos produzidos por cadernetas de poupan
ça autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, 
interrompendo, dessa forma, a seqüêncla de trata

.mento diferenciado dispensado pelo legislador, 
ao longo de vários anos,_ aos depósitOs erra pou
panÇa. Aos demais papéis- ao inercado finânceifo 
não é: conce-dida igual isenção. 

As razões desse tratamento diferenciado são 
óbvias. Pretendeu o legi$lador estimular os depó
sitos em cademetQ..$ de poupança c_omo forma 
de obtençãS~: <:J.e recursos para a construção civil 
no setor habitacional,_ visando ao financiamento 

:- da aquisição da casa própria, especialmente pelas 
class_es da população de menor re!lda. O conteú
do soda! da medida é inegáveL E este perfil de 
cunho social inerente ao setor habitacional- des
tinatário da renda disponível da população- que 
distingue as cadernetas de poupança das demais 
formas de investimento e poupança existentes no 
mercado financeiro, de maior rentabilidade. 

As cadernetas de poupança remuneram o capi
tal nelas aplicado com taxas de juros inferiores 
às praticadas em outras aplicaçôes _financeiras, 
ress~ntindo-se da perda de atratividade por parte 
do depositante de maiores recursos que prefere 
aplicações mais rentáveis. 

Em compensação, a liquidez instantânea e o 
ciclo de remuneração mensal próprios das cad,er
netas de poupança, aliados à segurança, consti
tuem a motivaçã"O para que grande parcela da 
população de menor poder aquisitivo prefira de
positar suas economias nas cadernetas, e o faz 
freqüentemente embalada pelo sonho da aquisi

. ção da casa própria. 

Nos últimos meses, o desemperlho das cader
netaS de poupança apresentou~se acinia da,s_ ex
pectativas, em termos de_ captação de recursos, 
o q~e pode ser atribuíao à atraçâo dos ganhos 
meramente nominais gerados pela espiral infla
donária ou a razões de precaução em face da 
insegurança pressentida pot força da crise econó
mica por que passa o País. O caráter de especu
lação não inerente_ aos objetivos da política de 
captação de poupanças populares deve ser afas
tado em favor de objeti_vos mais nobres, como 
o de finan__S:iamento dos pr_ogramas habitaCionais. 

Neste último sentido, o crescimento dos depó
sitos e'rri cadernetas de poupança é deSejável, co
ffio fÕrma de transferência de reçursoS priyad9s 
para o setor da ConstrUção <:ivil, '0a ~institUições 
firianceira_s públicas e privadas. 

Na hipótese de ocorrência da extinção do bene;
ficio fiscal da isenção do imposto de r_enda sobre 
os ganhos das aplicações em cadernetas de pou~ 
pança, em 31 de janeiro deste ano, verificar-se-á 
o desestimulo aos depósitos por parte da maioria 
da população, estancando o fluxo de recursds 
para o setor habitacional, cuja carência de_ mora
dias populares é crânica e atinge nív~Is alarman
tes. 

lrrlpOrta, ~ê~~- ~ontexiõ,· qUe ·as ~demetas de 
poupança continuem a me~cer o_trãtamento di
ferenciado em relas;ão às demais aplicações fi
nanceiras, ~endo em vista a sua importância estra.:. 
tégica para a construção civil, como captadoras 
e repassadoras de recursos e como importante 
instrumento da política nacional de hÇ~:bitaç;ão. 

Persistem, hoje, os motivos que levaram. o legis
lador a lançar mão do benefício fiscal da isenção 
do imposto de renda ern_ favor d9s ganhos da 
aplicação em cadernetas de poupança autori~ 
das pelo COrlseJliO -Monetâi'fo Nacional. 

Assim sendo, dado o caráter eminentemente 
social da medida, proponho seja prorrogada, por 
cinco anos, a isenção de que trata o_ artigo 3? 
do Decreto-Lei n~ 2.303, de 21 de novembro de 
1986, poi entender que corresponde aos altos 
objetivos da política nacional de habitação, permi
tindo o crescente fluxo de recursos para a imple
mentação dos programas de financiamento e 
construção de moradias. 

O prazo <iüinqüénal de vigência do bi:mefício 
justifica-se c;:omo sendo um período de tempo 
r'azoável de projeção de plano de investimento 
para o perfil do depositante de cadernetas de pou
pa-nça que planeja adquirir a casa_ própria. Do 
ponto de vista fiscal, o crédito tributário qt:~e os 
cofres da União deixarão de arrecadar não é signi
ficativo, tendo em vista a baixa taxa de remune
ração dos depósitos em caderneta de poupança. 

Em face do exposto, espero contar com o apoio 
dos meus ilustres pares para a aprovação do pre
sente-~r?Jeto de \~i. 

__ . Sala das Sessões, 2 de agosto de 1988.-
Senadof Fr;;t~ndsCQ-Rollemberg. -- -
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LEGISLAÇÃO CTT ADA 

DECRETO-LEI N" 2.303 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986 

Altera a legislação tributária federal, e 
dá outras providências. 

Art. 39 Ficam isentos do Imposto sobre a 
Renda os juros e dividendos de cadernetas de 
poupança de instituições financeiras autorizadas 
a receber tais depósitos pagos ou creditados a 
pessoas FlSicas até 31 de dezembro de 1988. 

DECRETO-LEI N' 2.313, 
DE 23 de DEZEMBRO DE 1986 

Altera a redação do artigo 3~ do Decre· 
to-Lei n"' 2.303 e), de 21 de novembro 
de 1986, e dá outras providências. 

DIÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

§ 19 Para os fins deste artigo não são 
considerados dias úteis os sábados e domin
gos, além dos feriados, e outros em que não 
haja expediente~ 

§ 2~ Cada dia úb1 térá 8 (oito) horas de 
trabalho, divididas em dois turnos. o primeiro 
das 8:3-0 às 12:00 horas;- e o segundo das 
14:00 às 18:30 horas. -

§ 3~--- Para os servidOres que têm duração 
de jornada de trabalho específica, por força 
de lei, o horário será estabelecido pelo Diretor 
respectivo. - -- -

§ 49 Para o serviço-de Gabinetes, o horá
rio será estabelecido pelos respectivos titula
res, obedecida a carga horária semanal a que 
está sujeito cada servidor, por força de lei. 

''''''''''''''''''''''''''''''' .. 000MOOooo .. ooo------........=~~ 

§ 59 Para os servidores eiicarregados da 
limpeza e manutenção dos edifícios, o horá
rio será estabelecido pelo Diretor da Secre
taria de Serviços Especiais, ouVido o Diretor 
da Subsecretaria de Engenharia. Art. 19 O artigo 3°, dó OecretO-Léi ri~ 2.3ü3; 

de 21 de novembro de 1986, passa a vigorar 
com a seguinte redação; 

"Art. 3"' Ficam isentos ao Imposto sobre 
a Renda os juros, dividendos e rendimentos 
de cadernetas de poupança e de letras hipo
tecárias, pagos ou creditados à pessoa física, 
até 31 de dezembro de 1988, por instituições 
financeiras autorizadas a receber depósitos 
em poupança ou a emitir letra hipotecária. 

Parágrafo único. O Conselho Monetário 
Nacional fiXará as coil.dições- de emissão e 
drculação de letras hipotecárias para os efei
tos da isenção de que trata este artigo." 

DECRETO-LEI W2.323, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1987 

Dispõe sobre a atualização monetária 
de débitos fiscais, e dá outras providên
cias. 

M···j·g~··-h~di;~;~~ões le;!s apli~~~ 
cadernetas de poupança do Sistema Financeiro 
de Habitação, inclusive o beneficio fiscal previsto 
no artigo 2o do Decreto~Lei n" 1.841, de 29 de 
dezembro de 1980, são ·extensíveis a todas as 
modalidades de Cadernetas de Poupança autori
zadas pelo Conselho Monetário Nacional. 

·········-·-·-··----............ ~ ••• ..mo_-....;;..; ....... ..... 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Í'!• 89, DE 1988 

Dispõe sobre horários e freqüência no 
Senado Federal, e dá outras providên
cias. 

O Seriado Federci.l resolve: 

Art. )9 O art. 358 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal passa a ter a seguinte 
redação: - - __ _ 

"Art. 358. Os seiVidores do Senado Fe
deral ficam sujeitos à jornada de" 40 __ (qua
renta) horas semanais de trabalho, ressal
vados os que, por força de lei, tem duração 
de jornada especifica. 

-§ 6° Para os motoristas o horário será 
estabelecido pelo Diretor da Subsecretaría 
de Send.ços _Gerais, ouvido o Chefe do Ser
viço de Transportes, ressalvados os casos 
dos que estejam lotados em Gabinetes. 

§ 79 O horário estabelecido em decor
rência_ do disposto nos parágrafos anteriores 
será registrado em perito diariamente.·· 

Art. 29 ü art. 359 do Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 359. A freqüência dos seiVidores 
do Senado Federal será registrada, diaria
mente, por melo de equipamento aprovado 
e em locais determinados pelo 1 ~-Secretário. 
~ _§ 19 Estão isentos do ponto o Diretõr
Geral, o Secretário-Geral da Mesa, o Consul
tor-Geral, os Diretores_ da Assessoria, de Se 
cretaria, de Subsecretaria, da Representação 
do Senado Federal no Rio de Janeiro, os 
servidores lotados nos Gabinetes da Comis
são Diretora, dos Uderes e nos Gabinetes 
dos Senhores Senadores. 

§ 29 Quando as conveniências do servi
ço·o eXigirem, os responsáveis pelo mesmo 
pode"rão retardar, pelo prazo necessário, a 
abertura ou o encerramento do ponto dos 
servidores sob sua direção. 

g· 39_ Na hipótese do parágrafo anterior, 
o retardamento, para produzir seus efeitos 

'legais, deverá ser comunicado, justificada
--me-ri.te, em sua natureza: e finalidade, ao Dire-

tor-Geral." 

Art. 39 Ficam revogados os parágrafos 19, 21 
e 3o do art. 361 do Regulamento Ac.lministrativo 
do Senado Federal. 

Art. 49 Os titulares de unidade admiflistrativa 
da Casa são os responsáveis pelo cumprimento 
rigoroso_ das normas desta Resolução em área 
sob sua jurisdição. 

Art. 59 Esta-resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 6? Revogam-se as disposições em con-
trário. _ __ 

Sala da Comissão Diretora, em 2 de agosto 
de 1988. - Humberto Lucenà - Lourival 
Baptista - Jutahy Magalhães (vencido) -
João Castelo_- Francisco Rollemberg. 
Publicado no DCN {Seçiio 1/) em ~-8-88. 
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REQUERIMENTO 

REQUERIMENTO N• 112, DE 1988 

Senado Federal- D.F. 20-8-88 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente_ do Senado F~deral 
N!Edificio -

Senhor Presidente; __ _ 
Na qualidade de presidente da Comissão Parla

mentar de Inquérito, instituída pela Resolução nú
mero 22/88 do Senado federal,_ em cumprimento 
à deliberação desta Comissão, requeiro, na forma 
regimental e nos termOs áo art. 3'_8, ca"put. da 
Constituição da Repúblic-a Fed"erãtiva do Biasll,
a convocação do Dr. José Saulo Pere(rC). Ramos, 
Consultor-Geral da República, para prestar esCla
recimentos sobre matérias de interesse desta co
missão. 

Aprovefi:o a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos de elevada estima e consi
deração. - Senador José Ignáclo Ferreira, 
Presidente da CPI. 

COMUNICAÇÃO 

OF. Nq SS/060/8-8 Brasília, 29 de julho de 1988 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Coutinho de Lucena
DignísSimo Presidei1te do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País, no period.o de 
31-7-88 a 3~8-88, para, devidamente autorizado 
pelo Senado Federal, na forma do art. 36, § 29 
da C<:mstituição da República, e art. 44 do Regi
mento fnterno, integrando, como convidado, a 
comitiva do Presidente José Sarney na viagem 
à Bolívia. 

Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelê-ncia 
protestos da mais elevada estima e distinta consi
deração. - Senador Odacir Soares, Seguiido
Secretá:rio. 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N"' 92, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições qu__e lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n" 2 de 1973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 12, 
de 1983, de acordo com o disposto na Resolução 
n? 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do Processo n9 018766/87-0, resolve autorizar a 
contratação, sob o regime _jurídico da Consoli
dação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garan
tia por_ Tempo de Serviço, do senhor Luiz Viana 
Queiroz para o emprego de Assessor T écnlco, 
com o salário mensal equivalente ao vencimeftto 
do cargo DAS-3, ã partir de 28 de junho- de 1988, 
com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Luiz Viana. 
~ado Federal, em 1 ~ de Juiho de 1988. -

Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(,.)Republicado por haver Sllido com Jncom:çâo no DCN Seç!o 
11 de 1"-7·88. _ __ 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 105, DE 1988 

O Presidente do Senado Federa1, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comissão 
Diretora, de acordo com o que dispõe a Resolução 
n? 130, de r980, e tendo em vista o que consta 
do Processo nn 009.222/88-0; resolve dispensar, 
a partir de 31 de julho de_ 1988, o Senhor Jaison 
T upy Barreto, do emprego de Assessor Técnico 
do Gabinete do Senador Ney Maranhão, contra-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Agosto de 1988 

tado sob o regime jurídico da Consolidação das 
Leís do Trabalho e do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. -

.;Senado Federal, em 29 de julho de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 106, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e- -97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
ÇOnformidade cOm a delegação de çompetênda 
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2 de 1973, 

.. revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 12, 
de 1983, de acordo cOm o disposto na Resolução 

-n9 130, de 1980, _e tendo effi vista o que consta 
do Processo n"' 069223/88-6, resolve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Conso
lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Ga
rantia por Tempo de SerViço, do senhor Antônio 
Seveiino Cóireia de Paula, para o empregO -de 
Asses~or Técnico, com o salário mensal equiva
lente_ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 
1°de __ agq~to de 1~881 com lotação e exercido 

- no Gabinete do Senador Ney Maranhão. 

-Se!lado Féderal, em 29 de julho de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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ANO XUU- N• 074 SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 1988 BRASÍLIA-DJ:: 

SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 19' REW'!IÃO, EM 4 DE 
AGOSTO DE 1988 

l.J -ABERTURA 
1.1.1- Comunicação da Presidência 
-Inexistência de quorum para abertura da 

sessão. 
12-ENCERRAMENTO 

l.3- EXPEDIENTE DESPACHADO 
1.3.1-Mensagens do Presidente da 

RepúbUca 
-N~ 150 a 153/88 (n'' 283 a 286/88, na 

origem), de agradecimento de comunicações._ 

SUMÁRIO 

-N• 154/88 (n' 289/88, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete _à deliberação do Senado proposta de 
rerratificação da Resolução !19 186, de 1987, 
que autorizou o Governo do Distrito Federal 
a contratar operação de crédito no valor cor-

~~ re--sporrdente,-etn cruzados, a 15.301.599 Obri
-gações do Tesouro Nacional- OTN 

1.3.2 -Projeto 
-Projeto de Res_olução n9 90/88, de autoria 

do Senador Affonso Camargo, que_ acrescenta 
o item I1 ao aJ1. 97 da Resolução n" 93, de 
i970, renumerando-se_ os demais. 

2-ATOS DO PRESIDENlE DO SE
NADO FEDERAL 

_:N..., i07 a 109, de-1988.' 

3-MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

5-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 19" Reunião, em 4 de agosto de 1988 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência do Sr. Jamil Haddad 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES .OS SRS._SEt'lAI:iORES:. 

Mário Maia - Aluízlo Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Aureo 
Mello - Odadr Soares - Ronaldo Aragão -
João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passa
rinho- - Alexandre Costa - Edison Lobão -
João Lobo- Chagas Rodrigues -Álvaro Pache
co- Afonso SanchO _:;:ela- Sabóia de Carvalho 

-MâUro serlevides -~-TãrlosAlberto-Lavoisier 
Malã.-- Mar condes GadeJha ..:._Humberto Lucena 
- Raimundo Ura -Marco Madel - Ney Mara
nliáo - Mansueto de Lavor - Guilherme Pal
meír.a ~Diva! do Suruagy-T eotônio VeleJa Filho 
- Louriva1 Baptista..-Luiz Viana -Jutahy Maga
lhães- José lgnácio Ferreira -João Calmon · 
-Jarnil Haddad-Afonso Arinos- Nelson Car
neiro- Severo Gomes- Fernando Henrique 

CarC:IoSo ~_Mário Covas _;_-Mauro BorQes :.._ rfaffi 
Saraiva -Pompeu de Sousa- Ma.uóciQ Corrê~ 
- Meira Filho - Roberto Campos - Lourem
berg Nunes Rocha-_ Márcio Lace~da -_Mendes 
Canale ~ Rachid Saldanha Derzi -Wilson Mar
tins - Leite Chaves --:- Affonso CaJ'!largo ....__.José 
Richa :___ Jorge Bomhau_sen ~- Dirceu Carneiro 
- Nelson Wedekin - Carlos Cfilarelli - José 
Paulo Biso! -José Fogaça. 



2030 Sexta-feira 5 

PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executívo __ 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

O SR- PRESIDENTE (Jarrtil Haddad) - A 
lista de presença acusa o comparecimento __ de 
6l Srs. Senadores~ EntretantO, -não bá em plenáriO 
o quorum regimental para a abertura da sessão. 

Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrai- a preSente reu
nião. 

O SR- PRESIDENTE (Jamil Haddad) - Eslá 
encerrada a reunião. 

(LevantaMse a reunião à$J5 horas.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO I'IOS TER
MOS DO§ 2' DOART.. 180 DO REGIMENTO 
1I'ITERI'IO 

MEI'ISAGENS DO PRESIDENTE 
DAREPÚBUCA 

De agradeclmento de comunicações: 
N9150/88 (n-?283/88, na origem), de 2 de agosM 

to do corrente, relativa às mensagens CN no;>S 12 
a 14, de 1988, pelas quais o Sellãdo comunica 
_manutenção de vetos refeddos nas Mensagens 
Presidenciais noa; 734, de 1986, 713, de 1987 e 
108,de 1988. 

N• 151/88 (n• 284/88, na origem), de 2 de agos
to do corrente, referente à aprovação da matéria 
constante da Mensagem da Presidência da Repú
blica n~ 471, de 1985. -- -

N9152/88 (n~ 285/88, nã ongem), dé 2 de agosM 
to do corrente~ referente à aprovação das matérias_ 
constantes das Mensagens da Pr~idênciãda Re
pública n• 37, 66, 105, 106, 128, 148, 159, 160, 
182, 183, 198 e 222, de 1988. 

N' 153/88ln• 286/88, na origem), de 2 agosto 
do corrente, referente à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da Re-
pública n• 242, 258, 319, 334, 335, 392, 641 
e 643, de 1987. 

À publicação. 
N9 154/88 (n9 289/88, na origem), pela qual 

o Senhor Presidente da República, nos termos 
do art. _51, combinado com o art. 42, _item V, 
da Constituição._submete à deliberação do Sena
do proposta de reO"atiftcação da Resolução ri' 186. 
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-de 1987, que autorizou o Governo do Distrito Fe
deral a contratar .operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 15.301.599 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

($êfáõpõlfilrfariieilte iilduída em Ordem 
doDia) · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 90, de 1988 

Acrescenta o Item II ao art. 97 da Reso
lução rr> 93, cie-·1970, renumerando-se 
~demais. 

- O Senado Federal resolve: 

Art. 19 O art 97 da -Resolução nç 93, de f 970, 
pet:Ssa a vigorar acrescido do seguinte item, renu

. merãndO.:Se os demais: 

"Art. 97. À C6missão-Diretora compete: 
I - -·········--················ .................... , ............ ~ .. -
0- Pi opor, à deliberãção do plenário, pro

jeto destinado à constru_çã() ou ampliação 
das dependências do Senado, desde que a 
área total construída exceda 1.000 m2 (hum 
mil rne1;ros quadrados}. 

"!- ...................................................... ---"-.. -·· 

M 29--- Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Just.jllc;açio 

--Anualmente inicia-se_ no Senado Federal urna 
série de obras, seja com o objetivo de oferecer 
mais conforto e segurança a seus usuários e visi
tantes, seja com o intuito de ampliar suas instala
ções, tomando seus ambientes mais funcionais. 

AE!Jttir15ão e, Conse<lüeritemênte,"ocustodes-
sas obras variam. 
~ _ _9bras· de c~ R<?.rt~, em_ nOssa opinião, 

_é de tQ_d.Q.tP~nveni~nte que_9 e~do de cu§l!Oibe
neficio, corno -também o exame de sua oportu
nidade, seja de responsabilidade de seus usuários 
principais, os Senadores. 

f"or ~. nossa proposta é de que a decisão 
da construção de novas instalações, cl!ia área total 
constJ:uída excedi 1.000 nr (hum mil metros qua- -
eirados), deixe d~ ser da co-mpetência exclusiva 

da ComiSsão Diretorã, mas sim da maioria do 
Plenário. 

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1988. -
Senador Alfonso Camargo 

LEGISLAÇÀO CITADA 

REGIMENTO INTERNO 
DO SEI'lADO FEDERAL 

CAPITULO VI 
Das Atribuições 

Art. 96. Às CÕmissõ~ Pe!Illãnentes compe
te estudar e emitir pareCer sobre os assuntos SlJb.. 
metidos ao seu exame. 

Art. 97. À Comissão Diretora compete: 
·-I- exêrcer a administração interna do Senado, 

autorizando as despesas, nos limites das verbas 
concedidas, _e tomando as providências neces
sárias à regularidade do tfabàlho legislativo; 
n- regular a polícia interna; 

----·---·-___.;___.;: _____ , ___ . -·· 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1•107, DE 1988 

O Presidente do SenadO Federal, no uso das 
atribuições_ que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, IncisO lV, do Regimento lnterno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2 de 1973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9 12, 
de 1983, de acordo com o disposto na Resolução 
n9 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do processo n9 008.820/88-0, resolve autorizar 
a contratação, sob o regime·jurídico da Conso
lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Ga~ 
rantia por Tempo de Serviço, da senhora Mari.l 
Luiza Duarte de Castro, para o emprego de Asses
sor Técnico, com o salário meflsal ecjuiV~ente 
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 11 
de julho de 1988, com lotação e exercido no 
Gabinete da UderanÇa do PFL......:. Partido da Fren~ 
te __ Uberal. 

- - S~ado Federal, 2 de-agosto de 1988. -Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 
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ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 108, DE 1988 

'O Presidente do Senado Federal, no USQ_ de 
sUas atribuições regimentais e em cumprimento 
ao Regulamento administrativo e ao disposto no 
artigo 32 da Resolução n~ 146, de H:l80, resolve: 

Art 1 <? Conceder Progressão Vertical aos Ser· 
vidores do Quadro Permanente do Senado Fede
ral, constantes na relação anexa a este ato. 

Art 2<> Os efeitos decorrentes deste ato yjgo-
rarão a partir de )9 julho de 1._988. "' . __ _ 

Art. 3<> Este ato-entra em Vigor na data de 
sua publicação. _ _ 

Senado Federal, 31 de julho de 1988.-Sena
dor Humberto Lucena, Presidente do Senado 
Federal 

ANEXO AO ATO DO PRESIDENTE 
N• 108 DE 1988 

Relação dos Servidores do Quadro Permanente 
do Senado Federal, que obtiveram a Progressão 
Vertical. 

1- Grupo - Ativldades de Apolo Legis
lativo 

1- Categoria Funcional:_ Técnico Legislativo 
Da classe "C'Ref.NS-21 paràclasse "ESpecial" 

Rel NS-22 . . 
1. José Marc_os de Freitas 
2. Miriam Miranda Cruz Pereira 
3. Celso Antony Parente 
4. Ângela Ribeiro de Castro 
5. Alváro Leonardo Dias de SouZa Martins• 
6. Ronald Cavalcanti Gonça1ves 
7. Oaúdia Maria Mey_de Castro 
8. Tereza Emí1ia Wall de CãiValho Vuma 
9. Haroldo César Michiles 

1 O. Angélica Passaririho Mesquita 
11. Maria Cristina BittencoU:rt de Sá Ponte 

Da classe "B" Ref. NS-16 para classe "C" Ref. 
/YS-17 

1. Gillta Aparecida Pinheiro Xavier 

O-Categoria Funcional: Assistente Legislativo 
Da dasse "C' Rei. NM-33 Para Classe "ESpe

cial" Rel!Yft1-34 
1. Hilda Rodrigues Soares 

2. Grupo - Serviços de Transporte Ofi. 
dai e Portaria 

1-Categoria Fúnc!onaJ: Asfellte de Transporte 
Legislativo 
Da classe "D" Ref. N/11-33 para dasse "Especial" 
Ref. !Yft1-34 

1. José Firmino Gaivão 
· 2. João Ribeiro dos Santos 

3. Valdetário Ferreira -
4. ÁureQ Sá _Miranda 

A TO DO PRESIDEI'ITE 
1\1•109, DE 1988 

O Presidente do Senado Fed~ral, no uso de 
suas atribuições regimentais e em cumprimento 
ao disposto. no artigo 10 da Re$0lução n~ 146, 
de 1980, resolve: · 

Art 1 'i' Conceder Progressão Horizonta1 aos 
Servidores do Qu.,_dro Pe_nn_a.n_~n~e e cJ,o Qua,c;lro 
de Pessoal CL T do Senado Federal, avaliados 
com os Conceitos 1 (meredmellto) -~ 2 (antigüi
dade), reJacionados nos ar.exos _l ~ II deste Ato, 
nos termos dos artigos 5?, parágrafo único e & 
da mesma Resolução. 
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Art. 2~' .Oso efeitos decorrentes deste Ato vigo
rarão a partir das _datas constantes dos Anexos 
leR. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 31 de julho de 1988. -_Sena
dor Humberto Lucena9 Presidente_ do Senado 
Federal. 

I-RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO Q{JA[)RO 
PERMANENTE DO SENADO FEDERAL 
QUE OBTIVERAM A PROGRESSÃO HORI
ZONTA(, AVALIAI)()$ COM. O CONCEITO 

. I (MERECIMENTQ) E O CONCEITO 2 (ANTI
GUIDADE)-ARTIGO&, ITENS I EU, RESO-
LUÇÃO N• 146/80. . .. 

!.GRUPO -"' Ativldades de Apoio Legisla-
tivo 

I-Categoria funcional: Técnico Legislativo 
N9 de Concorrentes: 32 
Conceito 1: (50%): 16 
Conceito 2: (50%) : 16 
Conceito 1: (a partir de 1~-7-88) 
Oasse "Especial': Rel NS-24 pare~ NS-25 
001. Josias Chaves de Amorim 
002. Juracy Alves Coelho-
003. Genivaldo-Femarides Mendonça 

. 004. Ruberri dos "Santos-Oiiveira 
005. Francisco das Chagas Medeiros 
006. Nalvino Neto Ribeiro 

Classe "Especial';_ 8el. NS-23 pMa NS-24 

001. Maria Leda Coelho 
002. Walter Falleiros Júnior 
003~~ Fioravante Salermo Filho 

Oasse ''Espectai'; Rel NS-22 para NS-23 

001. · Vrtóiiã Régia Martins Melo 
002: Gilson Víanna 
003. Maria Verônica Alves Paniset Santana 
004. -Mari::_os Nogueira Magalhães 
005. aaYton Zanlorend 
006. -Adhemar Cavalcanti Mendes 
007. Gasparii1a Gonçalves 

c~Jt~.-?:_<a partir de 1~-1-a~>. 
Oasse ''Es[leciaJ': Rel NS-24 p81"11 NS-25-

001. Vera Lúcia Menezes Farinha 

Oasse_ "Especial': Rel NS-22 para NS-23 

001. oercirã áe-sQ~za·teru 
002. Tari:fSici BarTósd de Pinho 
oo:t:· Fr.?Jri.CiSco tiu"ilherme -Thee:S.Ribe!ro 
004. Ma_ria EJizabeth Barreto de Mendon_ça 
005. Carl~s_E~uardo-Cai!tJ?o~-Ábrego 
006. José Alexandre Girão Mota da Silva 
007. José Messias Feitosa dos Santos 
008- Maria Lúcia Ferreira de Mello 
009.. Doralice Barbosa 
010. Mônica Miranda Cruz Ribeiro _ 
011._ Cru:{QS Augusto Córib:eiris de-Aimelda 

Classe "C; Ref. NS-19 para NS:.20 

001. Maria_Ciara Cruz Marcondes 
ooi-Cibele -Ainnmes 

Oasse ''B': Rel N5_·1_4 para NS-15 

001. Mada-Orleliá Alencar Gomes 
002. __ Cârlos ~Roberto doS Santos Moniz -- - -· 

D-Caiegoiiã funcionM: Assisiente Legislativo 
N9 de Corii::óiTEmtes: 08 

Conceito I (50.%.) : 04 
Conceito 2 (50%) : 04 

COilcelt0-1: (a pa:rur- de 19-7-88) 

Oasse ':f:specia!'; Rel!YM-34 para !Yft1-35 

001- Dejair Carvalho Reis 
002. Douglas Schetti Rodrigues Martins 

Oasse "C; Rel!Yft1-30 para !Yft1-31 
001. Osmair Henrique da Silva 

Oasse "C': Ref."Nfi1:.29 para NM-30 
001. RaimundQ MatoS-da CrUz 
Conceito 2· (a Partir de 19-1-89) 
Oasse "Especial'; Rel NM·34 para NM-35 
001. !ara Alves Lepletier 
002. Adrião Soares-Barbosa 

Oasse "C: Ref. NM-:29 para NM=so 
001. Antonio Pereira da-Silva -
Oasse "C; Ref. NM-28 para Nf.!-29 
001. Hilton Paulo Souza 

DI- Categoria Funciona/- Taquígrafo LegiS-
lativo _ 

N9 de COnCorrentes: 18 
Conceito I (50%): 09 
Conceito 2 (50%): 09 
Conceito 1: (a partir de 1'-7-88) -

Oasse ''B'; Ref. NS-14 para NS-15 
001. Maria Corinta Rabelo Neves 
002. _Shirfei Faria Pinto -
003. Militina Dias Martins 
004. Jamil Amorim Filho 
005. Maria Rita Soares de Andrade Horta Bar-

bosa 
006. Jacirene Carvalho de Oliveira Santana 
007. Maria Regina Rellini Stein Çiodinho 
008. Mardà l.Yra Nascimento E99 
009. 'rhafs Heléna Souza Maúrmo 

Conceito 2: (a partir de 1•-1-89) . 
Oasse ''8'; Rel NS-14 para NS-15 
001. Denise Zaiden Santos Simão 
002. Herivenilde Pereira de Andrade 
003. Maria Neusa de Castro 
004_. Joyce Marques de Barros 
005. _Olinda EJisa GomeS Brasileiro de F'iguei~ 

redo 
006. Marlene Duarte Serpa 
007. Maria Andreia Arruda Portinha Simão 
008. Ana Rita de Almeida França 
009. Rosa Maria Gomes da Silva Nunes 

- -- -. 
IV- Categoria Funcíomll: Assistente de Ple-

nários 
N~ De Concorrentes:J25 
Conceito I (50%): 63 
Conceito 2 (50% l: 62 
Conceito 1: (a partir de 1 ?~ 7 -88) 

Oasse ':f:special'; Rel!Yft1-29 para !Yft1-30 
001. lsa:ias Alves de Castro · 
002. Florisvaldo Miranda Damascena 
003. Maria José Ribeiro 
004-. Érito Walter Braga 
005_ Nascimento Ferreira Gomes 
006: Alcedes_ Rodrigues Porto 
007. Edithe Cardoso de Oiiv€'ira 
008. Sebastião Armando Marciliano 
009. Maria Eudócia Torres 
010. Raimundo Nonato -
011. Maria Albertina Barbosa 
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012._ Benedito de Azevedo Barbosa 
013~ -Justiniano Soares- de Andrade 
014. José Guimarães Ávila 

Oasse "Espei::ial'; Rei NM-28 para NM-29 
001.- Milânia Reis de Carvalho Sailtos-
002. Ozailde Vieira Barros 
003: Joaci Mendes de Souza 
004. Mauro Lúcio Cardoso 
005. -José Pires Neto 
006. Aht6ttlo Cortes_da Rocha 
007. _Antonio Vieira Tosta · 
008. Antonio Estã:VeffiLima-
009. Eduardo Ferreira Gomes 
010.- Maria Cristina Moz 
011. Maria Gislene da Silva 
012. Elena da Cunha Rodrigues 
013. Maria de Lourdes Rodrigues 
014. João Batista Vieira -- - -
015. Vanilde Pereira de OliYeifã 
016. Abenina Alves Sales 
017. Da1mi Vieira Gonçalves 
018. Irene Ferreira da Silva 
019. Alberto da Cruz Gonçalves 

Oasse ·v·: Rei NM-25 para NM-26 
001. Moysés Reis · 
002. Manoel Alves de Araújo 

Oasse ·v·: Ref. NM-24 para NM-25 
001. Terezinha Sampaio Grarlgel_ro 
002. Josefa MarcoHi1.0 de Ollveira 
003. lolanda de SouiãMQura 
004. José Silva Ferieirà 
005_. Gileno Oliveira ConceiÇão 
006. José Fereira Cõsta · --
007. Luzia de Souza Godoi 
008. Aparecida Divina Pinto 
009. Maria Duarte do Amaral 
01 O. José Pedro Almeida 
011. Valdemar Bezerra de Azevedo 
OI2. Carmelita da Silva Martins 
013. Olívio Alves dos Santos 
014. Francisco Soares Méirth1s-
015. Geracína Maria_deJesus 
016. RosaJina Alves Emiliano 
017. Francisco _CatingUêíra Leite 
018. Luiz Carlos Gervázio 
019. Altamira Alves de Oliveira 
020. Raimundo Rafael Guedes 
021. Celestino AlVes dos Santos 
022. Anália Rosa de _Jesus 
023. Luiz Ferreira 
024. Raimunda dos Santos Mendonça 
025. José Neves 
026. Maria Romana Ribeiro 
027. Raimundo Nonato de Uma 
028: José da Paz Julião 

Conceito 2: (a partir de 1'-I-89) 
Gass_e __ "EspeciaJ': Rel NM-29 para NM-30 
001. Marconi Buriti de So_uza 
002. Francisco José CaValcante 

Oasse "Especial': Rei NM-28 para N/>1-29 
001. Luiz Marreiros_Julião 
002.- Lourival Cardoso Fagundes 
003. José Antonio Tavares de Olfveira 
004. Demerval José de_ Souza 
005. Antonio da Costa Sobrinho 
006.- Aill:ciritO Matirihs Gomes 
007. Alexandrina Pinto de Oliveira 
OOK Vwente de Paula Pereira da Silva 
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_009. Elisabete Matias dos Santos 
oro: Zeiiila Alves Ramalho 
011. Oéber de Oliveira 
O f2. José Nogueira Alves Filho 
013. Andrelina Correa do Valle __ _ 
014. VaJdetário Sil'lério do Nascimento 
015~ Lúcia Dadciuz Barbosa -
016. Guilhermina Ferreira de Melo 
017. Ve_ra Brfgida Campos 

-urs.-- La-LiríridO_Costa-Teikefra 
019.· ·onorraMarla da SilVa 

- -o2b. Maria--JOSé- So_àreS Sillltàilà 
021. Abdon Vitória de Carvalho 
"022 .• ~cielAmâncio Neto 
-023. - Sidney-ae Jesus Silva Viana 
024. ManO.er"M"arals de Queiroz 
_025. - Joaqu1m-Ro:angues da Silva 
026. Francisco SeYerino do Nascimento 
027: José Serafim dos Reis 
028. João Roberto Pires 
029: Dtv'a Menezes de Oliveira 
030. Ieda Patriota Costa Lima 

Oasse ·v·: Rei NM-24 para NM-25 

OOL Antoniª_AleJ:C;mçlre de Sá 
002. Creusa Pereira da Silva 

- 003. ~João Fereira de Mesquita 
004. Catarina de _S_ouza 
005. lvanilda Marques da Silva 
006. João Martins da Silva 
007. Dion~a Ba~f_Q_S -~ra_çaip~ _ 
008. Terezinha Lusa de Souza 
009. Ceo1ia Teixeira Alves da CoriceJção 
010. Emanuel Ferreira do_Nascimento 
011. Maria CleOnice da Silva 
012. Maria Salomé Vieira Silva 
013. Maria Vicência Soares -
014. Zacarias Alves de Siqueira 
015. -Quitéria Fraritis_ca _de Menezes Silva 
016. LuizAntonio_dosSantos 
017. Jorivê de Fátima da Silva Araújo 
018. Coleta Fernandes da Cunha 
019. Albetisad_e_Jesus Neri 
020. Jandifa Amélia Pereira de Almeida 
021. Divlria Borges de Santana 
022~ - Miiríã.-Píres de _Carvalho --
023ç Francisca Rodrigues da Silva 
024. Ivone Ferreiia Reis 
025. Led Gabriel da Rocha 

- - 026. Antonio Ribeiro da Cunha 
027. __ Maria das Do(esSilva_de Carvalho 
Q2_8. __ AnfOrifó -Av~firio BispO 
029. _ EYã de -souza-_BarrosO 
030. - José Aforls_q Canl.elro dos Santos 

V- CategQ[ki_f.UJJçfon~FAgente de. Seg: Le-
gislativa ~ 

N? de concorrentes: 1 O 
Conceito 1 (50%): 05 
Conceito"2~(50%): 05 

Conceito 1: (a parti~ de 19-7-88) 

Oasse "~pe_ciaJ': Ref..IJM-34 para NM-35 

001. Amadeu Almeida Barros 
002: DercY Ãlves Cõelho ~ 

.. 09~-- ..Joijq _ _6a,.ti.s~_Qomes 
004. João Hermínio de Andrade 

Oasse "D ·; Rel /'/M-28 para NM-29 

001. Eliel .carValho da Silva 

-Conceito 2: (a partir-de j"ii:r:89)

Oaise-·v·; Rel N/4-28 fiara NM~29 

-001. -José Ponciano de Santana 

Oasse "C; ReCfiM-26 pa_ra NM-27 

- 001. Valderrlar UmbelinO de Souza 
002. Pedro Cardoso Santana -
003. Daniel Gonçalves de Abreu 

Oasse "C: Rel NM-2!3 para NM-26 

-bq1. _ Lorç)isio Fer'TE~ifà 'dci-PElulo~ 

2. GRUPO- Serviços AuxDiares 

1-Categoria Funcional: Agente Admim'strativo 

N9 de concOrreõtes: Oi -
Concéito I (50%): 01 ~ 
~Conceito 2 (50%): oo 
Conceito 1: (a partir de }9-7-SB) 

Oasse "C; Rel NM-26 parã NM-27-

001. Manoel da Paixão Pereira da CrUz 

3. GRUI'O - Serviço de Transporte OH
dai de Portaria 

1- Categoria Funcioni!ll: Agenie de Ttansp. 
Legislativo 

N9 de concorrentes: 20 
Conceito I (50%): I O 
Conceito 2 (50%): I O 

COnceito 1: (a partir de I•-7-88) 

Oasse "Especial': Ret NM-34paio NM-:f5 

001. AntOilio Soares de Pádua 

Oasse ·v·: Rei NM-32 para NM-33 

001. Aymoré Júlio Pereira 

Oasse "D': Ref. NM-30 para l'IM-31 

001. Francisco José da Silva 
002. Agrimaldo da Silva Brito 
003. .Antonio AJves Santos 
004. Antonio uma de AraújO 
005. Arrnênio Ferreira Pinto 
006. Anto!"Jio EuripecteS Paul~!lÕ 

Oasse ·v·: Rtif. NM-29 pími~ NM-30 

001. Carlos Aurélio Queiróz Monturil 
002.. Paulo Marcelino .dos ~Santos 

Conceito 2: (à'paitir de t~q-89) 

.Oasse ''ESpej:Jar: Rel NM-34 para NM-35 

OOL JOãO-Antonio Barbosa Lopes 

Oasse "O";ReiJ'fM,31 pará NM-32 

001. ~a~ Bra~ã ~-~--!:)~a 
Oosse ·v·: Rtif. NM 30 para N/>1-31 

001.- Damião Galdino da _Silva_ 
002. Sebastião Jacinto de Assunção 
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O..sse 'V'; Ref. NM-29 pãia NM-30 

001. Jorge Luiz Amaral Braga 
002. VIadir GOmes Ferreira 
003. José de Oliveira Andrade 
004. Ures José dos Santos Silva 
005. ~Jo.sé Artur Nunes 
006. Raimundo José Soares _ 

4. GRUPO-Outras Atlvldades de Nível 
Superior 

1- Categoria Fundonal: .Médico 

N~' de concorrentes: 01 
Conceito I (50%): 01 
Conceito 2 (50%): 00 

Conceito 1: (a partir de J<:>-7 -88) 

Gasse "Especial'; Ref. i'!S-24 parii NS-25 

001. Ga1dino Ribeiro Magalhães Sobrinho 
II- Categoria Funciohal: Técnico em Com. 

&dm • 
N<:> de concorrentes; 01 
Conce~o I (50%): O! 
Concefto 2 (50%): 00 
Conceito 1_: (a partir de lQ-7-88) 
Gasse ':B'; Ref. NS-14 para NS-15 
001. Paulo Cés.àr Vieira XaVier ----

5. GRUPO -Artesanato 

I Categoâa FunciOnal: ArtHice ile Estr. Obr. Me-
tal. 

N9 de Concorrentes:_03 
Conceito I (50%): 02 
Conceito 2 (50%): 01 ~ 
Concefto 1: (a partir de l•-7-88) _ 
Gasse 'V~ Ref.JYM-26 para· NM-27. 
001~ José-TeiXefrà 'Sobrfriho · 
002. José Ferreira de-BritO
Conct:Jto 2: (a partir de-19-1-=-00j---.. -
aasse 'V'; Ref. NM-26 paia NM-27 
001. Antonio Alves da Silva 
H - Categoria Funcional; ArtífiCe_ çle M.eCJnica 
N? de Concorrentes: 15 -
Conceito I (50% ):08 
ConC<•ito 2 (50%): 07 
ConceJto_1: (a ·partfr de 19:.1-.88f 
Oasse ''EsjJeciãi':-R"eTIYM-29 Para NM-30 
001. Raimundo Nonato da Silva 
002. Valter Ferreira 
003. Crispirri âe Oliveira -
Oasse ''Especial': Rel 1'/J .. f-28 para IYM-29 
001. Félix dos Santos Pilho 
Gasse 'V'; Ref. NM-26 paraNM-27 
001. ManOef QUii1tilii:mo da Silva 
002. José Rodrigues Sampaio 
Oasse ·:o·: Rei. !YM-23 pariJ NM-24 
001. Hermano MarianO de Almeida 
Oasse "C'; Ref. !YM-2f parti NM-22 
001. OdéCIO CaMilho da Silva 
Conceito 2: (a pàrtir de- J9-1~S9j 
Gasse "D'; Ref. NM-26 para NM-27 
001. Jú1ío Martins - -
Oasse "C: Ref. NM-21 para NM-22 
001. Benedito LeandrO de Jesus 
002: JOaquim Luiz Lameu Moreira 
003. Astrolábio da Sílva Carriinha 
004. Vwaldo da Paixão Azevedo Nascimento 
005. Edevalde Alves ~ 
006. Osma-r HenriciUe _d~ Siiva 
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DI - Cat"egoria FunCional.· Artífice de Eletr. e 
ComUhfC. ---"-~- .. -. - ___ , -

N~ de_ Concorrentes: 09 
Conceito 1 (50%): 05 
Conceito 2 (50%): 04 
Conceito 1: (a partir de 1~-7-881. 
Oasse· "Esf)ei:ial':.__Rei. Nftf-29 para NM-30 
QOl. 05"6rio Patriota dos-Sànt:65 
Gasse ''Especial'; Ref. NM-28 para NM-29 
001. Ceci Ferreira Coelho -
002. OSvaldo Ourique de Aguiar 
Oasse "D'; Ref. NM-26 para NM-27 
001. Maria Auxiliadora Ferreira Antonio 
Qasse "D': Rei. NM-25 para NM-26 
001. Sebi:!stiana Vieira lncx:êncío 
Conceito2: (a partir de-19-l-89) 
C/asse ''Especial'; Ref. NM-29 para NM-30 
001. Altair Silva dos SantoS --
08Sse ·v·~ Rei. NM-26/Jara NM-27 
001. Norma Sannento de Almeida 
002. Ezir SoaréS Mendonça 

_ 003.-_Adelaide Ribeiro da Silva 
IV - Categoria FunCional: Artífice de Carp. e 

Marcen. 
N9 de Concorrentes: 1 O 
Conceito l (50%): 05 
Conceito 2 (50%): 05 
Concéitó__]_; (a-partir de 19-7-ã8) _ _ 
Oasse "Especial'~ Ref. NM-28 para NM-29 
001. Lucas dos Santos __ -· -· 
002. Jair Alves. de Oliveira Casqueiro 

- 003. Joaquim Ortesa Filho 
_ 004: Ludo José da SilVa 

Q05. José Antonio da Silva 
Conceito 2: (á parilf de 1 q -89) 
OasSe "EspeCial': Ref. Nl!f-28 para NM-29 
001. t.:penor Pinto ·de Morais 
002. Donato Luiz·de Moraes. 
·oo3. Francisco Martins Gomes 
004. Oliveira__Gu,é_des _d®._S_an_tõ__g 

- Classe ·v·; Ref. NM-26 p•ra NM-27 
o6i:- Frands_cooGomes de Freitas 

ll-RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO 
DE "PESSOAL CLT DO SENADO FEDE
RAL QUE OBTIVERAM A PROGRESSAO 
HORJZONTAI.., AVALIADOS COM OS CON
CEITOS I (MERECIMENTO) e 2 (Ai'lTIQÜI
DADE) - ARTIGO 8• ITENS I E 11, RES. 
146/80. 

I. GRUPcr.:.... Atlvldades de Apolo Le-
gislativó __ -·- -- - -
I-Categoria FunciOnal: Adjunto Legisla-

tivo 
N9 de concorrentes: 28 
Concefro i (50%): !4 
Conceito 2 (50%): 14 -
Coifd!ih 1:-(a pãrtir de 1"'-1-88)"" ~
Oasse "Única'!, Ref. NS-16 para NS-17 
001 .. Marcos Thadeu de Brito Lomanto 
002. Eliane Delffionte 
003. Sérgio Maione Alves -
004. José Raimundo Santos 
-005. --AntOriiO Ca:-Ios Vieira 
oo·6. NQimij}i_ce.Aragão Soares 
007. FláVioRofneroMOuradaCunhaUma 
ooB. LUiZ'Çcirlós Carneiro Monteiro 
-009. Marinalvo Juarez da Silva 
010. Jaime Savite 
011~ Arma Thereza Emanny Cabral Braile_ 
Ol2_;- Uildã EJisabeth Nogueira Bandeira 
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013~_João Roberto P. de B. Júnior 
014._. ,Henrique CéSar ROcha Neves 

~· ~ 

Conceito~2: (a partir de }9-7-88) 
Oasse ··amca·: Rel NS.;16para Ns'-i7 
OOL -üdia Marieta Sente-S Cal-reira--
002. Maria Syrlei Donato 
003. -Antoni_o_ elE: _Pádua A de Araújo-
004. -José Delaney Xavier Vieira 
005. Antonio Norberto A CampeJo 
006. Evandro Lourecia Araújo 
007. Paulo Emílio Xavier Vieira 
008. Yamar AnjõS de Brito 
009. Maria de Fátima Melo Pereira 
010. Wagner Teixeira 
011. Florisval Lúcio da Silva 
_012. JoãO-ROdrigues Maidana 
013. Maria- Laura Monteza de SOuza Car-

neiro Víctor -

concelto "?:..(a par:tJr de )9-1-.8_8) .. 
C!asse "úiuca'; Ref. NS-14 para NS-15 
001. Ulian __ Nardo Freife --

II-Categorif! Fun_cfonal~AssiStente Legis-
lativo -

N~ de concorrentes: 6 
~ · Conceito: I (50%} 03 

Conceito 2 (50%): 03 
Conceito~: (a partir de }9-J-88) ·- __ · 
Gasse "C; Ref. NMJ.2 para NM-33 
OOL Joseorge Elias Batista 
002. _Luiz- ae-Aragão Cardoso 
003_ A1vimar AlveS de -SóUSa 

ConCelio2:(ai)ãitii-de_19-7~88)- __ -
Gasse. "C:_f?el NM-32 parâ NM-33 
001 ~ Silvana Vaana de O. Cavalcante 
002:· Slivoimai- Alves éié Oliveirá' . --

Concelto2: (a partir de )9-l-ff9)_ ----
CliJsse "C: Rei. NM-28 pira NM-29 
OOL GilbertO Henrique Cunha D!as 

rn~Categoria FunciOnal: Taquígrafo Le-
gfslativo . ~ ~ 

N9 de concOrrentes: 2 -- - -- - --
Conceito 1 (50%): 1 
Conceito 2 (50%}: 1 
CotiCeito_1: (a partir de 19-l-88) 
Classe ''Especial'; Ref. NS-23 para NS-24 
001. Vicente Roberto Sgreccia 

Conceito2:_(a partir de 19-l-89) _ 
Oasse ''Especial'; Rei. NS-24 para NS-25 
001. Maria José .Costa Queil-óz 

lV -__ÇateB_oria FunCional: AS_sistente_ de 
Plenários 

N9 de concorrenteS: 6 
Conceito I (50%): 3 · 
Conceito 2 (50%): 3 
ConC"eito 1:- (a partir de 1 °-7-88) 
Oasse "C~_ !fel NM-21 para NM-22 _ 
001. Pedro Américo dos Santos CoSfa-
002. Antonio Alves Neto- - -
Q03. _Jos~- d~ Ribamã.r Oliveira _ 

COnceito 2: (a j>arlii d<> I •'f-89) 
Oasse "C:Ref. NM-21 para NM-22 
001. Miriam Percira de Oliveíra 
002. Raimunda OUveira 
003. Maria Dulce Pereira de Santana 

V- Categoria Pt.iiídonal: Agente de Segu-
rança Legislativa 
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N9 de concorrentes~_77 
Conceito 1 (50%): 39 
Conceito Z (50%): 38 
Conceito I: (a partir de 19.:.1-88) 
Oasse "D': Ref. NM-28 parii NM-29 
001. Aloísio João Paulo 

Conceito 1: (a partir de J;q.aa) 
Gasse "C'; ReE NM-25 para IYM-26 
001. Jiddu Hamilton Dias Pereira 
002. Ricardo Suma-r--de-s-OUza 
003.Érico Vieira Casseb 
004. Delza Maria de Oliveira Lima 
005. Jerione Hugo Nunes Borges 
006. -Oáudio de Azevedo Silva 
007. Domingos Fernando do Nascimento 

Salgueiro 
008. Breno Braz de Faria Júruor 
009. Jadson Medeiros de Morais 

010. Reinaldo Pereira da Silva 
011. Bonifádo GOrdO Filho 
012. Jardson Matos Menezes 
013. Derl6pidas Gomes Neves Júnior 
014. Evaldo Carlos Bezerra da Costa 
015. Marcos Santiago Naud 
016.- Hamilton Costa de Almeida 
017. Francisco Carlos Melo_Fad~ 
018. Alfredo Labes _Ne_tp 
019. Francisco das Chagas Ttmbó-
020. Antonio de Souza Barros 
021. Valdo Pereira dos Santos 
022. Roque da Silva Soares 
023. Gidel Gomes Araújo 
024. João Gomes Olinda 
025. João Luiz Machado 
026. Fl'ãli.dsco Quintiliano da Silva 
(]27. Manoel Lourenço Ramos 
028. Walmír de Castro Santo_s 
029. Ernani Jefferson Argóllo de Lucena 
030~ Zulmira José Machado 
031. Pedro Romeiro de Menezes 
032. Antonio Mansur 
033. Gilberto José de Souza 
034. Hiran Damasceno Alelaf 
035. Djalma da Silva Leite 
036. Ludigério José dos Santos 
037. Antonio Machado França 
038. Od0-ôC6 Fefreiré!i 

Conceito 2: (a partir- de )9-l-89) 
aasse "c: Rei N/1-~ para NM-26 
001. Eurico Bueno 
002. João Percy do Carmo Pereira 
003_. Robson Gomes do Nascimento 
004. Joao Antoni_o do Nascimento 
005~- .José Dantas Pimentel 
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020.- Antonio Carlos Cuba dos Santos 
021. MoãcyT Medeiros Costa Júnior 
022. Arlindo Frandsco Caló 
023. José Francisco da Costa 
024. Raimun-do Pirangi Soares 
025. César Augusto da Silva 
026. Carlos Malberto de Souza Lacerda 
027. José Fernando Pimentel Seixas 
028. -Julião Moreira Juncal Neto 
029. Marinalvo Gomes de Araújo 
030. Ageilor Monturil Neto 
031. Arcelino Antonio de Souza Neto 
032r Ronaldo de Oliveira Mendes 
033. Francisco de Assis Albuquerque 
034. Antonio Oscar Guimarães Lóssio 
035. Ricardo Ciancaglini Espínola 
036. -Marcos Adailton de Azevedo 
037. Dilmo Luiz Rebelo 
038. Frandsco de Assis Souza 
2.~ GRUPO - Sevlçoa de TranSjJOrte Ofi-

cial e Portaria ~ 

I Categoria funclonlll: Agente de_ Transporte 
Legislativo 
~ de concorrentes: 1 O 
Conceito I (50%): 05 
Conceito 2 (50%): 05 
conceito 1: (a partir de 19-1-88) 

. Oasse "C~ Rei f'!M-25 para NM-26 
OOf. --Sebastião Antonio Fernandes 
Conceito 1: (a partir de 19-7-88) 
Gasse "C'; Re[ fYJ\1-26 para IYM-27 
001. Antoníci Ramos dos Santos 
Gasse "C'', Re[ fYJ\1-25 para fYJ\1-26 
001. Aldemar Melo Monteiro 
002. Moisés Quinino Neto 
003 .. José B_ezerra Primo 
Conceito 2· (a partir de 19-1-891 
aa,.,e "C'; Ret: IYM-25 paro fYJ\1-26 
001. Eurípedes Antonio de Araújo 
002. Marival Gualberto Ribeiro 
003. Waldecy Ca_rmo de Amorim 
004. Rooselwane Delfina Dias 
005. Juranc!yr de JeSus Cavalheiro 
3. GRUPO - Outras Atlvldades de NíVel 

~Médio ~ 

·Qceg0naitmcron81: -AQent_e Cfe iele_cõmU~ki:t-
ç_ões e EJetrlcldade. 

N~ de concorrentes: 03 
ConCeito 1; (50%):- 02: 
Conceito 2: ();0%): 01 
ConCi:!]to): (a partir de 19-7-88) 
Gosse "D'; Ref. IYM-28 para IYM-29 
001. Francisco de Oliveira Pereira 
002. Euripedes Barsanulfo de Mofaes 
Conceito 2: (a partir de }9-1-89) 

006. Alexandre Marques de Alburquerque Me
llofilho 

aasse ·v·; Ret: IYM-28 para NM-29 
001. AldemirJulião da Silva 
4. GRUPO - Outras atlvldacles de Nivel 

007. José Antonio da Silva Moreira 
008. Naglb da Silveira Costa 
009. Altamiro Gusmão de Lima 
010. Carlos Augusto Testa 
011. Luis Carlos Monteiro Santos 
012. Francisco Dias de Oliveira Júnior 
013 .. Otávio Mariz_d~ Faria_Júnior 
014. Manoel Joacir Pereira Bernardino 
015. José Pereira ~_Silva _ 
016. Antonio Carlos de Nogueira Filho 
017. Moacir Retamar Ruchinsque 
018. João Barbosa da Cunha 
019. Paulo de Tãrso Vldigal Simões 

Superior 
I Categon'a funcional: Médico 
N9 de concorrentes: 01 
Conceito I: 01 
Coticefto 1: (a partir de }9-7-88) 
Gasse "Especial", Ret: NS-23 para NS-24 -
001. Rachel Eliza Colins Campedelli 
D Categoria fundonal: Odontólogo 

_ N~_cie concorrentes: 01 
Conceito 1: 01 
CoiiCeho 1: (a partir de 19-7-88) 
Gasse "E:speci;ii'; Ref. NS-22 para NS-23 
001. .Antónia Ednilda Soares Souia -
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III Categoria funcional: Técnico em Comuni-
cações Social 

N9 de concorrenteS: 03 
Conceito I-: (50%): 02 
Conceito 2: (50% 1 01 
Conceito 1: (a partir de 19-7-88) 
Oasse "Especial': Rei NS-22 para NS-23 
(K>1. Luiz Alencar Monteiro 
002~ Mffi!ci~ :Weinert de -~reu Torelly 
Coiiceito2: (a partir de J?-1~89) 
Oél5$_e "Especial': Rei NS-22 para NS-23 
OOJ, Manoel_ '(illela de: _Magalhães 
N-Categoria funcional: Técnico_em Legisla-

ção e Orçamento 
N9 de concorrentes: 09 
Conceito 1: (50%); 05 
Conceito 2: ~(50% )c 04 .. ~ 
Conceito 1: (a patir de 19-1-88) 
Gasse 'Especial'; ReE N5-24 para NS-25 
001. Venício Artur de Lima 
002. João Jacob Mentz 

Gasse 'EspeCial'; Rei: NS-23 para NS-24 
001. Pedro Gomes Salvador 
Conceito 1: (a p-artir de ]9-7-88) _ 
Oasse ''Especlãl'; Rel NS-24 p;miNS-25 
001. Luiz José Guidacci 
Gasse "Especial': Rei NS-22 para NS-23 
001. FaUstã de Fátima Leite do Egito 
Conceito2: (a-partir de 1<>.:7~88) 
Gasse 'Especial'; re[ N5-24 para NS-25 
001. Hermes Renato de Farias Viana 

- 002. Marcos Antonio de Medeiros P~te 
003. Jorge Saraiva Castro 
Cohceit.oê.(apartir-de }9-1-89) __ 
Oasse ''Especial': Rei NS-24 para NS-25 
001. Dagoberto Sérvulo de Oliveira 

5. GRUPO - Artesanato~ 
CategOria Funcional: Artífice de Estrutura de 

ObraseMet -- --
N9 de concorrentes: 33 . _ 
ConceitO I -();0% ): 17 
ConceitO 2 (50%): 16 ~ 
Conceito 1: (a Partir de_ 19-1-88) 
CJiiSse "D': Rei NM-26 piJra NM-27 
001. Disdino Carlos da Costa 
002._ Raiffiundo Nonâtõ Ferreira Lírna 
003. Frã.ncisco de A-ssis SOuza 
OÇUL/~'ª~.:~p~I-Fagundes, de_ Jesll$ 

_ 005r Efigênio AoXJ1iQ da Silv& 
006. José Pereira Barboza 
007. Elias Alves Nascimento 
008. Jos.é Mendes da Silva 
009. João Fe"ITeira Gomes 
010. Raimundo Mendes da Silva 
011. Vicente Bicudo da Rocha 
O 12. Elias Alves 
013. João Francisco Neves 
014. JoSé Joaquim Ramos 

_ 015. Petroljno RodrlgL,Ies_da .Silva 
016. Raimundo Gar_cia de Araújo 
017. Joaquim Ferreira da Silva 
Cônceito--:!: (â partir de 19-7-88) 
ClasSe "D"; Rei NM-26 para NM-27 
001. Félix_ Pereira _de Uma 
002. JOsé Teixeira de Mor_ais 
003. Raimundo Nonato do Nascimento 
004. AntOnio Aurélio de Figueiredo_ 

__ Çqnceito 2: (a partir de 1 "-1-89) 
Qasse ''Especial'; Rei/YM-28 para /YM-29 
001. Divino José de Souza 
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Oasse "D'; Ref. NM-26 para NM-27 
001. Francisco das Chagas Martins 
002. Antonio José Roque dos Santos 
003. Antonio Bezerra da Silva 
004~ Frim.ciscO de Assis Bernardo 
005. Jataci Gomes Cordeiro 
006. Francisco Ferreira Alves 
007. Bernardino Gonçalves da Costã 
008. José Jacinto Vieira Júilior 
009. José Virgl1io de Barros Silva 
Qasse "D'; Ref. NM-23 para NM-24 
001. José de Souza Amarai 
002. Antonio Miguel da Silva 
n - Categoria Funcional.- Artífice de Eletric. 

e Comunicação. 
N9 de concorrentes: 01 

tiíARtO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H) 

Conceito 1: 01 
Qmceito 1: (a partir de 1 ~M7M88) 
Oasse "D'; Rel NM-23 para NM-24 
00 1. Lorentina Caixeta dos Santos 

m - Categoriil funcional: Artífice de Carp. e 
Marcenaria 

N" de concorrentes: 14 
Concefto 1 (50%): 07 
Concefto 2 (50%): 07 
Conceito 1: (a partir de 1~-1-8"8) 

aasse "D'; Rel NM-26 jMra NM-27 
001. Antonio Moreira dos Santos 
002. João Peres Ferreira 
003". CatJOS ROcha Sãntãliã _ 
004. Henrique Ba1bino da Silva 
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005. José Ferreira de Uma -
006. José Arãújo Silveira 
007. Luiz lzídlo de Sousa 

Conceit:o2: (a partir de 1•-7-88)_ 
O asse "D ·: Ref, NM-26 part:t NM-27 

001. Raimundo Mendes da Rocha 
002. Raimundo de Sousa Queiroz 
003". Joaquim Bispo Celestino _ 
004. Antonio Mariano de Souza 

Conceito2: (a partir de 1•-1~89) 
Oasse "D'; Ref. NM-26 para NM-27 

001. Luciano Candido Mariz 
oOL. J-osé -Ribainar Ribeiro 
003. Manoel da Cruz Santos 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

AI'IO XUD- J'lo75 TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 1988 BRASiuA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 200 REW'IIÀO, EM 8 DE 
AGOSTO DE 1988 

1.1-ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da PresJdênda 

-Inexistência de quonun para abertura 
da sessão. 

1.2-ENCERRAMENTO 

13-EXPEDIE('ITE DEsPACHADO 

SUMÁRIO 
1.3.1 -Mensagem do Presidente da 

República 
-N9 155/88 (n~ 291/88;· flá-ofigemJ, pela 

qual o Senhor Presidente da República, solicita 
autorização para que a Prefeitura Municipal 
de Valença (BA) possa contratar operação de 
crédito, para o fim que especifica. 

2-ATOS DA COMISSÃO DIRETO· 
RA 
~-N" 27 a 30, de 1988. 

3-ATO DO PRESIDENTE DO SENA
DO FEDERAL 

-N' 110, de 1988. 

4-PORTARIA DO l•·SECRETÁRIO 
DO SENADO FEDERAL ~ 
-N~l3~•15,de1988. -~ 

5 -MESA DIRETORA 

6-ÚDERES E VICE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

7-COMPOSIÇÃO DE COMISSóES 
PERMANEI'ITES 

Ata da 20"' Reunião, em 8 de agosto de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

As 10 HORAS, ACHAM-SÊ PRESENTES OS 
SRS. SENADORES' ~ -

Alufzio Bezerra- Nabor Júnior- Jarbas Pas
sarinho - Chagas Rodrigues - Ney Maranhão 
- Jutahy Magalhães - Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
lista de presença acusa o comparecimento_ de 
7 Srs. Senadores. Não há quorum regimental 
para abertura da sessão. -

Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento 
lntemo, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será ·despachado pela Presidência, indepen~ 
cientemente de leitura. 

O SR.PRESIDENlE (Dirceu Carneiro)- ES
tá-encerrada a reunião~ 

Leva rita-se a reunião às 1 O horas e 30 lni
nutos). 

EXPEDIENTE 
DESPACHO NOS TERMOS DO § 2• DO 

ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO. 

~ MENSAGEM DO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÓBUCA 

N9 I55/88 (no 29i/8S; na oriQem); de 5 do ç;,r. 
rente, pela qual o Senhor Presidente da República, 

nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, 
e de acordo com o art. 29 da Resolução n9 93fl6, 
o Senado Federal, solicita autorização para que 
a Prefeitura MUnicipal de Valença (BA) possa _con
tratar operação de crédito, para o ftm que espe
cifica 

(Será oportunamente incluída em Ordem 
do Dia.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 027, DE 1988 

Dispõe sobre o reajuste de preço con· 
tratual relativo à prestação de serviço 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

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

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiret:or Industrial 

ASSINATURAS 

Semestral .......................... ""'··-··-········ ... Cz$ 2.600,00 

Exemplar Avulso Cz$16,00 UNDOMAR PEREIRA DA,SILVA 
Oíretor Adjunto Tiragem: 2.200-exei'nplares. ~ 

detransportecolellvoparaosservldoJU 
do Senado Federal e órgãoa supervisio-

e Património pelo Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, _os cálculos d~ que trata este 

nados. · · ·artigo serão conferidos e. aprovados pela Audi
tOria, que poderá exigir do interessado elementos 

A CoiTiiSsãô Dlretora do Senado. Federal, no_' . ' complementares à verificação de sua regularida~ 
uso de suas atrlbuiç_ões legais e regimentais, e de. 
cansiderandoodíspostonoart.35,§~.doDecre- Art. ,59 Este Ato entra em vigor na d~ta de 
to--Lei n-1 2284, de I O de março de 1986, com sua publicação. 
alterações introduzidas pelos Mts. 19 e 4" do De- Art. 69 S~o revogadas as disposições em 
creto-Lei n'~ 2.322, de 26 de fevereiro de 1987, contrário. 

. no Decreto-Lei n7 2.,300, de 21 de novembro de Sala da Comissão D_iretora, 4 de agosto de 
. 1986, regulamentado no âmbito do_Sen~o Eçde: --198a _ Humberto LuceQa - Jutahy Maga
ral pelo Ato da COmissão Diretóra -n~~ 31, de 21 lháes _ Dln::eu Carneiro -Aluizlo Bezemt. 
de maio de 1986, no· Decreto n• 94.042 de 18 
de fevereü-0 de 1987, e na hlstruÇ:ão NormatiVa 
n' 21 O, de 15 de julho de 1988, da Secretaria 
dt: Administração Pública da Presidência da Repú-
blica, resolve: , _, 

Art. 19 Os contratQS que- tenham por objeto 
a prestação de serviços de transporte coletivo para 
os servidores do Senaçlp__fc;:;der~J:! ,6rgãos supervi
sionados serão reajustados de ácotdo-com a (ns
trução Normativa n'210, de 15 de julho de 1988, 
da Secretaria de Administração Pública da Presi- . 
dência da República, ressalvados ® .dispositivos 
cujos itens SãO expressamente ~oc;ionados OQ . 
parágrafo único. 

Parágrafo único. Não se aplicam no âmbito 
do Senado Federa] os Itens 5.3, e respectivos sub
itens, 6 e 8 da lnstru~Q _tiormativa h 9 2_1 O, ·de 
15 de julho de 1988, da Sedap. 

Art. 29 Será de responsabilidad~ da Contra
tada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso 
de cada reajustamento. 

Parágrafo único. Para os fi_n_s previstos no ca.
put deste artigo a contratada deverá discriminar 
os serviços efetuados e anexar mem6ría de cálcu
lo acompanhados dos comprovantes de aumento 
salarial concedido à ~ategoria profissional corres
pondente (sentença normativa, acordo homolo
gado em dissídio colel;ivo ou cópia autenticada 
de acordo coletivo ou convenção coletiva). 

Art. 39 O pagamento, quando houver reajus
te, far-se-á por meio de dois tipos de faturas: uma 
normal, correspondente aos preços iniciais e ou
tra, suplementar, relativa ao va1or do reajustamen
to devido. 

Parágrafo único. Se houver alguma incOrfe: 
ção na fatura de reajuste (suplementar), o fato 
não retardará o pagamento da fatura normal. 

Art. 49 Sem prejufzo da competência confe-- · 
rida à Subsecretaria de Administração de Material 

ATO DA COMISSÃO 
DIRETORA 

N• 028, DE 1988 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no 
uso de suas atribujções regimen~is e conside
rando as disposições ronstantes do-§ 19 do art. 
3' e dos §§ 19 e 49 do art. 89 do DecretO-Lei n9 
2.335, de 12 de junho de 1987, e o disposto 
no parágrafo único do art 19 do Decre~-Lei n9 
2.425, de 7 de abril de 1988, resolve: 

Art 1 '~' Os valores de vencimentos, salários, 
salários-família, QRI.tificações e proventos dos ser
vidores do Se~rntdo f_eder<)l,~de que trata o Ato 
do_ Presidente n9 94, de 1988, referendados por 
eSta Comissão, ficam reajusta.dos em 17,68% (de

·zessete vírgula sessenta e oito por cento), a partir 
de I• de agosto de 1988. 

. Parágrafo único. O disposto neste ~rtigo apli
ca;.se aos valores do salário-base e gratificas;ões 
dos servidores do Centro Oráfico do Senado Fe
deral- CEQRAF e do Centro-de Informática e 
Processamento de Dados - PRODASEN. 

Art 2'1 A d~~a decorrente da aPlicação 
deste f4ro correrá à conta d_as dotações â~stinadas 
ao Senado Federal e aos seus órgãos- supervisio
nados, no Orçamento Geral da União. 

Art. 3~' Este Mo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Arl 49 _REWogam-se as disposições em con~ 
trário. 

Sala da- Comissão Diretora, em 4 de agosto 
de I 988. - Humberto Lucena - Jutahy Ma
gaDtães - Dlrc:eu Carneiro- Alulzlo Bezer-
ra. 

· ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
1'1• 029, DE 1988 

A Cohli.Ssão Diretora do Senado- FederaJ,'-·no 
uso de suas atribuições legais constantes do De
creto Legislativo n~' 114, de 1982, prorrogado pelo 
Decreto Legislativo rT' 1 S, de 1986, considerando 
o disposto no § 19 do art 3~' e- nos §§ 19 e 49 
do art. 89 do Decreto-Lei n?"2.335, de 12 de junho 
de 1987, e Q disposto no parágrafo único do art. 
}9 do Decreto-Lei n? 2.425, de 7 de abril de 1988, 
resolve: 

Art. 1 Q Os valores dos subsídiOs (parte fixa 
e variável) dos Senadores da Repóblica, bem co
mo a ajuda de ~usto, fixados pelo Ato do Presi
dente n9 93, de 1988, referendados por esta Co
missão. ficam reajustados em 17,68% (dez~ 
vírgula sessenta e oito par cento), a partir de 19 

de agosto 1988. 
Art 29 Este Aro entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em con

trári_Q. 
Sala da Comissão Diretora, em 4 de agosto 

de 1988. - Humberto Lucena - Jutahy l'la
gaDtães Dlrc:eu Carneiro - Aluízlo Bezena. 

ATO DA COMISSÁO DIREI'ORA 
1'1•1130, DE 1 !188. 

A Comissão Diretora do_ Senado Federal, no 
uso das atribuições que lhe confere o Regimento 
Interno, e nos termos dos Ms,. 79, 53~', 6?? e 5129, 

· §§ 39 e. 59, do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal~ aprovad() pela Resolu~o' n'~ 58. 
de 1972, e aJterações posteriores, e tendo erp 
vista o que dispõe o Ato 09 1 O, de 1979, resolve: _ 

1\rt. 19 Fica alterado, na conformidade das 
discriminações c~iistaníes dos QUadros I a IV, 
o Orçarm~nto Interno do Fundo do Centro Gra_fico 
do Senado Federal- Func~af -_para o ~xe:r-
cfcio fiilariceiró de 1988. ~ ~ -

Art. 2:i ESte· Aro entra em vigor na data de 
sua publicaçãó~- -

Salà da Comissão Diretora, em 04 de agosto 
de 1988. - H'unwerto Luc:éllii- Jutahy Ma
gaDtães - Dlr<:eu Clll1lelro- Aluízlo Bezer
ra. 
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'" _,. 
RECEITA 

02000 - SENAOO FEDERAL - FUNDOS 

02902- ;!lNà~~~~?r_CENT~~-~~~~1;0 DO SENADO FEOER~L ••<Yn r RECUR~~- OE TOPAS AS F'OPnES 
-

CóDIGO I ESPECIF!CAÇ.I.O DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECON. 

10~00,00.00' RECEITAS CORRENTES 163.207,628,15 
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAl 138.900,000,00 
I52D.OO.DO RECEITA DA INDÜSTRIAl OE TRANSFORMAÇÃO 138.900.000,00 
1520.29.00 RECEITA DA IND, EDITORIAl E GRÁFICA - 138.400.000,00 
1520.99.00 OUfRAS- REC. IND. DE TRANSFORMAÇÃO 500.000,00 
I7DO.OO.DO TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 900.000,00 
1710.00.00 TRANSFER( li C I AS 1 NTRAGOVERNAMENTAl S 900.000,00 
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 900.000,00 
171 I .DI .00 TRANSF. RECURSOS 00 TESOURO NACIONAL . ~ 900.000,00 
1711.01.99 TRAIIS(. OUTROS REC. ~DO TESOURO NACIONAL 900.000,00 
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 996.000,00 
1920.00.00 INOENIZAÇÕES E RE$TITUIÇÕES 996.000,00 
1921 .oo.oo INOENJZAÇÕES 96.000,00 
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 900,000,00 
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 22.411.628,15 
1990.05.00 SAlDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES 22.411.628,15 
20QO,(lfJ.OO RECEITA DE CAPITAL 104.000,00 
~200.00.00 AliENAÇÃO OE BENS 104.000,00 
221D.CO,OO AliENAÇÃO_DE BfNS MÕVEIS 104.000,00 
2219.00.00 AliENAÇAO OE OUTROS BENS MÕVEJS 104.000,00 

~ .~ , , . . 
TOTAL 163.311 .628, IS 

~ "' 
PROGRAMA DE TRABALHO 

02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS 
oasoa - FUNDO D?cfENTRO GRAFICO 00 SENADO FEDEnA~ "------

2! ALTERA .AO 05-0Z-88 ~ ANEXO 1 I RECURSOS DE TOD.IIS AS_ FONTES 

I 
' ' ~ 

TOTAL CODIGO ESPEC!FICACAO PROJETeS ATIVIDAOES 

lEGISlATIVA 163.311.628, IS 

INDÚSTRIA 163.311.628, IS 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 163.311.628,15 

02902 .0!623472.231 MANUTENÇÃO 00 CENTRO GRÀFICO 163.311.628,JS 

fXECUTAR SERVIÇOS GRÀFICDS A ÕR· 

GÃOS PÚBliCOS PARA ARRECADAR RECU~ 

SOS COMPlEMENTARES A MANUTENÇÃO DO 

CEGRAF. 

TOTAL 163.311.628,15 163.311.628,1S 
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FM t7< 
NATUREZA DA DESPESA 

I 
02000 - SENADO FEDERAL - FUNDOS -- - -----

02902- ~~N~eT~~A~EfoTRO GR~~J_?0o7 ~~8 SENA00 FEDERAL ANexo 
RECURSOS OE TOCAS AS FONTES 

II I 

CODtGO I ESPECtFICAÇÂO DESDOBRAMENTO ElEMENTO CAT. ECON. 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 105.261.628,15 

3.1. o. o DESPESAS OE CUSTEIO 106.251.628,15 

3.1.2.0 MATERIAL OE CONSUMO 23.200.000,00 

3.1.3.0 SfRVJÇOS OE TERCEIROS E ENCARGOS 82.911.628,15 

3,1.3.1 REMUNERAÇÃO OE SERVIÇOS PESSOAIS 46.100.000,00 

3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 36.811.628,15 

3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS OE CUSTEIO 150,000,00 

3.1.9.2 DESPESAS OE EXERci C! OS ANTE R I ORES 150.000,00 

4.0.0.0 DESPESAS OE CAPITAL 57.050.000,00 

4.1.0.0 INVESTIMENTOS - 57.050.00Q,OO 

4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.000.000,00 

4.1.9.0_ OLVERSOS INVESTIMENTOS 50.000,00 

4.1.9.2 DESPESAS ~E EXERC[CIOS ANTERIORES 50.000,00 

Pesso~t o Encar11ot Social~ I Outras Oespeus Correnlo' I Total Desposas Corrontcs I Oespes3s do Capl1al J Total 

- I 106.261,628,15 I 106.261.628,15 I 57.050.000,00 I 163.311.628,15 

EM CZ$ 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS 
02000 - SENADO FEDERAL --FUNDOS 
02902 - FUNDO DO A'i~TRO GRAFICO DO SENAOO FEOEnAL 

2' ALTERA AO 05·07-88 ANEXO IV RECURSOS DE TODAS AS FONTES 

RECEITA DESPESA 

ESPECIFICAÇÂÓ I PARCIAl. TOTAL ESPECIFICAÇA.O I PARCIAl. I TOTAL 

RECEITAS CORRENTES 163.207.628,15 DESPESAS CORRENTES 106.261.628,15 

RECEITA INDUSTRIAL 138.900.000,00 DESPESAS OE CUSTEIO 106.261.628,15 

TRANSF. CORRENTE 900.000,00 

OUTRAS REC. CORRENTES 23A07 .628,15 SUPERAVIT 56.946.000,00 

TOTAL 163.207.628,15 TOTAL 163.207.628,15 

SUPERAVIT ORÇ. CORRENTE 56.946.000,00 

RECEITA OE CAPITAL 104.000,00 DESPESA OE CAPITAL 57.059.000,00 

ALIENAÇÃO OE BENS 104.000,00 INVESTIMENTOS 57.050.000,00 

TOTAL 57.050.000,00 TOTAL 57.050.000,00 
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ATO DO PRESIDENTE 
1'1•110, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno do Sena
do Federal e de acordo com o disposto no artigo 
14 da Resolução n~> 124, de 1987, resolve: 

Nomear Evandro Bezerra Freire, Técnico em 
Legislação e Orçamento, "Classe Espedal", Refe
rência NS-25, do Quadro Permanente do Senado 
Federal, para substituir o Diretor Executivo do 
Cedesen nos seus eventuais impedimentos. 

Senado Federal, 5 de agosto de 1988.-Sena
do Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral. 

PORTARIA 
N• 013, DE 1988 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no 
uso das suas atribuições regimentais, resolve: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Designar Afrânio Cavalcante Melo Júnior, As
sessor Legislativo, Aureliano Pinto de Menezes, 
Técnico Legislativo e Paulo _de Tarso Bonavides 
Gouveta de Barros, Técnico LegisJativo, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Comissão 

--de Inquérito incumbida de apurar os fatos cons
tantes do Processo n9 007639/88-0. 

Senado Federal, 4 de agosto de 1988.-Sena
dor Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA 
1'1•14 DE 1988 

O Primeiro-SeCTetãrto -do Senado Federal, no 
uso das suas atribuições regimentais, resolve: 

Designar Afrânio Cavalcante Melo Júnior, As
sessor Legislativo, Aureliano Pinto de Menezes, 
Técnico Legislativo e Paulo de Tarso Bonavídes 
Gouveia de Barros, T~cnico LegisJativo, para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Comissão 

Terça-feira 9 2041 

de Inquérito incumbida de apurar os fatos cons
tantes do Prcx::esso n~ 008363/88-9. 

Senado Feder.:}!, 4 de agosto de 1988. - Juta
hy Magalhães, Primeiro-secretário. 

~~PORTARIA 

1'1•15 DE 1988 

O -Primeiro-Secretário do Senado FederaC no 
uso das suas atribuições regimentais, resolve: 

Designar Afrânio Cavalcante Melo Júnior, As
sessor LegislativO, Aureliano Pinto de Menezes, 
Técnico Legislativo e Paulo de Tarso Bonavides 
Gouveia_ de Barros, Técnico LegisJativo, Para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Comissão 
de Inquérito incumbida de apurar os fatos cons
tantes do Processo n? 007640/88..:8. 

Senado Federal, 4 de agosto de 1988. - Juta
hy Magalhães, Primeiro--Secretário. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 37• SESSÃO, EM 9 DE 
AGOSTO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

12-EXPEDJEI'ITE 

t .2.1 -Mensagem do Senhor PresiM 
dente da ltepúbllca 

- N" 156188 (n~ 292188, na origem), refe
rente_ a escolha do Sr. Brian Michael Fraser 
Neele, Embaixador do Brasil junto à República 
Federal da Nigéria, parà cumulativamente, 
exercer a [unção de Embaixador do Brasil jun
to à República Popular do Benin. 

1.22 - Lelrura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado no 57/88, aE: 

autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que altera a redação do artigo 39, caput, da 
Lei n" 5,107, de 13 de setembro de 1966, 
que cria o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, com a fmaJidade de estabelecer corre
ção monetária mensal para seus_ depósitos. 

1.2.3 - Dtsan,. do E>pedlente 

SENADOR JOÁO MENEZEs, como Líder do 
PFL- Greves no Pais. 
SENADOR JAMIL HADDAD, como Líder do 
PSB - As alterações no Código Nacional de 
Trânsito. Obstrução dos trabalhos da Consti
tuinte. Empréstimos estaduais. 
SENADOR MAaRfao CORRÊA, como Líder 
do PDT- Indicação do novo Governador do 
Distrito Federal. -

!.3 -ORDEM DO DIA 

1.3.1 -Matérias com votação adiada 
P«, falta de quorum 

Projeto de Lei da Câmara nt> 53~ de 1987 
(n<:> 214/87, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei n~" 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, que dispõe sobre-o EstátUto dos 
Militares. 

SUMÁRIO 

Projeto de. Lei da Câmara n9 ,Q. de 1988 
(nt> 8.169/86, ria Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe ~re a .estrutura das çategorias funcio
nais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário 
dos serviços auxiliares da Justiça do Distrito 
Federa] e dos Territórios e dá outras provi· 
dências. 

Projeto de Lei da Câmara n~> 7, de 1988 
(n9 8.387/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do_ Senhor Presidente da República, que cria 
a 16~ Região da Justiça do Trabalho e ores
pectivo Tribuna] R.egiona1 do Trabalho, institui 
a correspondente Procuradoria Regional do 
Ministério Público da União junto à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências. 

Proj_eto_de Lei da_ Câmara nt>l4, de 1988 
(nt> JSf/88, na Casa de origem) de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe soBre a criação de cargos na Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dá outras providências. 

Parecer n9 2, de 1988 apresentado pela cà·
missão Especial, concluindo que não deve ser 
objeto- de deliberação a Den(mcia s/ n~. de 
1988: do Senhor Deputado Gerson Peres, 
contra o Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence, 
Procurador-Geral da República. 

Requerirfíento n9 1 O, de 1988, de autoria 
do Senador Jamil Haddad, solicitando, ao Mi· 
nistério das Çomw:t,lcações, informações so.; 
bre o critério adotado pelo atual Governo para 
a concessão de canais de rádio e de televisão 
através daquele Ministério. 

Requerimento n~" 37, de 1988, ·de autoria 
·do Senador Itamar Franco, solicitando, nos 
· termos regirilentais, ao Ministfo.Otefe da Ça
sa CiVil da P!"esidência da República, informa
ções a iespeito da Secretaria Especial de Ação 
Comunitária- SEAC, a ftm de instruir C) estu
do do Projeto de Lei da Câmara n' 119, de 
1982. 

Requerimento nç 54._ de 1988, de aUtOria 
do Seftador Jamil Haddãd, solicitando, nos 
termoS regimentais, informações_ ao Senhor 
Ministro das Minas e Energia, através -do Gabi· 
nete Civil da-PreSidêricia da RePública, ares
peito dos contratos firmados entre a Petrobrás 
e-a Texaco do Brasil SA 

Requerimento n~ 96, de 1988,-de-autoria 
do Senador Mendes Canale, solicitando, nos 
termos regimentais, informações ao Senhor 
Ministro do Interior, através do Gabinete Civil 
da Presidência da República, a respeito do an
damento do "Projeto do Pantanal", que vem 
sendo implantado_ pelo Governo do Estado 
do Mato Grosso do Sul, com recursos do Ban
co Mundial, através de contrato lavrado com 
o Governo brasileiro. 

Requerimento n9 102, de 1988, de autoria 
do Senador Mendes Canale, solicitando, nos 
termos regimentaJs, informações ao Senhor 
Ministro da Fazenda, através do Gabinete CIVil 
da Presidência da República, para instrui~ as 

·Mensagens ri' 124 e 125, de 1988, do Senhor 
. Presidente da República. 

Requerimento n" 98, de 1988, de autoria 
do Senador José lgnácio Ferreira. solicitando, 
nos termos regimentais, a convocação do Se~ 
nhor Ministro de Estado da Fazenda, Doutor 
MaiJson Ferreira da Nóbrega, para, perante a 
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pe
la Resolução ht> 22, de 1988, prestar esclareci
mentos a respeito de assuntos pertinentes à 

_sua pasta. 

Requerimento n" 112, de 1988, de autoria 
do_Senador José lgnádo Ferreira, solicitando, 
nos termos regimentais, a convocação do_ 
Doi,II:oi José_Sau1o Ramo~, Consultor-Geral da 
República, para, perante a Comissão Parla
mentar de Inquérito, criada pela Resolução n<:> 
22, de 1988, prestar esdarecimentos a reS: 
peito de assuntos de interesse daquela cp
missão. 

. 



2044 Qu~rta-feira 1 O 

PASSOS PORTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di retor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS -
Oiret:or Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

1.3.2 -Matérias que tênl a discussão 
encerrada, com pareceres favoráveis 

Projeto de Lei da Câmara no 30, de 1988 
(n° 549/88, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presiden_te._d_a República, que auto
riza o Poder Executivo a· COristituir a Fundação 
Cultural Palmares - FCP, e dá outras provi
dências. Relator Senador Leopoldo Peres, 

Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1988 
(n9 7.183/86, na Casa de origem), que altera 
a composição do Tnbunal Regional do Traba
lho da 8' Região, cria cargos e dá outras provi
dêndas. Relator Senador Cid Sabóia de Car
valho. 

1.3.3- Matéria com discussão sobres
tada: 

Projeto de Resolução n9 80, de 1988, de 
autoria do Senador Ronan Tito e outros senho
res senadores, que altera o art. 64 do Regi
mento Interno _do_ Senado- Federal. Por falta 
de quorum para votação do Requerimento 
no 113188. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll) Agosto de 1988 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁACO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impres-so sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federar_ -

ASSINATURAS 

Semeslral ............................................... Cz$ 2.600,00 -

Exemplar Avulso ........ "_. •••.• ~"········ .. ··~..... Cz$16,00 
Tiragem: 2.200:eX:emPiares. 

1.3A -Discursos após a Ordem do Dia 
SEJYADOR JaTAHY MACUILIVÍES - Ne· 

gociação da dívida externa brasileira. 
SENADOR MÁRIO MAIA - Uso do "'pau

de-arara" para confissões de crimes no Estado 
do Acre. 

SEJYADORMARCOMAC/EL-AEmbrapa, 
o Nordeste e o Plan~çuçar._ . . . 

SENADOR FRANC/SCOROUEMBERO
Homenagem ao Dr. Luciano Vieira. 

SENADOR TEOTON/0 VILeLA FILHO ~ 
EnChentes em Alagoas. 

SEJYADOR JARBAS PASSARINHO - As· 
SiStência à saúde, é-precária no munlcipio de 
Rondon-PR. 

SENADOR LOORNAL BAP77STA -A via' 
gem do Presidente José Sam~ à China 

SENADOR NEY MARANHAO - Entrevista 
.do empresário Ricardo Semler, publicada nas 
páginas amarelas da revista Veja. 

SENADOR MAURO BEI'IEVIDES- Reper· 
cussão da criação das Zonas de Processa
mento_ de QporlaÇáo no NOrdeste. 

1.3.5 - Comunlc:aç6es da Pre,sidência 

-Término do prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução no 89/88, 
tendo o Senador Jutahy Mçigalhães e outros, 
oferecido a Emenda n~ 1 de Plenário (subs
titutivo). 

-'-Término do prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução n"' 90/88:. 

·---CCiíWbtação de s~o extraordinária a 
realizar-se amanhã, dia 1 O, às 1 Q h,oras, com 
Ordem do Dia que designa. · 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATO DO PRESIDEI'ITE DO SEI'IA· 
DO FEDERAL- N9 111, de 1988. 

3-MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE 
PARllDOS 

5- COMPOSIÇÁO DE COMlSSOES 
PERMAI'!EI'ITES 

Ata da 37"' Sessão, em 9 de agosto de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Dirceu Carneiro 

ÀS 1 O HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Áureo 
Mello - Qdacir Soares - Ronaldo Aragão -
João Menezes -.!...Jarbas Passarinho-João Cas
teJo- Alexandre Costa- Edison Lobão -João 
Lobo - Chagas Rodrigues -Alvaro Pacheco 
- Afonso Sancho - Cid Sabóia de- Carvalho 
- Mauro Benevides - Carlos Alberto - JoSé 
Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha 
-Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco 
Madel - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor 

.......---Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -
Teotonio Vilela Filho--:"" Albano Franco- Fran
cisCiiR:ollemberg- Lourival Baptista- Luiz Via
na - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José 
tgnácio Ferreira - Gerson Camata -João Cal
mOO -Jamü Haddad-Afonso Arinos- Nelson 
Ca!J1eiro _- Itamar Er:anco - Alfredo Campos 
- Ronan Tito - Severo Gomes - Fernando 
Henrique Cardoso-:- Mário Covas- Mauro Bor
ges __.: Irain Saraiva - Irapuan Costa Júnior -
Pompeu de Sousa - Maurício Cm:rêª- - Meira 
Fllho - Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - ~reio Lacerda - Mendes Canale -
Rachld Saldanha Derzi -Wilson Martins- Lelte 

Chaves - Affonso Camargo --José Richa -
Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro --:- Nelsor 
Wedekim - Carlos-Chiarelli -- JoSê Paulo. Bisol 
-JQSé Fogaça. 

O SR. PRESIDENIE (Dirceu Carneiro)- A 
lista de presença acusa_ o comparecimento de 
70 Srs. Senadores. Havendo_númei"o_.r:eglmental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nQS_sos tra-
balhos. - -

O Sr. }9-Secretário procederá à leitUra do expe
diente. 

É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
Do Prgidente da RepúbHca 

MENSAGEM 
1'1" 156, de 1988 

(n' 292/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformidade com o art 42 (item ill) da 
Constituição, tenho a honra de submeter à apro
vação de Vossas Excelências a es.colha, que dese
jo fazer, do Senhor Brian Michael Fraser Neele, 
Embaixador-do- Brasil junto à República Federal 
da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular do Benin, nos termos do art. 56, § }9, 

do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, 
baixado pelo Decreto no 93325, de 1 ~ de outubro 
de 1986. 

2. Os méritos do Embaixador Brian Michael 
Fraser Neele, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, constam 
da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasília, 8 de agosto de 1988. -José Samey 

INFORMAÇÃO 

CaRRICCILUM VITAE 

MINISTRO BRIAN MICHAEL FRÀSER N~El.E 
RlodeJaneiro-RJ,21 de maio de 1941 
Filho de George B. Fraser Neele e Elhel Marie 

l'leele 
Curso de Desenvolvimento ECôriôniiéo, Insti~ 

tuto de Estudos Sociais, Haia. 
Terceiro-Secretário, concurso, 20 de janeiro de 

1964. 
Segundo~Secretário, meredmento, 31 de mar

ço de 1967. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 1 ~de janeiro 

de 1973. · · · · · · c· · 

Conselheiro, merecimento, 12 de dezembro de 
1978. . . . 

Ministro de Segunda aasse, merecimento, 22 
de junho de 1983. 

Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 
1966. 

Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de 
Base, 1974. 

Assessor do Chefe do Departamento de Promo
ção Comercial, 1977. 

Assessor do Chefe da Djvisão do Pessoa],_ _ 
1977n9. 

Chefe da Divisão de Informação Comercial, 
1979/1!3. 

Haia, T erceiro-5ecretário, 1966. 
Haia, Segundo-Secretário, 1967 n1. 
La Paz. Segundo-Secretádo, I97ln2. 
La Paz,. Prinieíro-5ecretário, 1973. 
LaPaz,EnCartegadodeNegóclos, 1971 e 1973. 
Londres, Primeiro-Secretário, 1975n7. 
Genebra, Cônsul-Geral, 1984/88. 
Reunião Especial de Promoção Algodoeira do 

Comitê Consultivo Internacional do Algodão, Pa
ris. 1964 (assessor). 

LXXVIII Sessão da Comissão Diretora do Grupo 
Interrtadonal de Estudos sobre a Borracha, Wa
shington, 1965 (assessor). 

A disPosição dos Soberanos Belgas em visita 
aoBrasil,1965. · · ·' ·' - · 

XXV seSsão Plenária do COA, Uma 1966 (as
sessor). 

XXVI Sessão Plenária do CCIA, Amsterdã, 1967 
(assessor). 

LXXXI Reunião do Grupo Internacional de EStu
dos sobre a Borracha. Haia, 1967 (assessor). 

Conferência sobre a Elaboração de Convenção 
Internacional sobre Apoderamento ilícito de Aero
naves. Haia, 1970 (assessor). 

Reunião ESpecial do Griipci" de peritos Firian
ceiros dos países da Bacia do Prata, La Paz, 1972 
(delegado). 

Sistema Financeíro ·dE Habitação pela OTN, -o 
FGTS permanece CómO anteS,apenas com corre
ção trimestral. 

Ora, sabemos que esta sistemática, atualmente, 
vem correndo o valor real do referido fundo, de 
vez que não está sujeito à correção monetária 
mensal. 

Diante dessa distorção, que julgamos lesiva ao 
trabalhador, estamos propondo o ·presente Pro
jeto de Lei que, segundo nosso entendimento, 
virá sanar o desgaste que hoje vêm sofrendo as 
contas vinculadas ao FGTS, . _ 

--m Reilnlão Ordinária de Ministros de Obras Pú
blicas e dos Transportes·do'."CONO/SUR", CO..~-. 
chabamba, 1972 (delegado). · 

A medidZ! que ora apresentamos_não causará 
qualquer prejuízo ao Sistema Financeiro dE Habi
tação, pois a correção monetária é inerente a qual
qu-er sistema qUe resida dentro de uma economia 
num regime inflacionário. 

I Reunião da Comissão Espe<:ial de Coorde~ 
nação Brasil-Chile, Santiago, 1974 (assessor). O 
Ministro Brian Michael F raser Neele se encontra 
nesta data removido do Consulado Geral do Brasil 
em Genebra ·para a Embaixada em Lagos onde 
exercerá a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Federal da Nigéria. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de 1988. -Sérgio Barl>osa Sem., 

Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(A Comissão.de RelaÇões &tenores) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineíro)..:.. O 
Expediente lido vai à publicação. 

soore à mesa,_ projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. Primeifo-5ecretário.- - - -

-É lido o- segúinte · 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 

N• 57, DE 1988 

Alter~ a redação do artigo 3°, caput, · 
da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, com a ftnaHdade de 

· estabelecer correçAo monetária mensal 
para seus ~sitos. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1•. O artigo 3•, caput; da Lei n• 5.107, 

de 13 de setembro de 1966 pàssã a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 39 Os depósitos efetuados de acor-~ 
do com o artigo 29 são_ sujeitos à correção 
monetária mensaTila- foiTna e pelos critérios 
adotados pelo Sistema Financeiro de Habita
ção e caprtalização juros segundo o disposto 
no art.- 49" -

Art· 29 Esta lei entra em vigor na data de SU:a 
publicação. - : 

Art. 39 Revogam-se as disposjções em-con
trário. 

Justlftcação 

O Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇo, 
criado com o objetivo de assegurar um patrimó
nio ao trabalhador, vem sofrendo uma defasagem 
em relação à sua correção monetária. Inexplica
velmente, enquanto tudo é corrigido mensalmen
te, ii:tdusive a exiinta UPC, que foi substituída no 

Enfim, e o qU:e é mais importante~ uma vez 
aprovado este Projeto de Lei, o empregado terá 
assegurado seu património da maneira mais rea
lista diante da -correoão de seu valor causada pela 
inflação. 

Desse modo, -estamos convictos de sua aco
lhJda e apoio por parte de nossos nobres pares, 
já que a nossa Proposição visa tão-somente prote
ger um direito inalienável de milhões de trabalha
dores. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1988. -·
Senador Francisco RoDemberg. 

LEG!SrAç:I.O aTADA 

LEI N• 5.107, 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo 
-de- ServlÇ~, e dá oUtras providências. 

Art 39 Os_ depósitos efetuados de acordo 
com o artigo 29 são sujeitos a correção monetária 
na forma e pelo_s_critérios adotados pelo Sistema 

-Financeiro de Habitação e capitalizarão juros se
gundo o _disposto no artigo 4º 

§ 19 A correção monetária e a capitalização 
dos juros correrão ~ conta do Fundq a que se 
refere o artigo 11. 

§ 2'1 O montante das contas vinculadas de
__ __c_orrentes desta lei é garantido pelo GOverno Fede

ral, podendo o Banco Central do Brasil instituir 
seguro especial para esse fim. 

- - - - - - -.................................................................. -............. --.. 
O SR.-PRESIDErrrE (Dirceu ~rfieiro) -·o 

projeto lido vai à publicação. 
Há oradores inscritos. 

COnC:edo a palavra ao nobre Senador João Me
nezes, como-üder do PFL 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

"A liberdade jamais significou a licençã pa
ra fazer qualquer coisa à vontade." 

Mahatma Gandhi 

Ocupo esta tribuna para abordar um tema que 
sei dos ma!s delicados. E tanto o é que várias 
pessoas aconselharam-me a evitá-lo. 

Todavia, a ixperiência de uma longa vida públi
ca moldou de tal forma a minha consciência que, 
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mais uma vez, a ela me submeto e, assim fazendo, 
trago à análise deste Plenário as opiniões que 
tenho a respeito do direito de greve e do seu 
exercfc:io pelos trabalhadores em nosso País. 

De início, faço questão de deixar bem <:taro 
que, sob todos os aspectos, considero o direito 
de greve de indiscutível legitimidade. Assim, em 
todos os países democráticos, onde as relações 
entre _capital e trabalho estão em permanente evo
lução no sentido de se alcançar a harmonia indis
pesável nos setores de produ__ção, o direito de gre
ve é respeitado como conquista sagrada da classe 
trabalhadora. E é dessa fonna que o vejo. 

Aliás, como bem comprovam os Anais da Câ
mara dos Deputados e_ do Senado Federal, jamais 
proferi palavra, a respeito da questão, que não 
fosse para defender os movimentos paredistas, 
enquanto instrumento eficaz na luta pela garantia 
de emprego, pela melhoria das condições de tra
balho como forma reivindicatória de salários jus
tos. No entanto, não posso concordar como os 
exageros e com tudo que foi ou possa ter sido 
f~itc ~m d~sacordo com o €!Sp@ciflca.do na IeL 

Durante o período anterior à chamada nova 
República, a classe trabalhadora sofreu com a 
adoção de uma política eConómica que provocou 
reflexos negativos nos salários. Maís que isso, viu
se impedida -de se manifestar, em virtude de cer
ce_amento das liberdades pollticas. Todavia, ao 
final dos anos setenta, foram os trabalhadores 
que iniciaram a onda de manifestações pela volta 
ao estado de direito. De repente, a partir do ABC 
paulista, região mais industrializada do País, surgi
ram, em seqüênda, os movimentos de diversas 
categorias profissionais. Com muito mais força 
e determinação que os Partidos e os políticos, 
os operários saíram às ruas para revelar sua insa
tisfação e exigir o respeito aos seus direitos. 

A partir de_então, aos trabalhadores se juntaram 
os estudantes, os intelectuais e o próprio p'ovo. 
Na prática, estava deflagrado o processo de aber
tura política. Ainda sob a vigência do Al-5, os 
sindicatos, as organizações estudantis, os artistas, 
a elite pensante e os Partidos, levaram multidões 
às praças públicas. Infelizmente, o exemplo da
queles tempos difíceis não bastou aos nossOs líde
res sindicais. Talvez até por não se darem conta 
do quanto significou a luta travada contra o arbí
trio. não- sabem eles, nos dias atuais. como agir 
na defesa dos interesses das suas categorias sem 
pôr em risco o bem maior que ajudaram a Nação 
a conquistar a convivência democrática. 

O resultado dessa ação todos nós conhecemos: 
é o desequilíbrio na vida instituclonãl, social, polí
tica e económica do País. Hoje, é inegável que 
muitos líderes sindicais abandonaram a política 
própria dos seus sindicatos e passaram a parti
cipar da política de_ um modo geral, com inequí
voca inferência em algumas- agremiaçõeS parti
dárias. 

Srs. Senãdores--;-cf Brasil- e chamo a atenção 
para isto - nunca conviveu com tantas ~ves. 
Em 1985, o primeiro ano do atual Governo, houve 
843 greves, com um total de_ 6 milh_~s_ e 635 
mil homens/dia parados, segundo dados oficiais 
do MinistériO do Trab_albo. No ano seguinte, 1986, 
aconteceram 1.494 paralisações, que represen
taram 32 milhões de homens/dia parados! Mas 
não ficou nisso: em 1987, os movimentos grevis
tas foram 2.269 e provocaram o- aumento para 
59 milhões do total de homens/dia parados, o 
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que significa um aumento de quase 52% em rela
ção ao ano anterior. 

Prestem bem atenção, Srs. Senadores: um total 
de 59 milhões de homens/di<~; no ano de 1987. 

- Já pensaram o que representa isso para a estru
tura ecoõõniico-financeira e social do País? São 
os dados frios que aí estão, que precisam ser 
observados. 

O que se evidencia de matar gravidade numa 
análise dos números é a constatação de. qu__e, des
ses tota[s, a categoria que mais paralisou as suas 
a~vidadêS foi a dos servidores públicos. Nos dois 
ahõs, de tódo- o Contingente em greve, os servi
dores forarri rilais de 50%! E o que é pior, se 
em 1986 tivemos 17.64 7.117 homens/dia para
-dos, em 1987 esse número saltou para 
30.239.749,_ou seja, um aumento de quase 
100%! 

Vejam bem, Srs. Senadores., o que representa 
.isso na vida da Nação! São 30239.749 homens/ 
dia parados no ano de 1987 no meio dos servi
dOres públicos-. Este número é alarmante, mostra 
a anarquia -administrativa--que vai-tomando -cafl.ta 
de todos os setores. 

Ressã.lto :a preoCupãçãO das autoridades em 
!"tão criar obstáculos à conSolidação democrática. 
No entanto, a lei deve ser cumprida,- sob pena 
da irnpunidade at!rar o Pals na desordem. Se o 
Poder Público, na condição de patrão, não faz 
respeitar as determinações legais, tamb_ém não 
poderá exigir que os outros o façam. A conse
qüência, mais _uma vez, pode ser constatada em 
números ofii::iais. Se. em 1986 os trabalhadores 
na indústria atingiram a 5. 795328 homens/dia 
parados, em 1987 já foram 8.350.273! 

Entre os bancários, Srs. Senadores, u_ma das 
classes que, dentro da conjuntura social brasileira, 
nã6 são daquelas que recebem tão mal, são bem 
aquinhoadas dentro da nossa conjuntura, e, além 
dõ mais, têm os melhores serviços mé-dico e so
cial do País, com dubes luxuosos, em 1986 eram 
550 mil, mas, em_ 1987, subiram para quase 
2.220.000! No conjUnto de várias Categorias não 
especificadas, _em 1986, eram 3.200.000, mas, 
em 1987, chegaram a 15.534.000_ homens/dia 
parados! 

Eu pergúnto: <::orno pode progredir um Pais 
como este? Cómo se pode exigir uma melhor 
situação econõmica, soCial e até politica, quando 
_temos paralisações de tal monta, desastrosas e 

- inconsequentes? São os números frfos que aqui 
estão, aos quãis muita gente não presta ateiição. 
Vimos, por exemplo, a greve dos funcionários do 
Banco do Brasil, que durou 8 dias. e acabaram 

·conseguindo o equívalente a dois proventos e 
VPS; isto é, mais do que tivessem recebido as 
URP Congeladas. Vamos somar o que isso tudo 
está representando: são as escolas em greve, os 

. professores, os alunos, enfim, todos os s~r~s. 

Diante de tal quadro, não posso de_ixar de co
brar das autoridades governamentais o cumpri

-menta da lei. Caso contrário, muito em breve esta
remos numa situação caracteristica daquela em 
que há o chamado "vazio da autoridade". Não 
se pe:de violência, repressão ou cerceamento de 
liberdades. Exige-se, isto sim, o respeito ao texto 
frio da lei que, sendo igual para todos, há de 
ser obedecida como condição indispensável à se
gurança -aas instituições e i!J manutenção da or
dem pública. 

Não é novidade _a motivação politica na maioria 
-das greves r~izadas nos últimos anos. A CCIT 
e a CGT têm diferenças de ordem ideológica que 
são bem conhe<::idas. Seus dirigentes, a despeito 
de criticarem, quase diariamente, oS Partidos polí
ticos como "incapazes de expressar os anseios 
da classe trabalhadora", estão muitO mais empe
nhadOs em fortaleCer- eleifufalrilente determina
dos Partidos do que em conquistar e assegurar 
os direitos da classe que representam. Abando
nam os seus sindicatos, passam a participar da 
política e dos Partidos políticos, e os direitos dos 
seus sindicalizados ficam totaJmente abandona
dos. Os sindiCalizados Passam a ser apenas instru
mentos daqueles que querem ganhar o poder. 

Tal incoerência, por sinãl,-i"rie faz lembrar que 
essas mesmas lideranças, há bem pouco tempo, 
diziam -que os militares deviam voltar aos quartéis 
e deixar a politica para os políticOs. Creio Ser o 
momento de dizennos, também, qUe lugar de 
sinC::Iicalistél é nos sindicatos, e aqueles que preten- _ 

- derem o exercido da atividade-polítidt devem dei-
Y.ar as organizações sindicais para dirigentes ver
dadeiramente empenhados na luta _classista e_ 
com.prometidos com as reivindicações das suas 
respectivas categorias profissionais. 

Pof--ísso, manifesto a minha pr-eocupação com 
o rumo que as coisas estão tomando. Greves e 

-- ameaças de greves passaram a fazer parte do 
nosso cotidiano. Um dia no IBGE, noutro já é 
no Banco Central, ontem na Usiminas, na ECT, 
e no Banco do Brasil, hoje em quase todas as 
Capitais e amanhã, quem sabe, _uma greve geral 
de conseqUências imprevisíveis._ 

Ao contrário do que ocorreu em 1964, quando 
uma seqQência de greves administrativas precipi
taram a queda do Presidente _João Goulart, temo, 
agora, caso não sejam tomadas urgentes e já 
tardias providências, a deflagração de uma greve 
revolucionária que, com certeza, atirará o País nu
ma revoluç~o_ dvt1 e numa crise institucional sem 
precedentes na nossa História. -

Para tom_ar ainda maior~ as dificuldades do . 
- momento, a Constituinte aprovou em primeiro 

tur::no Q caput do art. go, de forma a assegurar 
o direito de greve como absolutq. _ 

Por entender que há atividades que não se com
patibilizam com a greve e cujos integrantes_ devem 
dispor de outros mecanismos _de pressão, apre
sentei emenda supressiva à expressão "c:ompe-
tindo aos trabalhadores decidi_r sobre ~ oporb.l· 
nidade e os interesses que devam por meio deles 
defender". -

Por não ser matéria cofiStitucfonal, a demar
cação do limite além do qual a greve pode existir 
afronta à própria coletividade, bem como a regula
mentação dos mecanismos compensatórios para 
as categorias que não pude-ram dispor do direito 
de greve, devem ser adequadamente disciplina
dos em lei ordinária. 

Neste sentido, ali !is, têm-se manifestadO_ alguns 
renomados juristas e expressivos_líderes empre

__ S:ariais. A uns e outros,_c_omo bem e}ÇJ)ressou o 
Presidente da_F1ESP, Dr. Mário Amato, "o aperfei
çoamento das refações entre capital e trabalho 
precisa se dar levando em conta que a palavra 
chave é a. harmonia". Ou, como prevê o Presi
dente da Confederação Nacional do Comércio, -
Antônio de Oliveira Santos, para quem, a ficar 
como está, o texto constitucional significa ·•um 
convite à anarquia", 
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Aliás, neste momento de definições para a nos
sa futura Constituição, convém lembrar o recente 
exemplo do- Senado ita1iano, que aprovou o pro
jeto de lei, com votação favorável até do Partido 
Comunista, regulamentando, agora, o direito de 
greve assegurado pela Constituição de 1947. 

Vejam V. Ex'l" que, com atraso de 41 anos, e 
assim mesmo porque a Itália também vive mo
mentos de agitação nos meios sindicais, o Senado 
da Itália decide que trabalhadores em atividades 
essenciais, públicas ou ~eivadas, têm "direito à 
greve" mas não o "direito de greve". Pela regula
mentação aprovada, três pontos devem ser desta
cados: 1) a greve não pode ser total em cada 
setor atingido; 2) os consumidores devem ser avi
sados com três dias de antecedência; 3) um míni
mo de serviço deve ser mantido durante a greve 
nos hospitais, coleta de lixo, transporte aéreo, pa
gamento de salários, distribuição de energia, dis
tribuição de água, policiamento de trânsito e até 
telejomalismo da TV estatal. 

Esta situação caótica de desordem que vive
mos em todos os quadrantes multo nos aflige. 
Quando a situação política aprofundar-se no des
regramento, depois das eleições minicipais, que 
irão chegar aos níveis mais baixos, e partirmos 
para as eleições presidenciais, onde candidatos 
como Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva, 
ou outros semelliantes, ocuparem as televisões 
e incendiarem o País, quero saber como :lcare-
mos. . 

É por isso que - e não estou aqui indicando 
ninguém como candidato a Presidente da Repú
bUca - pode emergir desta luta a figura de um 
homem que imponha respeito e venh'1 garantir 
a vida democrática, venha garantir ao País, sobre
tudo, um equilíbrio, e a garantia de vida, de traba
lho, em todos os setores, e este homem a quem 
me refiro é o Sr. General Leónidas Pires Gon
çalves. 

Muito se tem dito a seu respeito. Quero explicar 
que, quando falo em seu nome, digo que ele 
surgirá como uma emergência natural da situa
ção atual, pois o povo não mais está suportando 
a anarquia em que tem de conviver que só não 
chega ao caos graças a inteligência, a tolerância 
e a habilidade inconteste do Presidente Samey. 

Para dar mais um acerto a estas nossas afirma
tivas, temos que pensar no que está acontecendo. 
Acrescentemos a essa desordem toda que está 
ocorrendo e mais o seguinte: as novas condições 
a serem estabelecidas na Constituição, onde tem 
que haver um equibbrio justo entre Executivo e 
Legislativo, porque, com o fortalecimento, com 
o crescimento do Legislativo, o Poder Executivo, 
para caminhar, precisa contar com pessoas real
mente capacitadas para manter ·esse convívio, 
porque se não existir uma ligação perfeita entre 
o Executivo e o Legislativo, nos termos da Consti
tuição, não sei para onde vamos. 

Podemos, ao lado disso, acrescentar o escanca
ramento das janelas e portas da censura_ que a 
Constituinte está garantindo. Está aberta, todo 
mundo vai ter sua vida escancarada, não haverá 
respeito à familia, à dignidade de ninguém, e tudo 
isso será garantido pela Constituição que se pre
tende votar. 

A divisão de renda tributária se esbagaça, pois 
se divide em todos os s_etores, dividiil.do parte 
para o Governo Federal, parte para os Estados. 
parte para os municípios. Isso tudo precisa sez 

examinado. do contrário entraremos numa desor
Qem total e profunda, e não sei aonde iremos 
parar. Temos na Constituição o direito de greve 
sem limites, que pode ser usado em todos os 
postos e em todos os momentos. Não há uma 
norma, não há uma fronteira que estabeleça essas 
regras, Aonde vamos parar, quando este País_en
trar numa paralisação geral? Como regulamentar 
as greves em todos os setores, se. não temos 
uma lei sequer que estabeleça seus rumos? Ainda 
por cima, teremos as eleições minicipais. Serão 
disputas terríveis, porque não_ vai ser uma disputa 
partidária, vai ser uma luta de interesses indivi
duais, de manutenção do poder, debaixo de falsos 
princípios ideológicos. Para agravar tudo isso_, te
mos em andamento a deflagração do movimento 
sucessório para a Presidência da República. As 
forças ditas populares, como as de Brizola e Lula, 
se não encontrarem concorrente à altura e que 
possa enfrentá-los, poderão levar o País para o 
caos. Desta forma, considero de extrema neces
sidade o surgimento de um nome que conquiste 
a conf~ança das classes conservadoras, das clas
ses desenvolvimentistas, da classe rural e da clas
se média, porque, se assim não for, para onde 
marchará esta Nação? Daí o povo passar a exigir 
a figura democrática e respeitosa do General Leô
nidas Pires Gonçalves. 

Vemos hoje um fato dos mais graves: nos jor
nais- e até não sei se posso dar cunho de verda
de-, o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, 
que é também Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, fazer críticas contundentes contra a Consti
tuição que se está votando. J:. fato da maior 9J:CM
dade, porque é a maior autoridade judiciária que 
está falando, que está indo para o jornal e TV, 
que está incriminando a Constituição que se está 
elaborando dos defeitos mais terríveis. 

O SR. PRESIDENIE- (Dirceu Carneiro. Fa
zendo soar a campainha.) Peço ao ilustre orador 
que encerre o seu pronunciamento, visto que seu 
tempo já está esgotado. 

O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Presidente, 
encerrarei já. Agradeço a V. Ex~ 

Caso contrário, se não tomarmos uma provi
dência sensata, se os homens de responsabili
dade não botarem os pés no chão, nào se lembra
rem que este País precisa de paz, de ordem, de 
tranqüilidade, para onde iremos? Lembrem-se! 
O -poVã não quer a desordem. Caso contrário, 
tudo poderá ir água abaixo e, aí, para enfrentar 
as· ameaças-de anarquia, de golpes ou da falta 
de garantias, poderá emergir o homem que repre
sente a ·ordem, a manutenção democrática e a 
confiança na estabilidade do País e no seu profí
cuo relacionamento com outros povos. 

Para finalizar, no meu entender, o homem que 
encarna estas caractc;m'~cas, repito, é _o General 
Leónidas PireS Gonçalves. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_~ 
Cori.cédo a palavra ao nobre Senador Jamil Had
dad, como Uder do PSB. 

O SR. JAMIL IÍADDAD (PSB - R.J. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tia
go à Casa a Comunicação, ·cúja leitura fare~ de 
que estou dando entrada a um documento, junto 
à Procuradoria Geral da República, contra ato do 
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Senhor Presidente da República, que mediante 
decreto-lei, modificou dispositivos da Lei n1 5.1 08, 
de 21 de setembro de 1976, o Código Nacional 
de Trânsito, aprovado através de lei, e que Sua 
Excelência agora, arbitrariamente, inconstitucio
nalmente, através de um decreto-lei, repito, revo
ga vários dispositivos e modifica outros da supra
citada lei. 
-- O doCumento;- Sr. Presidente, tem o seguinte 
teor: 

Excelentíssimo Senhor Doutor Procura
dor-Geral da República 

Jamil Haddad, Senador da República pelo 
Estado do Rio de Janeiro e_ Presidente do 
Partido Socialista Brasileiro, vem, pelo pre
sente, expor a Vossa Excelência o que a se
guir deduz. 

O Diário Oficial de 22 de julfio último 
estampou o estranhíssimo Decreto-Lei de nl> 
2.248, introduzindo alterações na Lei n9 

5.108; de 21 de setembro de 1966 (Código 
Nacional de TrânsitO)- D<..ocumento Anexo. 

O ato, a par de configurar incriminável abu
so por parte do Chefe do POder Executivo, 
reveste-se de indisfarçável inconstitucionali
dade. 

Medida excepcional, o decreto-lei está cir
cunscrito às matéri~s especifíCaQéis clara
mente nos três incisos do art. 55 da COnsti
tuição: segurança nacional; finanças públi
cas, inclusive normas tributárias; criação de 
cargos públicos e fiXação de vencimentos. 
A essas limitações, a Lei Maior associa outra, 
conCorrente, a necessidade de atender aos 
pressupostos de "urgência" e "interesse pú
blico relevante". 

No caso, a norma atingida - o arl I 07 
do Código Nacional de Trânsito- não diz 
respeito a qualquer dos temas sobre os quais 
é permitida~ expedição de legislação excep
cional, pois cuida, tão-só, dos limites entre 
os quais as multas podem ser fiXadas, fixaçào 
essa de competência de ·um deterninado 
Conselho com_ o assessoramentQ dos órgãos 
estaduais de sua órbita. 

O que· se vfu foi o predomínio, puro e sim
ples, do arbítrio com a usurpação de facul
dade típica e exclusiva do Legislativo. A Cons
tituição traça o conteúdo material indispen
sável do decreto-lei. Se o editai" deste foge 
de tal disciplina, é evidente que atinge a har
monia da ordem juridica. 

Para Unares Quintana, no seu Tratado 
de la C!encia dei Derec:ho Constltudonal 
(vofume.I, pág. 261), Os decretos-leis repre
sentam um dos sintomas da crise jurídica 
que s_e observa nos últimos tempos e que 
o eminente George Ripert claSsificou como 
"o declínio do direito". 

Há, ainda, a observar os pressupostos da 
"urgência" e do "interesse público relevante"~ 

Nenhum- dos dois foi corisiderado. 
Qual a justificativa de urgência ou de rele

vante interesse público para a alteração de 
valores de multa através de decreto~lei e não 
pela via legislativo-congressual constitucio
nal? 

A Constituição, no § 29 do seu art. 51, já 
admitiu que o Presidente da República sub
meta ao Congresso, para apreciação em ses-
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são conjunta das duas Casas, no prazo de 
40 dias, projeto de lei reputado urgente. Daí, 
forçou-se concluir que a urgência em que 
se ampara o decreto-lei é de outra natureza 
- s6 _existe quando a medida_ nele pleiteada 
for passível de se tomar inútil ou ineficaz den
tro daquele período. 

Mais ainda: se a urgência se acha inscrita 
no texto da Lei _Básica como exigência, ela 
há de ser entendida juridicamente e não do 
ponto de vista meramente político. Idêntico 
raciocínio é de aplicar-se ao -conceito da rele
vância do intereSse--públiCO: Tanto a "urgên
cia" quanto o "interesse públlc_o~·- hão de im
por-se objetivamente, por si_mesmos; não 
se admite a juStificativa pela subjetividade. 

Em verdade, nenhum intérpi"ete, por mais 
tendencioso que se apresente, pode abonar 
o entendimento de haver urgência e interesse 
público na alteração dos critérios estatuídos 
no art 107 do Código Nacional de Trânsito, 
na forma imposta pelo ato ora atacado. 

Do conhecimento geral que o Congresso 
voharia a funcfonar a 19 de agosto, bem pou
cos dias em seguida à edição mencionada. 

Nestas condições, é o presente para reque
rer se digne Vossa Excelência de submeter 
ao Calenda Supremo Tribunal Federal argüi
ção de inconstitucionalidade do Decreto-lei 
n• 2248, de 22 de julho de 1988, editado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República. 

Nestes Teflilos 
P.D. 
Brasflia, 9 de agosto de 1988, - Jamll 

Haddad. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex' um 
aparte, Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL HADDAD - Com o maior 
prazer, ouço V. Ex!', Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - O Senado congra
tula-se com V. ~ por essa atitude de zelo das 
esferas de competência de Poderes. Mas, nesta 
parte o Presidente é inatacável. EJe atuou er'n razão 
de fatores instantes de alta relevância. Sabe V. 
Ex"- que, nesta parte, os índices de acidentes de 
trânsito têm alcançado proporções: inconcebíveis. 
E mais: é urna lei que todoS infringem, em que 
até mesmo disposições racionais não são atendi
das. Veja V. Ex!' que até bem recentemente o pró-
prio Prefeito Jânlo QUadros, ultrapassando todos 
os limites de sua autoridade, estabeleceu regras 
para evitar situações de calamidade. Então, este 
Congresso precisa, futuramente, elaborar urna lei 
até mais completa e unificada sobre trânsito, por
que é um setor indisciplinado, sem respeito algum 
ao interesse coletivo. Lembro-me que na época 
do Presidente Costa e Silva baixou-se um decreto 
determinando que a autoridade policial, em caso 
de acidente nas vias e artérias principais, em que 
houvesse transtorno para o tráfego, retirasse os 
carros colidentes, assinalando-se as suas posi~ 
ções no asfalto. Mesmo esse dispositivo ningúem 
cumpre, e é um decreto totalmente ignorado. 
Concordo em que V. Ex!' está sendo zeloso das 
nossas esfe[a.s. das delimitações _constltuclona1s, 
mas creio que neste caso, o.Presidente_da Repú
blica não ultrapassou os limites, a meu ver, o 
próprio decreto tem, também, a assinatura do 
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Ministro da Justiça, Senador Paulo Brossard, um 
homem multo zeloso da coexistência e da harmo
nia dos Poderes. 

O SR. JAMIL HADDAD - Senador Leite 
Chaves, causa-me espécie V. Ex!',jurista, fazer ~Sta 
defesa neste momento. V. EX' diz que as leis não 
são cumpridas. Num regime democrático pleno, 
as leis hão de ser cumpridas e cada Poder há 
de ter a sua autonomia para deliberar de acordo 
com o que a lei preceitua. Sabemos que um dos 
grandes motivos pelos quais o Senhor Presidente 
da República foi para a televisão fazer críti.cas feri
nas -à Assembléia Nacional Constituinte foi o fato 
de a nova Constituição estar revogando os decre
tos-leis que não forem aprovados até à data da 
promulgação da noVa· Constituição. Esta é uma 
arma que vem da época da ditadura, usada pelos 
ditadores _e que, num regime democrático pleno, 
nãO pode ser admitida. 

Conheço profundamente este assunto, porque 
trabalhei como ortopedista, anos e anos, em seta~ 
reS de acidentes de trabalho, em setores de atendi
mento aos acidentados em trânsito, e sei da ne
cessidade de uma modificação profunda na legis
lação a respeito do problema relacionado ao trân~ 
sito neste País. Há necessidade de um estudo 
profundo, não apenas modificando o valor das 
multas através de um decreto-lei inconstitucional, 
revogando dispositivo legal de uma lei. Só assim 
iremos encontrar solução para os graves proble
mas de um aumento gradual, progressivo e alta~ 
mente perigosO, dos acidentes de trânsito na nos
sa Pátria. 

Sr. Presidente e Srs .. Senadores, todos aqui pre~ 
tendemos o regime democrático pleno. E este 
regime só o __ teremos a partir do momento em 
que sejam devoMdas ao Poder Legislativo prerro
gativas para_ legislar. 

SomOs um Poder Legislativo. E, se o somos, 
aqui estamos para legislar. A partir do momento 
em que não nos é permitido legislar, porque o 
Serihor Presidente-da República, através de decre
tos:.Jeis,lmpõe a sua vontade, como tenho colo
cado várias vezes, estaremos aqui como se esti
véssemos num dube de tertúlias, fazendo ora
ções, pregaçOes,-discutindo o sexo dos anjos, e 
nãO tendo, na realidade, o direito de legislar sobre 
matéria de grande interesse para o nosso País. 

Sr. Presidente, aproveito ainda estes po_ucos mi
nutos que me restam para deixar bem claro, pe· 
rãnte-a Nação, que esta manobra obstrucionista 
na Assembléia Nacional Constituinte parte de se
tores interessados em não ver promulgada, ainda 
este_ano, a nova Constfu..itção. Primeiro, um grupo 
que não está interessado na vOtação em dois tur
nos, que está configurado dentro do texto consti
tucional; segundo, pessoas que não estão interes~ 
sadas que entrem em vigor dispositivos mfnimos 
de avanço no campo social que ali se encontram. 
Outros, ainda, principalmente por parte do Gover
no, que não têm interesse na autonomia de os 
Estados e Municípios gerirem Suas finança§. Que
rem que os prefeitos e governadores venham a 
Brasí1ia, de pires na mão, implorar, solicitar, reite
radamente, verbas par~_poderem concluir obras, 
mais do que necessárias, nos seus Estados e MU
nicíp[os. Aqueles que caíram em desgraça perante 
o- Senhor Presidente da República voltam sem 
o dinheiro e sem o pires, levam, até o pires, -como 
é o caso do Governador Waldir Pires- coinciden-
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temente estou falando em pires -, que não con
segue que nenhuma meilsagem relacionada com 
o$ interesseS da população biD;;ina -seja encami
nhada a esta Casa. T einos exemplos de vários 
outros Estados, porque, se não houver o beija
mão ao Senhor Presidente .da República, as men
sagens relacionadas a esses interesseS financeiros 
são jogadas para as calendas. 

O Sr. Rachld Saldanha Deni - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JAMILHADDAD- Com prazer, nobre 
Senador. -

O SR. RACHID SALDANHA DERZI (Nobre 
Senador Jamil Haddad, a Bahia receberá o mes
mo tratamento de Mm:o Grosso e Rio de Janeiro, 
e o mesmo vai acontecer com outros Estados, 
pois há uma portaria do Conselho Monetário Na
cional que impede qualquer processo de emprés
timo a qualquer Estado ou a qualquer município 
que esteja inadimplente com a Caixa Econômica 
Federal. Este é_ o caso de vários Estados - não 
é s_ó a Bahia - que e:stá em entendimento para 
fazer uma reformulação, uma composiçã-o das 
SU;;IS dívidas, a fim de saírem da inadimplência, 
para que seus processos possam ter curso nor
mal. Não há dúvida de que o Governo está agili
zando os processos de todos os Estados. A situa
ção de _alguns Estados é insolúvel, como é o caso 
do meu Estado de Mato Grosso do Sul, de São 
Paulo e outros. Alagoas apresentou uma proposta 
de recomposição do seu débito, para que os seus 
processos possam ter continuidade. Muito grato 
aV.Ex' - - -

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
RaChid Saldanha Derzi, há um ditado que é muito 
usado: "Aos amigos tudo, aOs inimígos a lei." 
Esta é a prática do atual GOverno: aos ·amigos 
tudo. A Sunamam sofreu um rombo de cem mi
lhões de dólares. 

O Sr. Ministro veio aqui e disse que achou corre
tíssimo, e é o segundo rombo nessa superinten
dência. Empresta-se ·aos amigos. A Sharp rece
beu__ um empréstimo de cento e tantos milhões 
de dólareS, porque seu Presidente é amigo do 
rei. Em _contrapartida, congela-se- a URP do fun~ 
cionalismo por dois meses, para -diminuir o déficit 
Interno. A Transbrasil recebeu cento e poucos 
milhôes de dólares. É amigo do rei. No entanto, 
a populaçã_o_continua sem saúde, sem educação, 
sem escolas. São essas coisas que nos deiXam, 
na realidade, contristados. 

O pior, nobre Senador- sei que V. Ex" acOm
panhou de perto o trabalho que o nobre Senador 
Nelson Carneiro e eu fizemos aqui, para conse
guirmos verbas para a cidade do Rió de Janeiro, 
em razão da enchente que ali ceifou vidas e da 
necesSidade de se fazer contenção de _encostas, 
para que novas Vidas não se percam; o pior é 
que ·aprovamos há 45 dias essa mensagem e 
até hoje não foi concedido o empréstimo ao Muni
?J?io _do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Lembro ao ilustre orador que o seu tempo está 
esgotado. 

- O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Presidente, 
vou encerrar o meu discurso. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex" 
um aparte, antes de encerrar o seu discurso? 
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O SR. JAMJL HADDAD - Não adiantou a 
aprovação. Veio a mensagem do Executivo; o Se
nado, como lhe confere o Estatuto legal, aprovOu 
aquele crédito e, pura e simplesmente, até hoje, 
o crédito não foi dado ao Prefeito da cidade do 
Rio de Janeiro, que não pode fazer as obras neces
sárias. Se nOvas chuvas de verão vierem, mais 
vidas serão ceifadas, e o culpado será aquele_que 
não libero_u as verbas para a contenção de encos
tas nas 430 favelas do Rio de Janeiro. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. fr 
um aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD - Se _o Presidente 
o permitir, com grande satisfação concederei o 
aparte a V. Ex' 

O Sr. Jutahy Magalhães- Informo a V. Ex" 
que o Governador do Estado da Bahia, por várias 
vezes, através de seu secretário, Já procurou uma 
solução para essa questão dos débitos com a 
Caixa Económica. Sabemos qUe quase todO-s os 
Estados, senão todos os Estados, tiveram suas 
dívidas roladas de acordo com o interesse do 
Governo Federal em atender_aos governadores. 
Na Bahia, apeSar da busca de solução, nada é 
feito para encontrar essa solução. A barragem 
do rio Joanes está ameaçada de rompimento, 
por falta de recUrsos, que seinPre foram enviados 
pela Caixa E_conômica para os serViços de sanea
mento, serviços de água e esgoto. Na Adminis
tração do Governador Walcür Pires nada foi trans
ferido da parte do Governo Federal para essa área 
e não há da parte do Governo Federal nenhuma 
sensibilidade no sentido de transferências de re
cursos. A Bahia fará essa obra com recursos pró
prios. Vamos deixar de construir escolas, postos 
de saúde, para atender a essa necessidade pre
mente. O Governo Federal, mais uma vez, comete 
wn ato de retaliação contra o Governo do ESfado 
da Bahia. Este é _o Governo quéTnfelizmente te-
mos à frente do Poder Público da União . .t: um 
Governo mesquinho, que não dá atenção ao inte
resse público, só dá atenção aos seus amigos, 
companheiros e correligionários, dentro daqueles 
interesses fisiológicos. - - -

O Sr-. Rachid Saldanha Derzi V. Ext está sen
do totalmente injusto com o Governo.~ 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Rachid Saldanha Derzi, desculpe-me, mas o tem
po não me permite conceder-lhe o aparte. V. EX' 
entrou no meu discursO, quando existem outros 
pedidos de aparte. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi -Perdoe-me. 
nobre Senador, peço apenas um minutO. GSem::~
dor Jutahy Magalhães, está sendo completamente 
injusto. Se os outros Estados estão regularizando 
a sua situação, estão pagando, estão saindo da 
inadimplência, por·que·s6-a Bahia não quer fazê
lo? Porque, então! não lhe interessa rec_eber ajuda. 

O Sr-. Jutahy Magalhães- Devo dizer que 
a Bahia quer sair da inadimplência. Já procurou 
várias vezes os órgãos competentes, e esses nã_o 
atendem nosso Estado. -

O Sr-. Ney Maranhão - Permite V. & um 
aparte, nobre Senador Jamil Haddad? 

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex' com 
muita satisfação, Seilãdor NE::y Maranhão: 

DIÁRIO DO CONGRESSnNACIONAL (Seção II) Quarta-feira I O 2049 

O Sr-. Ney Maranhão- Estou atento ao pro
_nunciamento de V. ~rio-que concerne à questão 
da nossa Coostituição. EStou de pleno acordo 
com a denúncia que acaba de fazer quanto à 
demora, ao atraso, no segundo turno, de votações 
importantes, impedindo, assim, assinemos, o 
mais rápido possível, a nova Constituição. Muitas 
pessoas dizem que o regime democrático é ruim. 
Até hoje, porém, ninguém enconfrou regime me
lhor _do que o democrático, apesar de seus defei
tos. Aqu_eles que estão sabotando e atrasando 
as votações da_ ConstitUinte_ querem jUstamente 
que a nova Constituição nãO- seja promulgada 
a tempo. Isto é muito ruiin para o Brasil e para 
todos nós. Estou de pleno acordo com o pronul);
ciamento de V. & e o parabenizO pOr este alerta. 

-Ó SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Ney Maranhão, eu vinha falando sobre a dificul
dade para se conseguir os créditos aprovados, 
inclusive, por esta Casa. Mais pressa há para faze
rem os acordos da dívid<l eJderna, para continuar
mos pagando 1 bilhão e 200 milhões de_ dólares 
dessa dívida que já está mais do que paga. E 
vimos ontem, satisfeitíSsimo perante as câmaras 
de televisão; o Sr. Maílson da Nóbrega dizer que 
conseguimos, num tempo reCorde, o acordo com 
tcidos os bancos credores e que vamos saldar 
rapidamente a nossa díviaa. _o que eXiste na prá
tica é a tal moratória - falência que chamo, não 
moratória, porque, quando se tem o dinheiro para 
pagar e não se paga em difiCUidãdes, é uma-mora
tória, e quando não se tem o dinheiro é falência. 
E não havia dinheiro para pagar os juros. Fez-se 
a tal falência-moratória._ Revogou-se, anulou-se 
e já se pagou todo o atrasado, já se pagou adianM 
tado. Conseguiram, com esforçO brutal, com vá
rias viagens ao exterior, 500 milhões de dólares, 
que representam metade do que pagamos por 
mês de juros. E cada vez aumenta mais o princi
pal, que já está e!TJ 127 bilhões. __ 

Para is~o eles têm pressa. Entretanto, para o 
- problema social sério, graVe, para a dificuldade 

institucional, séria e grave, que existe no País, não 
há p~essa. Que morram mciis crians;as de fome 
no Nordeste, que o índice de mortalidade infantil 
cresça, que haja uma geração de nanicos no Nor
deste em razão da fome, da falta de calorias, da 
falta de _Sais rilii1erais, da faiia. dê alinientação r[ca 
em proteínas. - -

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fa
zendo soar a campainha.)- A Presidência comu
nica ao orador que o tempo de V. Ex?- já ultra
pasSou em muito. - - -

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Presidente, 
V. EX' tenúOda a razão em fazer a sua admoes
tação, mas eu não poderia encerrar o meu discur
so sem antes ouvir o apart_e de meu magister 
dbdt, Professor Nels_on Carneiro; 

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador, 
- serei óieve;Jnclusive para cumprir o Regimento. 

V. Ex" está focalizando um assunto da maior gravi- _ 
dade. O Esfado do Rio de Janeiro teve aprovado 
aqu~ neste plenário, crédito para a Prefeitura, no 
sentido de atender às nec_essidades urgentes, in
clusive àquelas decorrentes das grandes enchen
tes Que abalaram a capital do referido Estado. 

No entanto, até hoje esses créditos _não foram 
liberados. Isto repercute não contra o Prefeito, 
que, aliás, está-se despedindo, porque o prazo 

__ de S. Ex? termina rí6 dia 31 de dezembro, e_ sim 
sobre a população maiS pobre, aquela população 
das fiivelas, a populaç_ão dOs bairros humildes. 
De- riiodo que o apelo de V. Ex" term toda proce
dência. Espero que o Governo o atenda, porque 
não pode demorar mais esse crédito à Prefeitura 
do ant!go_ r=:.i_strito Feder?3], __ hoj~ Município do ~to 
de J~neiro, ROLs não é_ uma ação çqntra o Prefeito. 
Aliás, não acredito_ que o Presidente tenha algum 
propósito de criar _dificuldadeS pessoais ao Pre
feito Saturnino BraQa, cuja pásiÇão é, notoriamen
te, de independência no quadro político nacional. 
Acredito que Sua Excelência não tinha atentado 
ainda para a gravidade do problema. A adver
tência de V. Ex>, Senador Jamil Haddad, é da 
maior oportunidade, porque convoca o Presidente 
da República a liberar, desde Jogo, esses créditos 
que são indispensáveis à popuJação humilde do 
Rio de Janeiro. 

O SR. JAMIL iiADDA[)-:..:..._ Nobre Senador 
Nelson Carneiro, V. Ex', que lutou pela aprovação 
do empréstimo, neste momento luta, também, 
pela sua liberaÇão. 

Os Srs. Senadores sabem que, apesar de eu 
ter rompido com o Governador Leonel Brirola, 
quando S. Ex" estava à frente do Governo d6 Esta
do, fui daqueles que mais lutou nesta Casa para 
conseguir créditos para o Estado do Rio de Janei
ro; porque não sou Senador, como o Senador 
Nelson Carneiro também não _o é, de um Gover
nador ou de um Prefeito. Somos Senadores do 
Estado e do -MuniciPlo do RiO de JaneirO. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex" um 
rápido aparte? 

O SR. JAMIL HADDAD-Se o Sr. Presidente 
concordar, ouvirei o nobre Senador com a maior 
5a.ti5fação. Já fui adffioest:idO, diversas vezes, põr 
S.Ex• ~· ··~ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -É 
o.Regimento que deve ser re_speitado. 

O Sr. João Menezes -O pronunciamento 
de V. Ex", Senador Jamil Haddad, procede. O Rio 
de Janeiro, que era a mais bela cidade deste Pais 
-à época do Governador Negrão de Uma, sofreu 
terrível catástrofe nos primeiros dias de- seu Gover
no:- enchentes, morros caindo, uma calamidade 
pública! Essa cidade fem vivido seffipre essa si
tuação, hoje agravada com o problema da falta 
de segurança, que está chegando a um ponto 
insuportável. V. Ex" tem toda razão quando pede 
verbas para seu Estado. Só quero contrapor-me 
aqui ao meu ilustre amigo e Senador Jutahy Ma
galhães, quando S, Ex" fala em retaliação. Não 
há retaliação em relação a ninguém, há dificul
dades de ordem econômico-financeira. O meu 
Estado, o Pará - Estado pequeno - está com 
um projeto engatado e não sai o financiamento. 

-Uma coisa mfnima. Ele não conseguiu. Não há 
retaliação, mas, sim, dificuldades naturais. V. Ex" 
faz bem-em falar, porque "água mole em pedra 
dura tanto bate até que fura". Continue a luta, 
nobre Senador Jamil Haddad. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
João Menezes, V. -EX dtou tá.mbém aquela en
chente de graves conseqüências no. Governo Ne-
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grão de Lima, porém havia uma diferença: à épa.. 
ca do Governador Negrão de Uma, era o antigo 
Estado da Guanabara, o segundo Estado de arre~ 
cadação de !CM do País. Os três GOvernadores 
que lâ estiveram, Sr. Carlos Lacerda, Negrão de 
Uma e Chagas Freitas; corriO GoVerrladores de. 
EStado, tiveram condições de realizar obras ne~ 
cessárias àquele Estado. Hoje, a bela ddade do 
Rio de Janeiro, outrora Capital do País, Distrito 
Federal, agora Capital do Estado, é um Município 
e vive de ISS e IPTU. Não há como se gerír aquele 
Município apenas com a arrecadaç_ão --de ISS e: 
IPTU, com 430 favelas e 1/3 da população, cerca 
de dois milhões de habitantes favelados. 

Deixo aqui, mas uma vez, o apelo às autoriM 
dades federais, para que liberem as verbas para 
o Município do Rio de Janeiro, porque, s_e outra 
chuva violenta ou outro temporal ocorrer, estare
mos aqui, mais uma vez, infelizmente, chorando 
a morte de pessoas queridas. de pessoas carentes 
nas favelas do Rio de Janeiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Corrêa, corno Líder do PDT. -

O SR. MAURÍCIO CO~ (PDT - DF. 
Corno Líder, pronunciã o seg'uifile discurso. Sem 
revisão do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

O texto vigente da ConStituição brasileira asse
gura ao Presidente da República a indicação do 
nome do Governador do Distrito Federal, sendo 
essa escolha submetida à apreciação do Senado 
Federal. Estamos agora diante de uma realidade. 
O Presidente da República exonerou o Governa
dor José Aparecido e o nomeou para o Ministério 
da Cultura, e deverá, brevemente, submeter à 
apreciação desta Casa o nome do futuro Gover
nador. 

Gostaria de, rapídamente, tecer algumas consi
derações a respeito. 

Certa feita, indagaram ao Presidente John Ke
nnedy por que queira ser Presidente dos Estados 
Unídos, ao que respondeu que queria ser Presi
dente dos Estados Unidos porque iá na Casa 
Branca estava a ação. Evidentemente, todos nós 
nos batemos aqui com as nossas argumentações, 
com as nossas palavras, com os nossos protestos, 
mas é o Poder Executivo qUe planifica, que admi
nistra. Por isso, é de suma importância que o 
nome escolhido reflita, pelo menos, a compati
bilizaçao dos anseios da população sofrida com 
aquilo que efetivamente o Governo pode fazer, 
ainda que esteja atravessando crises, uma atrás 
da outra, corno estamos presenciando. 

Deixo bem claro que _o ideal seria que o Gover
nador fosse eJeito, mas estamos diante de um 
fato que_ decorre do texto constitucional que asse
gura ao Presidente da República a competência, 

: a legitimidade para a indicação desse nome. 
Cumpre~rne, neste instante, chamar a atenção 

dos nobres Pares para a alta responsabilidade que 
o Senado Federal tem como órgão fiScalizador, 
corno órgão aprovador de nomes e de atos do 
Poder Executivo. Tivemos, neste Governo do Pre
sidente J_osé Samey, a primeira indicação do Go
vernador José Aparecido. Manifestei, ao longo de 
sua Administração, uma _oposição responsável e 
séria. Agora, depois que o seu Governo é posto 
a nu, estamos verificando o estado caótico em 
que se encontra o Distrito FederaL Não há um 
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plano de saúde; não há um plano relativo à educa
Ção; b riõSSb transporte se -encontra em ·situação 
lamentável; há uma carência incrfvel de habitação 
em Brasília. É prudente, portanto, que nós, que 
somos oposição nesta Casa, ao recebermos a 
indicação do Presidente da República, nos porte
mos como representantes do povo do Brasil, que 
têm a aha função de examinar com percuciência 
o nome que for submetido ao Senado FederaL 

Presenciamos, no final deste Governo de Brasí
lia, um gesto inUsitado: a derrubada injusta de 
centenas de barracoS de iniseráveis que moram 
na periferia. Tal fato provocou um mandado de 
segurança, impetrado pela Seccional da Ordem 
dos Advogados de Brasília, e foi concedida a limi
nar pela Justiça da Capital, proibindo que o Gover
riador continuasse, potesta-tiVamente, a derrubada 
dos barros desses humildes favelados. Posterior
mente, o Tribunal de Justiça, através de seu Presi

-.dente, revogou essa liminar e o Supremo Tribunal 
Federal restaurou a liminar concedida pelo Juiz 
de 1? grau, de tal modo que as demoliçõ_es estão 
suspensas. 
- E preciso, Sf. Presidente, Srs. Senadores, que 
o nome que for indicado ao Senado seja subme
tido a uma sabatina, seja avaliado por nós com 
muita reflexão, para sentirmos o que será possível 
ainda realizar em benefício de um povo que se 
encontra inteiramente abandonado, esquecido, 
omitido pelo poder. 

Este, o apelo que faço aos Senadores, no sen
tido de que, ao receberem e examinarem-o nome 
do futuro Governador, atentem para a alta respon
sabilidade do Senado como órg~o que vai aprovar 
o nome do futuro Governador. E o apelO sinCero 
que faço neste instante. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A lista de presença acusa o cornparedmento 
de 70 Srs. Senadores, no plenário, no entanto, 
não há número para deliberação. 

Em cOnseqüência, as matérias constantes dos 
itens 1 a 12, em fase de votação, ficam adiadas 
para outra oportunidade. 

S<ÍO OS SEG(JJNTES OS ITENS CWA 
VOTApíO É ADMDA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'1 53, de 1987 (n9 214187, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei n? 6.880, 
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Militares, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

2 
Votação, em- turno único, do Projeto de Lei da 

Câmara n'1 6, de 1988 (n9 8.169186, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
Repúb!Jca, que dispõe sobre a estrutura das cate
gorias funcionais do Grupo~Atividades de Apolo 

JudicíáiíO dos serviços auxiliares da Justiça do 
Distrito Federa1 e dos Territórios e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3. 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n? 7, de 1988 (n9 8.387/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que cria a 1 & Região da Justiça 
do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, institui a correspondente Procuradoria 
RegionaJ do Ministério Público da União junto à 
Justiça do Trabalho, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 

Votaçáo, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n? 14, de 1988 (n? 381/88, na Casa 
de origem), de _iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação de car
gos na Secretaria do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal e dá outras providências_, tendo 
P~ECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Parecer n9 2, de 
1988, apresentado_ pela Comissão EspeciaJ, con
cluindo que não deve ser objeto de deliberaçio 
a Denúncia s!n~. de 1988, do Senhor Deputado 
Gerson Peres, contra o Dr. José Paulo" Sepúlveda 
Pertence, Procwador-Oeral da República. 

6 

VotaÇão, em 'tuffio único, dol<êqUerirnento n' 
1 O, de 1988, de autoria do SenadOr :.íaini1 Haddld. 
solicitando, -ao Ministério das Com'unicações, in
formações sobre o critério adotado pelo atual ~ 
vemo para a concessão de canais de_rádio e de 
teJevisão através daquele Ministério. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 

37, de 1988, de_ autoria do Senadodtamar Franco, 
solicitando, nos termos regimentais, ao Ministro
Chefe da Casa Ovil da Presidência da República, 
informaçõ_es a respeito da Secretaria Especial de 
Ação Comunitária - SEAC, a fli'D de instruir o 
~tudo_do Projeto de Lei da Câmar_~ n~ 119, de 
1982. 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
5.4, de 1988, de autoria do SenÇJdoi Jamil Haddad, 
solicitando, nos termos regimeritais, informações 
ao SEinhor Ministro das _Minas e Eil.ergia, através 
do Gabinete Civil da Presidência da República, 
a respeito dos contratos firmados entre a Petro
brás e _a__Texaco do Brasil S.A. 

9 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
96, de 1988, de autoria do Sehado_r Mendes Cana
le, solicitando, nos termos regimentais, informa
ções ao Senhor Ministro do Interior, através do 
Gabinete Civil da Presidência da República, a res~ 
peito do andamento do "Projeto do Pantana!", 
que vem sendo implantado pelo Governo do Esta
do do Mato Grosso do Sul, com recursos do Ban~ 
co Mundial, através de contrato lavrado com o 
Governo brasileiro. 
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10 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 
102, de 1988, de autoria do Senador Mendes ca:. 
nale, solicitando, nos termos regimentais, in[or
mações ao Senhor Ministro da Fazenda, através 
do Gabinete Civil da Presidência da República, 
para instruirasMensagensn'jiS 124 e 125,de 1988, 
do Senhor Presidente da República. 

11 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
98, de 1988, de autoria do Senador-José Ignácio 
Ferreira, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Senhor Ministro de Estado da Fa
zenda, Doutor Maflson Ferreira da Nóbrega, para, 
perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pela Resolução n" 22, de 1988, prestar es
clarecimentos a respeito de assuntos pertinentes 
à sua Pasta. 

12 
Votação, em turno único, do Requerimento rt' 

112, de 1988, ae autoria do Senador José lgnácio 
Ferreira, solicitando, nos termos regimentais, a 
convocação do Doutor J_osé Saulo Ramos, Con~ 
sultor~Geral da República, para perante a Cernis.. 
são Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolu
ção n" 22 de 1988, perstar esclarecimentos a res
peito de assuntos de interess_e daquela comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se ao Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto dê 
Lei da C.mara n' 30, de 1988 (n' 549/88, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da Repúbltca, que autoriza o Poder 
Executivo a constituir a Furidação Cultural 
Palmares- FCP, e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos tennos do art. 69 da Resolução n9 l, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Leopoldo Peres para emitir parecer sobre a ma
téria. 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB - AM. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, nos termos do art. 51 da Constituição, o 
Senhor Presidente da República encaminha à 
consideração do Congresso Nacional, com a 
Mensagem n9 131, de 1988, Projeto de Lei que 
cria a Fundação Cultural Palmares, entidade que 
terá por missão promover a preservação dos valo
res culturais, sociais e econômkos decorrentes 
de influência negra na formação da sociedade 
brasileira. 

Acompanha a Mensagem Presidencial, Expo
sição de Motivos do Ministério da Cultura, que, 
evidenciando a data histórfca do Cehtenário da 
Abolição da Escravatura no Brasil, considera che
gado o momento de coordenar as iniciativas, 
ações, eventos e realizações que visem à ascensão 
cultural, social, econômica e política do negro 
no País e estimular atividades destinadas a des
mistificar o preconceito rãcial. 

Esse preconceito -maneira eufêmica de evitar 
a expressão "racismo"- começa talvez pela ne
gação do papel desempenhado pelo negro em 
nossa formação histórica. 

As elites brasileiras sempre recusaram ao povo 
~uer participação_ nas transformações h avi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

das em nosso País. As mudanças acontecem em 
função de pactos firmados por grupos, a exemplo 
da Independência e da República, como se o povo 
fosse o objeto e não o agente do processo. Talvez 
por isso sejamos tão pouco independentes e tão_ 
pouc_o republicanos. 

Mas, no caso do negro. esse desprezo pela parti
cipação popular na construção da nacionalidade 
chega à ocultação de acontecimentos pela histó
ria oficial. O nome da Fundação Palmares evoca 
um quilombo formado por mais de 20 mil pes
soas ~e _âurante 70 anos resistiu às investidas 
de 16 expedições armadas para destruí-lo. Pela 
sua dimensão, Palmares não pôde ser escondido; 
foi minimizado. 

Entretanto, Palmares foi apenas um, entre cen
tenas de quilombos que se _constituíram neste 
País desde o início dos anos 1600 até maio de 
1988, põlS ·no dia da Abolição ainda havia luta • 
no quilombo de Cubatão, nas proximidades de 
Santos. A Balaiada, do Maranhão, foi um movi
mento que envolveu milhares e milhares de ne
g-ios, e só nos últimos anos Começou a s~ estu
dado com maior cuidado. E quem se lembra da 
grande insurreiÇão de 1835, em Salvador? 

As lutas dos negros pela liberdade, ao longo 
de dois_ séculos e meio, são parte - e talvez a 
parte mais importante - do processo de forma
ção da sociedade brasileira naquele periodo. No 
entanto, nossa democracia racial, que só existe 
na fachada, jamais ç!,ljdQu de_r_e$Qatar a memória 
desses movimentos. 

Agora, a Fundação Cultural Palmares poderá 
fazê-lo. Acreditamos serem desnec;gssárias quais
quer outras cOnsidefações de apoio a essa inicia
tiva e, com nosso aplauso e louvor, opinamos 
pela aprovação do Projeto. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-=- Em 
discussão o projeto, em twno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a _palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessâo_seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRES~ENTE (Dirceu Carneir9) -:-:: 
Item 14: 

Discussão, em primeiro tUrno, do Projeto 
de Lei da Câmara n~ 28, de 1988 (n?7.183/86, 
na CaSa de origem), que altera a composição 
do Tribunal Regional do Trabalho das~ Re
gião, cria cargos e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n? l, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador Cid 
Sabóia de Carvalho para emitir parecer sobre o 
projeto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB -CE. Para proferir parecer.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, originário do Poder Judi
ciário, vem a esta Casa, para exame, após ter 
Sido aprovado na Câmara dos Deputados, o pre
sente projeto de lei, que "altera a composição 
do Tri_bunal Regional da Trabalho da s~ Região, 
cria cargos e dá outras providências". 

Neste sentido, é proposto passe o referido Tri
bunal a se compor de 12 (doze} juízes, sendo 
8 (alto) togi!Kios, vitalícios, e 4 (quatro) classistas, 
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temporários, havendo um suplente_ para cada juiz 
classista, o que implica a criação de 1 (um) cargo 
de juiz togado e 2 (duas) funções de juiz classista, 
sendo uma para representação dos _empregado
res e outra para representação dos empregados. 
Está prevista a criação, no Quadro de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal, de 5 (cinco) cargos 
em comissão, sendo 3 _(três) de assessor do juiz 
e 2 (dois) de secretário de Turma, código" TRT 
&-DAS-1 02, sendo os cargos de assessor de juiz 
preenchidos por livre indicação do juiz, entre ba
charéis em Direito, na forma prevista no § 29 do 
art. 97 da Constituição Federal em vigor. 

No Quadro Permanente da referida Secretaria, 
é proposta a criação de 5 (cinco) cargos de técni
co judiciário,_3 (três) cargos de auxiliar-judiciário, 
3 (três) cargos de agente de segurança judiciária 
e 3 (três) cargos de atendente judiciário. 

O Tribunal Superior do Trabalho, por seu presi
dente, argumenta que a alteração no número de 
juízes com que passará a contar o TRT, 8' Região, 
deve-se ao aumento de processos que se -vem 
verificando naquela Regional, além de achar-se 
em tramitação projeto que cria 9 (nove) Juntas 
de Conciliação e Julgamento a ela destinadas, 
o que transformará o atual número de 12 (doze) 
para 21 (vinte e uma) Juntas de Conciliação e 
Julgamento na Jurisdição do Estado do Pará e 
no Território Federal do Amapá. Como decor· 
rência, segundo ainda o argumento do eminente 
presidente, impõe-se a criação dos cargos admi
nistrativos _que são propostos. 

Assim, seria imprescindível a ampliação da 
composição do citado T nbunal e a correspon
dente criação de cargos de apoio, cujo provimen
to é neces~rio para a devidã-eficácia da amplia
ção pretendida_. 

No que tange ao aspecto financeiro da propo
sição, esta prevê corretamente a fonte de custeio 
dos dispêndios relativos às providências pleitea
das. Não se pode_ deixar de reconhecer o mérito 
da proposição, a qual; por outro lado, não discrepa 
das exigências de natureza constitucional e jurídi
ca, harmonizando-se, por outro lado, com os dita
I'T_l:es de b_oa técnica legislativa. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do 
presente projeto de lei. 

I:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirc_eu Carneiro)-Em 
discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} ~ 
Item 15: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 80, de 1988, de autoria do Senador Ro
nan Tito e outros senhores senadores, que altera 
o art. 64 do Regimento Interno do Senado Federal 
(dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e Diretora). 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -So
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
19-SecretáriO_--- ~ ----~--
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É Lido o seguinte 

REQ{)ERfMENTO 
n• 113, de 1988 

Nos termos do art. 310, _alínea ·c. dO-Regimento 
Interno, requeiro adiamentO da discussão do Pro
jeto de Resolução n<? -ao, de J 9"88, pelo prazo de 
30 dias. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1988. ;__ 
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não havendo quorum para a votação, a discus
são da matéria do item 15 fiCará sobrestada até 
a votação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
tá esgotada a matéria constante da Ordem dÓ 
Dia. 

Há oradores inscritos-. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 

Magalhães. _ __ __ 

OSR.JUfAHYMAGALHÃES(PMDB-BA. 
PrOnUncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: - - - ---

A renegociação da dívida externa brasileira com 
cerca -de 700 bancos privados credores, no valor 
de OS$ 63,6 bilhões, tem provocado viva contro
vérsia entre nós. No dia 24 de junho passado, 
o ilustre Senador Ruy Bacelar, ern criterioso pro
nunciamento reverberava sua indignação a mais 
este ignominioso retrocesso -da Nova República, 
denunciando com veeru:ência os termos do docu
mento intitulado "Modernização e Ajustaruento 
- 88", de autoria do Ministério da Fazenda, o 
quaJ antecipou os termos do protocolo firmado 
com os credores intemaàõilaiS. Em resposta, ti
vemos a oportunidade de assistir a uma simpJeS~ 
mas não menos criteriosa exposição do Senador 
Jarbas Passarinho, que embora" rião sendo dO
Governo, nem da coligação de partidos que o 
apóia, extemou sua opinião favorável ao acordo 
que repõe o Brasil no circuito financeiro interna-_ 
dona!. Importa o discurso do SeiladOr Passarinho 
pela experiência que traz, Como- Membro do Go
verno durante a dura crise do começo da década, 
no bojo da primeira nego_ciação a que fomos con
duzidos com o Fundo Monetário Internacional. 
Outros oradores enriqueceram o debate, trazendo 
a esta Casa, ora, seu aPlauso, ora seU desencanto 
com o acordo. .-- __ 

Em todos estes pronunciamentos procurei si
tuar a minha posição na questão da renegociação 
da dívida. Primeiro, ã gravidãdé dO assunto refofça 
a necessidade de que o Congresso Nacional se 
faça mais presente neste processo de negociação: 
- "t. assunto que tem-que ser debatido e esclare
cido; são vários os pontOs e os aspectos que deve
riamos tratar neste debate". Sobretudo, enfatizava 
que o Poder Executivo deve respeitar as prerro
gativas do Legislativo, tanto no que se refere_ à 
prestação das informações legitimamente solici
tadas por este Poder, quanto na aceitação de de
bates, como propôs oSenador_Jarbas Passarinho, 
que bem poderiam travar-se no s_eio da Comissão 
de _Economia do Senado. 

Segundo, não pedia isentãr o atual Presidente 
da República por todas as decisões de Governo 
tomadas desde sua instalação. Isto não poderia 
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$e'f diferente. Afina], no regime presidencialista 
é o Presidente da República o responsável pela 
nomeação dos Ministros de Estado e pelo elenco 
de políticas que deles emanam de conformidade 
com as diretrizes e planos governamentais. Então, 
encontros e desencontros da política económica 
da_ Nova República _jamais _s~rão debitados às 
iaíOSsirlCrasíãs dos Ministros c}ue exercem ou 
exerceram as respectivas Pastas, mas principal-

-_mente ao Presidente José Samey. 
_t\nteri~rmente, a 4 e 14 de março do ano em 

curSo, já-havia- exposto minha posição sobre o 
conteúdo da discussão em pauta: favorável a uma 
renegociação soberana eqüidistante, tanto da 
chantagem retaliativa, como da retórica do calote. 
Como bem lembrou o Senador Ruy Bacelar, ci
tando Tancredo Neves: 

-''Dívida extel"!'la paga-se com din_heiro, não 
com a fome e o sacrifício do povo." 

"Or'a, -~i O cerne da renegOciação- ~berana: O 
_ Brásü dita os termos mínimos do acOrdo, sem 
intimidar-se aos reclamos dos banqueiros nem 
refluir às e>dgências mínimas da cidadania bra
sileira. 

O Brasil necessita manter as taxas históricas 
_de crescimento económico, enquanto intrOduz 
mudimçãS ein seu perfil, de forma a reduzir as 
disparidades regionais e incorporar efetivamente 
aos benefícios do desenvolvimento os 80 milhões 
de marginalizados. Não se haverá de refluir, por
tanto, na renegociação da dívida externa, aos an
seios de superação do atraso e que exigem plena 
e competente soberania na formulação de todos 
oSt:OmponenteS da politic-a ecoriômica: política 
monetária, política cambial, política salarial, polí
tica de rendas, política tecnológica e política agrí
cola e industrial. 

Vi, Pois, com bons olhos, a decretação da mora
tória em fevereiro de 1987, imaginando que ela 
seria o preâmbulo de_ profundas mudanças na 
política económica. Mudanças que, certamente, 
s~ .traduziriam por um novo enfoque em todos 
os componentes citados e pela retomada do cres
cimento nos marcos do programa do PMDB, par
tido majoritário na sustentação politica do Gover
no. Mas, éJjnda assim, manifestava, já naquela épo
_Cêl•_ a irnportâncía de que nos apresentássemos 
a rúvel internacional não só com a moratória mas, 
principalmente, com um Programa Ecoriômico 
coe-ente, voltado ao combate à inflação, à moder
nização indwstrial e do Estado e à melhoria das 
COl]diÇões de vida dos trabalhadores, pela expan
são do emprego e dos salários. 

Lamentavelmente, tal como ac-onteceu com o 
Plano Cruzado em 1986, a moratória que defen
<:!~~f!lO~,_em vez de se c_C?nstituir em pedra de toque 
da "esperança _e mudança", reduziu-se, apenas, 
a um apêndic"E: das contradições governamentais 
e c:J.o nefando continuísmo que asfixia grande par
te da população na ·carência das malhas de um 
capitalismo bárbaro e brutal. Senão, quaJ o pro

-cesso que deflagrou a moratória? Quais os bene
fic~os concretos que trouxe ao País e ao povo 
brasileiro? QUe reComposição de forças polítiCas 
internas ensejou? 

Na verdade, salvo. a discussão sobre os ganhos 
e perdas cambiais da moratória, que tanto espaço 
ganhou entre os especialistas, pouca coisa ela 
nos deixou, senão o último e grandiloqüente gesto 
de um Ministro da Fazenda patriota e inequivo-
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camente bem-intencionado, mas sem forças para 
reorientar o conjunto da politica econômica do 
Governo Samey. Deixou-nos a moratória c-om a 
marca da inutilidade, da mesma forma que o Pla
no Cruzado e a estratégia heterodoxa de combate 
à inflação. Não obstante, a despeito de tudo, a 
moratória de 86 era uma inflexão na adminis
tração da dívida externa, marcada até_ entãO pelas 
tentativas de honrar seu serviço mediante notória 
submissão da política e<:onômica às _exigências 
e monitoramento do FMI. Ela permitiu que a crise 
cambial de-87 fOSSEi relativamente bem suportada 
e que, em decorrência, se abrissem novos e nada 
convencionais caminhos de renegociação. Rea
firmo aqui o que já expressei em meu pronuncia
mento de março ( 18) passado. Durante o periodo 
da moratória, as reservas brasileiras, que haviam 
baixado rio _início de 87 pára 3,3 bilhões de dóla
res, subiram para 4,5 bilhões de dólares. 

Os bancos credores, neste ano de moratória, 
passaram_ a vender os illUJos da_ dívida brasileira 
no mercado secundáriÕ com deságios superiores 
a 50%,- o que Significa reduzir no mercado esta 
divida para um montante real de Cz$ 30 bilhões, 
valor eQuivalente a 1 O% do_ PI~ do País; algo fran
camente razoável no concfito de_ uma nova polí
tica de desenvolvimento. Aliás, o lnteragency 
Countty Exposure Risk Committee (TCERC), ór
gão que_supervisiona nos Estados Unidos a quali
dade das carteiras de empréstimos bancários in
ternacionais, já estava prestes a autorizar a classifi
cação dos títulos brasileiros como value lmpal
red, primeiro passo para que os credores regis
trassem o cancelamento (write-off) da nossa dívi
da. Este procedimento não teria qualquer conota
ção de confronto com o sistema fmanceiro inter
nacional, nem o_abalaria como pretendem alguns 
desavisados. Só os fundos de pensão nos Estados 
Unidos reúnem wn ativo financeiro_ de OS$ 17 
trilhões. As reservas disponíveis- de um só país, 
como o Japão, são superiores a US$ 500 bilhões, 
Que significaria, diante desta verdadeira muralha 
fmancéirã Co"ntemporánea, uma_- ae_çireciação _de 
nossa dívida em US$ 50 bilhões, em circunstân
cias em que este procedimento seria não um cer
cO autárquico sobre a ecõnOIT!ía brasileira, mas 
um veículo de recuperação de suas energias rumo 
à dinamização de sew papel na economia mun
dial? 

Perdemos, portanto, uma grande oportunidade 
para aliviar a economia brasileira _dos -elevados 
ônus do serviço da dívida, que signíficam corte 
profundo na capacidade de investimento da eco
nomia. 

Perdemos, sobretudo, a oportunidade de abrir 
um novo caminho à retomada do desenvolvimen
to no _continente latino-americano, assolado já por 
uma d~cada de estagnação, sangria e fome. 

Dir-se-á que estou insinuando a execração do 
~rasil dos negócios internacionais, senão preconi
zando sumariamente a prática do calote: pagar 
nunca mais! Mas não, entre o etário e o caloteiro 
há a larga distância da- dignidade, onde se situa 
a maioria dos homens e dos países honestos. 

o Sr. Ruy BaCelai-~ -Permite-me v:~ um 
aparte? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Pots não, 
nobre Senador Ruy Bacelar. 

O Sr. Ruy Bacelar- Eminente Senador Juta
hy Magalhães, V. Ex", como de costume, pronun-
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da um sério e necessário discurso nesta manhã, 
no Senado Federal. V. Ex' fai iefeféncias a j)ro·
nunciarnentos que frz, como também do emi
nente Senador Jarbas Passarinho e outros feitos 
por V. Ex" V. fX!- diSSe--qu-e--em -relação às negocia-

deixem nossos jovens de emigrar para outras pia
gás,- pa:Ssarido a trabalhar para que possamos 
ter uma sociedade mais justa e mais igualitária. 
ContinuO a ouvir o discwso sério <i e V. Ex" 

ções da dMda externa é necessária a presença O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço 
do Congresso Nacional, dos Srs. Senaáoies· e dos a V. _Ex" a participação neste pronunciamento. V. 
Srs. Deputados. É necessário que o Governo, o Ex" teffi~iaZão.--ESSes·áSSUntos deveriam ser mais -
Poder Executivo, coloqye em aberto a posição debatidos aqui no Senado. Sempre lutamos por 
do Brasn, para que nós, representantes do povo, maiores prerrogativas dos CongresSistas. Mas não 
também possamos opinar, sugerir, fiscalizar. V. devemos ?Jpenas querer que essas prerrogativas 
EX" taffibém fala em isentar o Presidente da RepúM fiquem no papel; devemos exigir da parte do ExeM 
blica das medidas tomadas em todos os setores, cutivo remeta ao Senado e à Câmara dos Depu-
principalmente o econàmico, medidas econômiM tados os assuntos que deve"m ser debatidos no 
cas que já se somam a mais de nove ou dez congresso:- Como também devemoMnos pfepaiar 
planos, e todos eles quando vão à "estaCa zero" para debater esses assuntos. 
o Presidente renova, volta com um novo plano, lnfeJizmente, há, muitas vezes, uma despreo-
como um verdadeiro vendedor de ijusões, para cupaçãodanossapartecom·matériasdessenível. 
tentar enganar o povo brasileiro e se--is-enta da Preferimos, às vezes, debater assuntos menos imM 
responsabilidade. Todos sabemos que no ·regime portantes, mas, talvez, de maior apelo publicitário, 
presidencialista o verdadeiro, o grande respon- porque o pronunciamento sobre essas questões 
sável é o Presidente da República, e nao os seus normalmente passa desapercebido pela opinião 
Ministros. Então o Presidente é o grande respon- pública. Poucos tomam conhecimento- do que 
sável por tudo o que se passa na politica, e Sua aqui é dito. O ·nosso dever é procurar discutir, 
ExceJência procura, quando o plano fracassa, debater e buscar soluções, caminhos para o Bra-
isentar-se. Agora, quando o plano tem algum re- si!. E ísSo temOs tentado fazer com pronunâa-
sultado positivo, pelo menos passageiro, Sua ExM mentes modestos, mas sempre com esse espírito 
celência procura dizer que o resultado positivo de trazer assuntos para debate nesta Casa, a fllTl 
lhe é devido. Mas quando há fracasso, passa a de que, tomando conhecimento dessas questões, 
ser do Ministro, que, por não ter dado certo, é aponte soluções e caminhos para serem decidi-
exonerado. É uma fa1ta de responsabilidade -ao dos pelo próprio Executivo. 
próprio Presidente da República. Mas V. Ex• disse, _ Colno diz V. Ex", Senado[ Ruy Bacelar, o res-
com muita sabedoria, que a dívida se paga com ponsáVeJ pela ação política e econômica chama-
dinheiro, com trabalho, com produção, e não com se José Sarney; não foi o Ministro Dilson FUIJ.aro, 
a fome do povo brasileiro. Todos tivemos espe- não foi o Ministro Bresser Pereira, não foi o Minls-
rança quando o Presidente José Sarney de_cretou tro Francisco_ Domelles, tampouco é o Ministro 
a moratória. Pensávamos que essa defasagem Mailson da Nóbrega. Se~pre foi Dr. José Samey. 
entre o não-pagamento e a volta do pagamento, Quando o Plano Cruzado parecia dar certo, Sua 
principalmente dos ónus, dos juros da dívida, essa Excelência se sentiu endeusado pela opintão pú-
poupança serviria, em nosSo entender, para-Ser- --óiiCã~SUã:_ExC_eJencia_era o pai daquela questão. 
empregada em obras infra-estruturais que files- Depois QUe õ PlaflO -cruzado fracassou, inclusive 
sem com que o Brasil voltasse ao seu desenvol- em razão de dett::nninações suas, que não per-
vimento e, conseqüentemente, pudéssemos in- mitiu fossert?_ feítãs as necessárias adaptações, 
corporar 80 milhões de irmãos nossos que vivem porque_ Sua Excelência estava nos braços do povo 
em situação deplorável. Eritretanto, a poupança com um deUS que haVia solucionado as nossas 

I não foi aplicada nessas obras, mas, demagogica- questões económicas, e não qUerendo perderes-
mente, em beneficio de poucos. Por isso, louvo sa popularidade, impediu que as medidas fossem 
o pronunciamento de V. Ex", e vou continuar ou- tomadas no devido tempo. -
vindo, na certeza de que todos haveremos de en- Quando o_ Plano fracassou, Sua Excel~ncia ape-
contrar uma fórmula capaz para que este Pais nêis-esqueteu:.:se da sua existência, deni.itiu o Mi-
continue a progredir. De antemão, digo a V. ~ nistro~ Depois veio outro Ministro, também com 
e aos meus eminentes Pares, Senadores da Repú- ,idéias, com projefOs, com programas e "o tapete 
blica, o grande problema, a grande crise por que lhe foi tirado debaixo de pés". Agora, estamos 
passa o Pais é também fruto de nossa responsa- com a política económica dO "feijão-com-arroz". 
bilidade, porque admitimos que o alongamento Já dizem que precisa de pimenta, já dizem que 
do mandato do Presidente que aí está fosse possí- precisa de outro_ tipo de tempero, já começam 
vel, com mais um ano de Governo. O grande a "fritar" o Ministro- daqui a pouco ele tambéin 
causador da crise económica, política e social estará saindo. 
do Brasil chama-se - com letra maiúscula - É _assim que se tem passado no Governo. Há 
SENHOR JOSÉ SARNEY, porque a única coisa aqueles que-dizem que não têm nenhuma influên-
com que Sua Excelência preOcupou-se até o pre- cia perante 6-President~ da República, como-fOi 
sente momento, foi continuar na Presjdência da dito aqui na CPI pelo seu secretário particular. 
República. Por isso, é de importância fundamental Todos sabemos, inclusive_ através de declarações 
que esse Senhor que está na Presidência se cons- suas à imPrensa, em momentos de lazer nos res-
cientize do grande mal que está fazendo ao País, taurantes de Brasília, quando aflrma como se faz 
que renuncie para o bem de todos, para que pos- a ''fritura" de algum ministro e a importância que 
sarnas ter, através de uma eleição livre-, de um ele tem nesse ato ... E aqui ele diz que não tem 
diâJogo aberto, um Presidente que venha com n~nhuma influência. Já começamos a ler nas co-
respaldo popular, que tenha credibilidade e possa !unas dos jornais que o primeiro-ministro desta 
fazer com que este Brasil, conseqüentemente os República, o Ministro das Comunicações, disse 
brasileiros, passe a acreditar no próprio País e que é preciSo mudar o Ministro da Fazenda En-

tão, em breve, ve~emos novos rumos para a polf
tica econõmica do Brasil. E o Brasil, coitado, pa
gando o preço desta falta de comando. 

Continuo, Sr. Presidente, Srs. Semldores. O 
Brasil, como país soberano que é, responsá.vel 
pelo destino histórico de mais de cem milhões 
de pessoas, não pode desconhecer as circuns~ 
târicias excepCiOnais-que envolveram- o- derrame 
de eurodólares na década de 70 e o ColapsO dO 
processo ·de fácil endividamento dos países do 
Terceiro Mundo. Muito se escreveu sobre este 
tema, e, suponho que os ilustres membros desta 
C:isa tenham acompanhado com atenção estas 
leituras. Todos os autores são unânimes numa 
Cóiscl: O mundo não estava preparado para absor
ver esta explosão de liquiçlez que, pela primeira 
vez, desde o inicio do século, abria oportunidades 
inusjtadas para o fmanciamento do desenvolvi
mento das economias periféricas. O pós-guerra 
entregou-nos um instrumento de equilíbrio inter· 
nacional de curto prazo - o FMI-, de fomento 
-o BIRD -, e a pesada regulação dos sistemas 
financeiros nacionais sob a égide dos Bancos 
Centrais. Depois da crise de -29 e da longa depres
são dos anos 30, aprendemos que nãci-se brinca 
com o mercado de papéis e dinheiro. Eles_ são 
mortais. Ficou também o registro de que todo 
este sistema repousaria sobre a paridade_ das 
moedas com o padrão-ouro, base para que o 
principio das vantagens comparativas operasse 
-como liberalizador do comércio internacional e 
agiliza dor da _acumulação-em escala internãdo
flaJ. Desta feita, nei'lhun-1 pais Partidpánte da nova 
economia poderia se aventurar em ousadias mo
netárias e cambiais, sem pagar, ele próprio, apre
ço literal de outro, essas travessuras. 

Mas bem, o que viria a ocorrer efetivamente 
na década de 70? 

Acossado pela emergência de novos parceiros 
internacionais, com um déficit externo crescente 
e pela inevitável necessidade de recomp-osição 
de suas reservas e competitividade, o Governo- _ 
do Presidente Nixon rompeu com a paridade do 
dólar ao ouro em 1971, dando início, a partir 
daí, a um ciclo, ainda não esgotado, de desvalo
rizações suce~ivas da moeda americana, ao qual 
se seguiria a elevação unilateral das 4lX8s internas 
de juros. 

Esta drástica ruptura dos Estados Unidos com 
as regras da ordem econômica internadOrial ficou 
encoberta nos anos 70 pela crise do petróleo, 
que aba1ou profundamente todas as economias 
centrais, levando-as a inevitáveis programas de 
reajuste econômico e mudanças no perfil energé
tico. No final da década, porém, já era evidente 
o golpe americano que, mercê da maior-ortodoxia 
monetária republícana com a administração Rea
gan, ativamente restritiva à liquidez interna e à 
recapturação internacional de divisas (via eleva
ção das taxas de juros, -e desvalorizações cam
biais), só faria estalar a frágil estrutura que susten
tou o processo de endividamento internacional. 

Não estou aqui a tecer hipóteses e conjecturas. 
Estou afirmando que a década dos anos 70 foi 
só atípica como pontilhada de atitudes unilaterais: 
protecionismO, elevação dos preços do petróleo 
de 2,5 dólares o barril até 40 dólares o mesmo 

_ barril, ruptura do sistema de paridades cambiais 
sobre o padrão-ouro, manipulação voluntária das 
taxas de juros pelo governo americano, valori
zação das moedas concorrentes com o dólar etc. 



2054 Quarta-feira I O 

Quem não vê estas coisas, ou rião prestou aten
ção aos fatos que marce~ram a nossa e.cistênda, 
ou simplesmente é_ etário. Veja-se que não estou 
aqui a criticar o processo de endividamento_ em 
si: fiZemos àquela época o que tínhamos que fazer, 
como país ávid_o de recursos externos para pagar 
a conta-petróleo e desejoso de_ enfrentar positiva
mente o choque adverso_do exterior: DesfrUtar 
da inusitada- embora traiçoeira -liquidez inter
nacional. A execução e distorção desta política 
é assunto para outro pronunciamento. Um insus
peitado autor brasileiro - Antoii.io Castro -Pro
fessor da UFRJ escreveu um livro exemplar sobre 
este período: "A Economia Brasileira em Marcha 
Forçada". 

Não vou repetir aqui suas conhecidas condu
sões sobre o acerto da poiLtica económica da 
segunda metade dos anos 70 e_ que viria a com
pletar a montagem de uma modema econbrnia 
industrial nO Brasil, iniciado com Vargas e JK na 
década de 50. 

Não estou, portanto, a exorcizar demónios invi
síveis à base de um xenofobismo à outrance. 
Nem crei_o que tenhamos que levantar uma cor
tina de aço sobre nossas fronteiras para poder 
desenvolver autonomamente nossa tecnologia e 
nosso-mercado interior. 

Pelo contrário, move-me a certeza de que te
mos um lugar de destaque na economia mundial, 
a que não nos podemos frustar. 

Mas procuro ver a realidade, sem as lentes de 
deformação Ideológica que ora nos pretende cã
loteiros e ora, ainda pior, como etários. 

A década de 70 nos apanhou a todos despre
venidos para o derrame de liquidez simultâneo 
à agudização da concorrência internacional que 
viria quebrar a sólida hegemonia dos organismos 
financeiros oficiais no-mercado financeiro interna
cional e dos conglomerados americanos no co
mércio de mercadorias. Abarrotados de depósitos 
em dólares oriundos dos excedentes do petróleo, 
grandes e pequenos bancos da Europa e Estados 
Unidos viam-se na contingência de procurar to
madores a qualquer preço para sua vil merca
doria. 

Ultrapassando de longe as disponibilidades de 
crédito das instituições mais experientes e criterio
sas como o BIRD, este banco privado não encon
trou pela frente qualquer regulação oficial em ter
mos de recolhimentos compulsórios, reservas, se
guros ou exigências cadastrais. Não se transferiu 
para este novo mercado de eurodólares a já ma
dura experiência dos freios e contrapesos das polí
ticas econômicas de cada país nem muito menos 
as regras da expansão monetária. 

Em conseqüência expôs-se, voluntariamente, 
o sistema finaflceüO internacional, elevando con
sideravelmente ós seus riscos na atração fatal dos 
empréstimos fáceis. Na década de 80 dar-se-iam 
conta destes perigos e reduziriam consideravel~ 
mente seus coeficientês de exposure. De outra 
parte, todos foram se dando conta que o carrosel 
financeiro giraVa sem qualquer eixo de referência, 
começando a lamentar a imprevisão e a possibi
lidade perdida de ter reformulado o sistema finan~ 
ceiro internacional através da reciclagem dos pe
trodólares pelos bancos oficiais. Mas "Inês era 
morta". O mal estava feito e nada poderia reme
diá~lo senão mediante políticas salvacionistas de 
cada país, na base do "salve~se quem puder". 
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-Há. que s_e ter presente, pois, nao apenas as 
características peculiares do práCesso de endivi
damento na década de 70, do qual herdamos 
a dívida dos citados 60 bilhões de dólares, como 
também a uru1ateralidade das medidas que con
formaram os programas de ajuste interno de cada 
pafs. 

A alternativa do calote sumário não é justa por
que, além de afrontar o sistema financeiro intema
doanl, desconhece a margem suportáveJ e razoá
vel ~-e <!fvida efetivamente assumida, mas a disjun
tiy~_ da_negoc;iação_ convencional, agora aprovada, 
além de injusta nos coloca na tragicômica situa
ção do etário que não quer ler a linguagem darwi
nista da crise, quandO algumas espécís ineVitavel
mente se extinguem e outras transmutam. Entre 
uma e outra resta-nos o caminho da civilização 
que é o de conseguir antecipar idealmente na 
consciência dos homens que a ir_lstauram o pro
duto de seus esforços: a inteligência e o livre-ar
bítrio. Nada está escrito, a não _ser o desafio da 
civilização e a ele nos devemos jogar com todas 
as nossas energias. Este desafio, ao nível de dívida 
externa, é o de construir a opção da negociação 
não convencional, determinada pelos fatores sin
gulares que envolveram o endividamento nos 
anos 70 e por exigências inarredáveis de breve 
recu_peração económica nos p~Jses em desenvol
vimento. Eis como alguns autores descrevem esta 
negociação em artigos que anexo a este pronun
ciamento: 

1 ~}A transformação de dívida externa em bónus 
de longo- prazo que reflitam o valor de mercado 
da dívida; 

29) Pagamento_ dos juros da dívida em cruza, dos; 
39) Ofensiva do Governo brasileiro junto às fon

tes de liquidez internacional, com vistas à capta
ção de capita1 de risco. 

Outro equívico coerente que estreita os marcOs 
da compreenção sobre as causas da recente crise 
do país, além do "principismo" é o do "provincia
lismo" que nos considera caso único e isolado. 
Um recente artigo do economista Luiz Sampaio 
Malan - "O Brasil e os Fluxos de Investimentos 
Internacionais:- uma notã" (Carta de Conjuntura 
do CORECON-DF, ano II(n° 11) - ajuda a com
preender que a "contração dos novos fluxos de 
capital de risco, lof!ge de estar limitada ao Brasil, 
afetou o co~junto de países em desenvolvimento, 
espectalmente os -aa- América Latina, refletindo 
multo mais condições de ordem externa do que 
fatores internos. Adicionalmente, essa queda ge
neralizada dos nOvos lnvestimentõs para econo
mias em desenvolvimento está bastante relacio
nada cOni o papal que oS EUA passarm a assumir, 
<:IE! grc_mde captador de capitais de risco, especial
mente sob a forma de investimentos em títulos, 
abSOrvendo assim grande parcela dos capitais dis
poníveis mundialmente". Eis como os dados re
gistram estas mudanças nos movimentos interna
cionais de capitais: 

FLUXOS ÚQUIOOS DE INVESTIMENTOS. 

Ano EUA Japão A. Latina Brasil 

1980 
ID "2.300 ·2.110 5.17D 1.544 

Títulos 2.850 9.430 1.730 354 

TOTAL 550 7.320 6.900 1.898 

1986 
ID "3.000 " 14.250 2.636 340 

Titulas 77.020 " 102.040 ' 691 

TOTAL 74.020 "116.290 1.947 340 

Neste contexto, se já não bastassem as condi
ções desfavoráveis dos países em desenvolvimen
to para concorrerem Com os centrais na disputa 
pelos investimentos diretos (ID) externos agra
vam-se, agora, sob a crise da dívida, as desvan
tagens na captura dos fluxos aplicados em títulos. 
Veja-se que os Estados Unidos não só nos peni
tenciam com um ônus maior sobre o serviço da 
dívida quando eleva suas taxas de juros, como, 
ao fazê-lo, nos marginaliza do mercado de aplica
_ç_ões. ~. portanto, uma rigidez muito grande nos 
fluxos de investimentos que se não impossibilita 
dificulta enormemente o encaminhamento de so
luções para a dívida externa pelos caminhos con
vefldonais. 

No tocante aos termos do acordo, como os 
bancos credores e que agora são levados à consi
deração do FMI, eis como outro economista, Car
los Brandão Cavalcanti (Carta de Conjuntura Ano 
2 n•n 2 - CORECON - DF), conclui, alias, na 
r'nelancóli_ca conclusão de que um programa 
(convencional) de ajustamento com o FMI não 
d_eve implicar aJívio substancial na restrição exter~ 

na, nem assegurar as ·condições de estabilização 
da economia brasileira: 

"O primeiro problema diz respeito ao volume 
de recursos que realmente represente "dinheiro 
novo". Dos _US$ 5,2 bilhões anunciados inicial
mente, US$ 3,0 bilhões estão COmprometidos em 
dezembro de 1987 para que o Pais saísse da mo
ratória. Dos US$ 2.2 bilhões restantes , US$ 1 
bilhão sera usado para pagar juros atrasados de 
1987, conforme entendimento assinado em no
vembro do ano passado. Restaria, portanto, ape
nas US$1 ,2 bilhão, dos quais apenas US$ 600 
milhões seriam integralizados ainda este ano. Em 
termos líquidos, o volume de "dinheiro novo" es
taria reduzido a US$ 600 milhões, o que repre
senta cerca de 6%_ da conta de juros ou 9% dos 
juros a s_erem pagos nos bancos comerciais es
tr.angeiros. 

O segundo é a nove taxa de risco: o_spread. 
A taxa de 0,8125% corresponde, em termos no
minais, ao spread cobrado de outros grandes 
devedores da América Latina (México e Argen~ 
tina). Entretanto, em ~ermos efetivoS, é maior, por-
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que não incidirá imediatamente sobre a totalidade 
da divida reescalonada. Este ano, a nova taxa de 
risco deve recair apenas sobre a dívida depositada 
no Banco Central, cerca de -32% do" tOtal. A dívida 
restante pagará a nova taxa somente a partir de 
janeiro de 1989. - - ~-- -------c 

O terceiro é a economia estimada nesse acor~ 
do. Segundo os negociadores brasileirOs, o País 
teria um ganho deUS$ 600 milhõeS -com a redu
ção do spread. Isso justificaria, em parte, o volu
me reduzido de "dinheiro novo" concedido pelos 
bancos, uma vez que esse ganho foí deduzid dos 
desembolsos. Entretanto, a economia decorrente 
da redução do spread cai para OS$ 160 milhões 
neste ano; se levarmos em consideração o fato 
que a nova taxa de risco será introduzida de forma 
escalonada. Assim, estamos sendo logrados em 
cerca de 75% da economia prevista. 

A conseqüência imediata do volume reduzido 
de "dinheiro novo" obtido e da ausência de redu~ 
ções substanciais no custo da dívida externa este 
ano ê que o País será obrigadO a gerar un1. supe
rávit comercial da ordem de US$ 14 bilhões em 
1988, -parã atender aos compromissos externos 
sem perda adicional de reservas cambiais. Esse 
superávit comercial vem sendo obtido à custas 
de uma forte redução do crescimento e de uma 
queda acentuada no sálário médio reaL" 

Sr. Presidente, era o que tinha adizer. Agradeço 
muito a atenção do Plenário a este meu pronun
ciamento. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o dlscúrso do Sr. Jutahy Ma!Ja
/hães o Sr. Dirceu· Cameíi& deíxa--ã cadeira -
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mário 
Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente.Srs. Senadores, ocUpo esta tribuna 
por alguns instantes apenas para exibir e tecer 
a.lguns comentários sobre a fotografia que estam
pa a Gazeta do Acre de terça-feira, dia 2 de agosto 
último. 

Mostro aos Srs. Senadores esta terrível foto
grafia - desumana, abominável - que mostra 
um brasileiro dependurado no famoso "paü=de
arara", para confessar os crimes de furto que havia 
praticado. 

Isto, _Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocorre no 
meu Estado, 6 EStado do Acre. O comentário 
do jornal procura apontar como responsável um 
delegado truculento, funcionário antigo da dele
gacia. Mas nós, Sr. Presidente, preferimos dar res-
ponsabilidade àqueles que realmente a tem -
o Sr. secretário de Segurança e, em última análi
se, S. EX' o Sr. Governador, o!fVerdadeiros culpa~ 
dos de cenas horripilantes e tétricas CorriO-essa. 

Fomos informados também de que essa prá
tica - que agora foi surpreendida pelo repórter 
do jornal Gazeta_ do Acre- é comum, acontece 
nas intimidades das delegacias do Estado do 
Acre. O Si. SeCretáriO de segUrança tem cOnheci~ 
mento desse método abominável de obtenção 
de confissão dos criminosos e até então_n_âO havia 
tomado nenhuma providência. Tem os informa
ções de que são do conhecimento do Sr. Gover
nador essas práticas e S. Ex- cruza os braços 
e fecha os olhos, não tomando nenhuma provi-

dênçia, uma vez que até hoje não teve a coragem 
de demitir o Sr. Secretário de Segurança ou os 
delegados que são responsáveis por esse método 
de truddariiento, de indignidade à pessoa huma
na 

Nobres Srs. SenadOres, já dizia Fédor Dostieski 
qué "o homem, ·por mais hum~ de que s€ja, exige 
resf)eitõ pela sua dignidade de pessoa humana". 
--Sr. Presidente. essa cena de tr]Jculência, de for

ça, de covardia, dependurando um criminoso, um 
ladrão contumaz é bem verdade, não é o método 
de se fazer com que_o_ infrator confesse os seus 
delitos. 

Sr. Presidente, nesta c_omunicação, e exibindo 
esta fotografia. quero, por intermédio do Senado 
da República, e de sua Mesa Diretora fazer com 
que esta denúncia que faço perante o Brasil seja 
levada ao Sr. Ministro da Justiça Paulo Brossard, 
para que interpele S. Ex" o Governador Flaviano 
Melo, para que, com a autoridade de Governador, 
S. Ex" tome imediatas providências, exonerando 
sumariarriente o Sr. Secretário de Segurança, e 
coloque sob a guarda da Justiça os criminosos 
e puna aqueles torturadores diretos ou indiretos 
qu_e desejavam obter da-s pessoas as confiSsões 
que queriam. 

Sr. Presidente, isso é lamentável, porque nós 
durante muitos an-os, condenamos esses méto
dos. Durante a ditadura, enfrentamos os horrores 
de um Estado de opressão, autoritário, quando 
eram comuns esses métodos para extorquir con
fissões de pessoas sobre fatos não acontecidos, 
de vítimas que eram presas, que eram recolhidas, 
às enxovias das casas de detenção e dos quartéis, 
como presos políticos. -

É de se lamentar que esse método continue 
vigente e à plena luz do dia, e que venha a acon
tecer e Ser exibido exatamente no Estado do Acre, 
onde o governo do PMDB se instalou e diz defen

'-der as liberdades democráticas e os direitos da 
pessoa humana. 

Assim, Sr. Presidente, faço chegar à Mesa um 
requerimento de informações para que esta maté
ria seja imediatamente encaminhada ao Ministério 
da Justiça, a fim de que se tomem as devidas 
providências junto às autoridades responsáveis, 
que ora deixo como responsáveis, até provado 
o contrário, o Sr. Secretário "de Segurança do Es~ 
tado do Acre e o Sr. Governador por esse crime 
hed.ioildo Contra as liberdades públicas e a liber
dade individual da pessoa humana. 

Era esta a comunicação que queria fazer e en
caminhar à Mesa, Sr. Presidente. 

- ~ DOC(ffifENTVA QUE SE REFERE O Sk. 
fr1ÁRIO MAM EM SEU PRONUNCIAME!YTÓ: 

Gai:eta do Acre 2 de Agosto de 1988 

TORTURA COM PAU-DE-ARARA 
NA DELEGACIA 

?br determinação do delegado Enock Pessoa 
de Araújo, os policiais Bolinha e Miranda, da Espe
cia_IU_a_d;:t de Roubos e Furtos comandaram du
rante rriãis de:-meiã hora uma sessão de tortura 
com pau-de~arara contra o ladrão Ronaleudo An
drade de :Messias, o "Roney'', 18 anos, residente 
no bairro da Sobrai, que havia sido preso naquela 
Delegacia domingo à tarde acusado de vários as
saltos, o último deles na casa do músico· Alberico 
Nogueira, "Beco", na Vila Ivonete de onde levou 
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uma televisão, um vídeo çassete,_um aparelho 
de som e algumas jóias. 

Ontem pela manhã, Roney havia confessado 
o roubo na casa de Beco e já havia também entre
gue toda a mercadoria. Mas o delegado Enock 
Pessoa queria saber mais e, como Roney insistia 
em mentir, dizendo que não sabia de mais nada, 
Enock Pessoa determinou aos policiais Miranda 
e Bolinha __ que colocassem o ladrão no pau-de-
arara. A determinação foLcumprida mesmo diante 
dos apelos humilhantes d_e Roney qu_e chorando 
muito pedia para que não fiZessem aquilo com 
ele. 

Enquanto um policial interrogava o acusado 
o outro aos poucos, molhava com água e __ sabão 
os olhos de Roney, para que as dessem. E1e, aos 
gritos, pedia para que os policiais parassem com 
a tortura. Mas o acusado terminou confessando 
uma variada quantidade de roubos, inclusive dan
do os nomes de seus comparsas e dos taxistas 
que o mandavam roubar e depois compravam 
a mercadoria. A tortura no pau-de-arara, demorou 
mais de meia hora e os policiais Só pararam de
pois que o fotógrafo da Gazeta entrou na_ sala. 

Durante o discurso do Sr. Mário Maia o 
Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Car· 
neiro 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroT
Coricedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma· 
dei. 

O SR-MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronun
cia ·o seguinte__discurso.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a agroindóstria sucro-alcooleira repre
senta parcela fundamental da economia nordes
tina, particularmente nos Estados de Pernambu
co, Alagoas, Paraiba e Rio Grande do Norte. 

No caso específico de Pernambuco, a partici
pação da cana-de-açúcar na arrecadação esta
dual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
atinge nada mais nada menos que 13 por-cento, 
apenas no que se refere às atividades agrícolas 
e industriais do segmento. 

A importância dessa agro indústria torna~se ain
da mais patente quando se considera o percentual 
sobre o ICM arrecadado no setor agrícola, que 
nos últimos anos tem oscilado em torno dos 82%. 
Ademais, as lavouras canavieiras respondem por 
64% do valor bruto da produção das 11 principais 
cultw'as pernambucanas. Ao que se acresce seu 
destaque como atividade geradora de empregos, 
numa região de elevada densidade demográfica, 
como ê a zona canavieira, na qual reside popu
lação cuja Sobrevivência encontra~se, direta ou 
indiretamente, na dependência do desenvolvi
mento desse segmento. 

Por tudo isso, todos os esforços devem ser reali
zados para apoiar decisivamente a agroindústria 
sucro-alcooleira. As regiões produtoras nordes-
tinas apresentam inúmeras vantagens c-ompara~ 
tivas para essa atividade, fato comprovado até 
pela longa tradição que possui a cana-de-açúcar 
no Nordeste. 

Apesar disso, a rentabilidade da economia ca
navieira nordestina deixa ainda muito a desejar. 
Os índices de- rendimento~ conquanto tenham 
crescido nos últimos anos, acompanhando, aliás, 
a tendênda nacional do setor, encontram-se ain
da significativamente aquém das marcas obtidas 
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pela maioria das unidades produtoras do Centro
Sul, sobretudo em relação a São Paulo. E obser
va-se que isso ocorre tanto em relação à parte 
agrícola do segmento quanto_no referente às ativi
dades industriais, passando por aspectos igual
mente importados como o transporte de matéria
prima, insumos e produtos acabãdos. 

Outro aspecto negativo a preocupar-nos em 
relação à agroindústría dependente da cana-de
açúcar é sua vulnerabilidade em relaÇ.ão às osc:ila
ções do mercado. Tradicionalmente_ sJJjeito a 
grandes variações de demanda, e, portanto, de 
preços, no mercado internacional, o mercado do 
açúcar não tem prescindido _de freqüentes inter
venções governamentais, com vistas a manterem 
adequados níveis as exportações e suas cotações. 
Ainda assim, paira permanentemente sobre o pro
dutor a ameaça de não obter mercado para esse 
produto, ou ver seus preços cada vez mais avilta
dos. O que se toma mais preocupante quando 
se sabe que a demanda mundial por açúcar de 
cana encontra-se praticamente estacionada, e 
não há perspectivas de que possa recuperar-se, 
em razão das alternativas disponíveis nos países 
industrializados que detêm a maior parte do con
sumo, alternativas que vão desde a utilização de 
outras matérias-primas - como a beterraba -
para produzir o mesmo bem até sua sub~tuição 
por adoçantes ditos artifldaís. 

Recentemente, problemas ligados à "Conta Ál
cool" da Petrobrás chegaram a intimidar os em
presários do setor. Embora todos tenhamos a 
convicção de que o programa do álcool, dadas 
suas características de empreendimento de valor 
estratégico_, jamais virá a ser descontinuado, os 
produtos desse combustível temem que proble
mas reladonados a seu preço, em comparação 
com o da gasolina, bem como aos excedente_s 
desse derivado do petróleo no mercado, possam 
vir a forçar reduções da produção alcooleira, 
acrescentando majores incertezas a uma atívida~ 
de já instável em relação ao açúcar. 

E pois necessário ad_o_tar com urgência medi
das capazes de benefidar o setpr e impedir que 
venha a ser prejudfcado por problemas dessa na~ 
tureza. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, recentemente 
decreto do Presidente da República transferiu o 
Planalçúcar- programa que se dedica a pesqui· 
sar e estudar alternativas de melhorar os padrões 
tecnológicos da agroindústria canavieira - do 
Instituto _do Açúcar e do Álcool para a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Não podemos deixar de reconhecer o acerto 
da medida. Mesmo reconhecendo que o segui
mento muito deve ao JAA, sob cuja responsa
bilidade o Planalçúcar ofereceu contribuições ex
tremamente valiosas para a modernização da 
agroindústria, e que grande parte dos progressos 
que se obtiveram__em produtividade são devidos 
a essa atuação, é não menos verdadeiro que a 
Embrapa conta hoje com estrutura mais apta a 
avançar nas pesquisas que a atividade canavielra 
está a requerer. 

O modelo institucional da Embrapa caracte
riza-se, em relação a cuhuras do porte da cana
vieira, pelo estabelecimento de centros nacionais 
de pesquisa, nos quais concentra conhecimentos 
e capacidade de trabalho capazes de gerar resulta
dos de excelência comprovada. É o que tem acon
tecido nos centros já existentes, como os dedica-
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dos à soja, ao ·milho, ao feijão e arroz, aos cerra
dos, a hortaliças, aos trópicos úmido e semi-árido, 
à bovinoCultura, à caprinocultura. 

Muito se espera do futuro Centro de_ Pesquisa 
da Cana-de-Açúcar. Sobretudo considerando que 
ele partirá de estrutura já existente, no _c~o: as 
instalaçÇ>es do Planalçúcar em Carpina, Pernam
buco, nas quais realizam-se bem su__cecüdas ativi
dad_es em pesquisas de controle biológico, tecno
logia de produção de álcool não-corrosivo, utiliza
ção adeqÚada de fertilizantes, desenvolvimento 
de equipamentos para transporte de matéria-pri
ma, entre outros. 

Há, em particular, dois aspectos da economia 
SLi<:ro-alcooleira que devem_merecer atenção es
pecial do futuro centro da Embrapa. refiro-me 
ã"- busca de melhores rendimentos para o pro
cesso de transformação de cana_ e_m álcool, o 
que se pode conseguir tanto melhorando a produ
tividade agricola da atividade quanto aperfeiçoan
do processos industr_iais em busca de objetivo 
análogo._ 

O outro aspecto diz respeito ao desenvolvimen
to_ das atividades aleoolquímicas e suc_roquímicas, 
que foram iniciadas em Pernambuco, quando go
vernei o Estado, e estão a carecer de continuidade. 

Em ambos os casos, a estabilidade do setor 
-canavieiro será grandemente beneficiãda. melho
res rendimentos na produção alcooleira signifi
carão menores preços desse combustível, toman
do-o mais _competitivo em relação aos derivados 
do petróleo e reduzindo, até a eliminação total, 
as necessidades de subsídio a seu preço final. 

Daí a importância de instalar-se rapidamente 
o Centro Nacional de Pesquisa da Cana-de-A
çúcar, e de fazê-lo aproveitando as instalações 
já em funcionamento no Município de Carpina, 
Pemam!mco, não apenas em razão da evidente 
economia de recursos, como também por situa
rem-se essas instalações no centro nevrálgico da 
região que mais necessita e pode responder aos 
estímulos que resu\ta(âo das pesquisas. 

Apelo, pois, ao Ministro da Agricultura e à Em
brapa para que a dote, sem demora, medidas para 
transformar aquelas instituições do Planalçúcar 
em seu mais novo centro nacional. E que a ele 
atribua responsabilidades de dedicar-s_e_ prion"ta
riamente ao estudo dos temas aqui citados. E_stou 
seguro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que essa 
virá a ser outra importante contribuição da Em
brapa aO desenvolvimento da Nação e, de modo 
particular,- dO Nordeste. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discruso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Seiiadores: 

A 18 do mês pretérito, chegou-nos às mãos 
carta enviada pelo_ ilustre servidor desta Casa, e 
PBrtióJ.lar amigo, Di-. Luciano Vieira, _ert:"l·que gen
tilmente nos comunica seu afastamento da clire
ção da Subsecretarra_ de Assestênda __ Médica e 
Social do Senado. Federal, assim como sua deci
são de aposentar-se do serviço público. 

Sejam nossas primeiras palavras de sincera 
gratidão pela deferência, elegância e fineza de 
seu gesto, muitõ em conSQnância, aliás, com as 
características de s_ua elevada personalidade. 

Esta comunicação-provocou, entretanto, urria 
amarga sensação de ausêocia. Com efeito, perde 
o Senado Federal, com a saída do Dr. LuCiano 
Vieira, um fiel e dedicado servidor_ que, no·exer
dciO de suas tão espinhosas quanto gratificantes 
atividades profissionais, teve na competência a 
mais marcante _e destacada característica, 

Nasci_ do em_Araçaju, Estado de Sergipe, forma
do na Faculdade Nacional de Medicina, espeda

- lizou-se e:rn Cardiologia através de vários cursos 
no Brasil e no exterior, com estágio nà !Jospital 
de Cleveland- Estados Unidos. é autor de impor
tantes estudos e pesquisas em sua- especialidade, 
tendo sido Presidente da Associação_ Brasileira 
d,e C;irdiologia. 

Ingressou nesta Casa em 1960 e palmilhou to
das as etapas da difícil e árdua caminhada do 
sacerdódo da medicina, sempre com exemplar 
discrição e indiscutível brilhantismo. A partir de 
1972 toma-se o Chefe do Serviço de Laboratório 
de DiagnósticoS, criado por ele_ na gestão do Se
nador Petrônio Portella como Presidente do Sena
do Federal, visando a uma melhoria do padrão 
de atendimento cardiológico; contando inclusive, 
na época, com aparelhos sofiSticados. 

Como fruto desta experiência e de pesquisas 
e estudos particulares nasceu o Dido_nário de Tex
tos Médicos Codificados de sua autoria, obra úni
ca no gênero, em que codificou sintomas, doen
ças, exames, medicamentos e orientação terapêu· 
tica tudo voltado para um melhor estudo de cada 
paciente._ 

-FOi o Dr. Luciano o responsável pela introdução 
da inforTnática tia Subsecretaria de Assistência 
Médica e Social do Senado, de. onde se tomou 
Diretor em 1987, por acertãda- escolha do Sena
dor Humberto Lucena. 

Descendente de- familia representativa da- mais 
alta estirpe da terra sergipana, possui o Dr. Luda· 
no Vieira suas finnes raízes ."finCadas no carnter 
exemplar de seu genitor, proeminente figura da 
História do Estado - seu pai, O Dr. Heribaldo 
Dantas Vieira. Jornalista e advogado, foi Presi
dente da Ordem dos Advogados .do Brasil, seção 
de Sergipe. Poeta, iniciador do Movimento Moder
nista na Literatura em Sergipe. Jurista, exerceu 
a Consultaria Jurídica do Estado de Sergipe e 
a Procuradoria do Tribunal de- Contas da União. 
Político. da União Democráti~-N_acional em Ser
Qípe, ao lado de dois outros ilustres _conterrâneos, 
Wá1ter Franco e Leandro Maciel. D_esempenhou 
funções públicas em diversos Qovernos, tendo si
do Deputado Estadual em 1934, Deputado Fede
ral Constituinte em 1945 e Senª-dor da República 
de 1959 a !967. 

O reconhecimento de suas excepcionais virtu
des nos campos profissional e humano tem sido 
uma constante ao longo do exercício profissional 
do Dr. ~uciano Vieira, desde a anônima gratidão 
dos servidores desta. casa -- do mais humilde 
ao m~i.s_graduado -_até a hOmenagem públiCa, 
materializada sob a forma de Documentos de Elo~ 
gios, oriundos das mafs diversas fÓntes de Sena
do(e.s e_Deputados a ilustres personalidadeS-fora 
do âmbito do ~od~r Legislativo, atendendo todos 
com a mesma presteza e dedicação. 

Neste particular, fomos testemunha de uma das 
mais emocionant~s çl.emonstfações de gratidão. 
O sa.udoso Waldir de Azevedo. vítima de acidente 
doméstico, teve decepado o _dedo. médio da mão 
esquerda por uma máquina de cortar gralna. 
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Atendido prontamente, foi realizado o reímplante 
e, à custa de multa fé e perseverança, associadas 
a exaustivas sessões de fisioterapia, voltou final
mente a tocar seu insubstituível cavaquinho. 
Completamente restabelecido, reencontra-se 
com seu querido e fiel público brasiliense com 
um "show" na Sa1a Martins Pena no Teatro Nacio
nal. Ao final do espetáculo, ele, o homenageado, 
transfere as honrarias do momento ao depositário 
de todo o mérito pela sua cura - o Dr. Luciano 
Vieira. Semelhantes a esta, tantas e tão gratifi
cantes demonstrações de reconhecimento pode
riam ser aqui evocadas. 

Exerce, airida, 6 -noSso hOmenageado, a função 
de Conselheiro da Campanha Nacional de-Esco
las de Comunidade- CNEC, obra dó renOmado 
Professor Felipe Tiago Gomes, o que tem levado 
o Dr. Luciano aos diversos cantos do Pais, orien~ 
tando, clinicamente, os cenecistas de regiões me
nos favorecidas, principalmente no Nordeste, 
num trabalhode verdadeiro samaritano, sem ou~ 
tro interesse que o de curar. 

Como médico, quer no Rio de _Janeiro, onde 
começou sua vida profissiOnal, quer em Brasília, 
onde trabaJhou no Hospital de Base e no Senado, 
além de sua clínica particular, o Dr. Luciano teve 
sempre a preocupação de divulgar as últimas des~ 
cobertas da medicina e de ajudar os colegas mais 
jovens no começo da mesma carreira que em 
bo_a hora abraçou. 

Ao saudar o ilustre profissional, aJém de preza~ 
do e particular amigo, atribuímo~nos a tão dificil 
quanto elevada tarefa de sermos mensageiros de 
gratidão dos servidores desta Casa, dos ex~Sena
dores e dos atuais Constituintes que, profunda
mente agradecidos, no momento de sua • saída 
o homenageiam com o reconhecimento do zelo, 
dedicação, C()mpetência e humanismo de_ seu 
exercício profisSionaJ. - - - -- -

Sejam nossas palavras, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, de formulação de sinceros votos de 
pleno êxito em suas atividades fora do âmbito 
do Senado Federal. Temos absoluta certeza de 
que seus ideais, seus sonhos, Prosseguirão con
cretizando-se. Suas zelosas mãos, esperamos, 
continuarão a cuidar de nossos corações. 

Era o que tinha a dizer, sr: Presidente; Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotbnlo 
Vdela Filho. 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PMDB 
-AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. PresiM 
dente, Srs. Seiladcires: 

CincO miniStros estiveram, esta semana, em 
Alagoas, testemunhando de perto o saldo da tra
gédia que matou mais de 60 alã90.-iriOS e enterrou 
na lama das enchentes de julho, casas, móveis, 
roupas e as esperanças de mais de 60 mil pes
soas, hoje desabrigadas e desamparadas nos abri
gos improvisados da defesa civil. Extensão mate
rial do desastre das chuvas de julho ainda é visível. 
Há bairros inteiros semfdestruídos, há cidades se
midevastadas, há angústia e há choro na Capital, 
na Zona da Mata, no Litoral e nas áreas ribeirinhas. 
Tão vfsivel quanto o rastro da tragédia, são as 
causas do desastre de proporções ainda indefi
nidas. É claro que a chuva de julho foi inusitada
mente intensa para esta época, não há dúVida. 
É claro que se pode remeter as causas da tragédia 
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de hoje às distorções do processo de desenvol~ 
vimento do próprio Estado, a migração- forçada 
para periféria da cidade de homens à cata de 
ttãbalho e à busca de serviços públicos. É claro 
que a total desassistência do homem do campo, 
a falta do acesso à terra, contribuem para a expio~ 
ração da periferia de Maceió, hoje inchada com 
qua-se uma centena de favelas, mergulhadas na 
lama dos mangues e das margens da lagoa, ou 
perigosamente encravadas nas encostas de nos
sos morros. Mas o dri!!ma dos mais de 60 mortos 
de Macei6 começa no adiamento ou no engaveta
ao de morros _e_ encostas na capital, onde mora 
boa -parte da população pobre. O desastre de julho 
coiiieçá no aterrO irresponsável de largas áreas 
da Lagoa de Mundaú, que agora se socorre das 
chuvas para cobrar do homem o espaço que lhe 
foi levianamente fóubado. Foi a especulação imo
biliária, de um lado, mas foi também_a ocupação 
desordenada __ das margens da lagoa, em alguns 
casos absurdainente patrocinada pelo próprio Po
der Público, os responsáveis por esse duelo desi
gual entre a natureza e o favelado das margens 
invadidas da Lagoa de Mundaú. Foi a falta de 
um plano consistente de urbanização de nossas 
periferias, privadas de recursos federais que são 
hoje, nesse país, massa de manobra política, arma 
-de chantagem eleitoral para dobrar a consciência 
política aos desígnios dos detentores do Poder. 
O Governo FederaJ mercadejou com a vida dos 
alagoanos. 

Recuso-me a admitir que o Presidente da Repú
blica patrocine ou' sequer tome conhecimento de 
que, na seca ou na enchente, setores de seu Go
verno promovam as mais mesquinhas das chan
tagens políticas, com a vida de crianças e de cida
dãos indefesos_. No Município de T eotonio Vilela, 
criado pela luta e pela organização do povo no 
Coração da Zona da Mata alagoana, a mortalidade 
infa:ntil nesses_ primeiros rrieses do ano chegou 
aos níveis biafrenses de 640 por mil nascidos 
Vivos. Culpa da água poluida que todos bebem. 
Em Teotonici Já existe a adutora,já existe a estação 
de tratamento, _já existe até a caixa d'água, mas 
os recursos para a extensão da rede de distri
buição foram retidos em represália a votas profe
ridOs na-_Assembléia Constituinte. Ano passado, 
consegilini.os, pessOalmente, que a sensibilidade 
do então Presidente da LBA. Ministro Marcos Vtla
ça, --alifCiriiãSSe ·aaiStnbuição de cestas alimen
tares com os famintos sertanejos_ da área da seca. 
Em viagem pelos sertões das Alagoas, o que ouvi 
foram depoimentos repetidos de prefeitos e lide
ranças comunitárias que atestam a criminosa vin
cul_ação da distribu-ição das cestas a_ interesses 
eleitOreiróS -aoS seQuidores do Palácio do Planalto. 

A visita dps Ministros a Alagoas, neste trágico 
PóS--=düU.vio, Só se- completará em seus objetivos 
se, além do socorro da emergência, resultar em 
obras e prcigfamas de médio e longo prazo que 
permitam; de fato, aos alagoanos enfrentar os 
pr6Ximos afios Sem ã angústia e o sobressalto 
do desamparo e do desabrigo. Claro que precisa
mos de remédios e aJimentos, porque há fome 
nos abrigos -e_ há--ameaças de sW'tos. A leptos
pirose já fai as Prim-eiras VftimãS nos ãlagados 
de Maceió. É claro que precisamos de barracas 
e de cobertores, porque há frio e desamparo. Pre
cisamos com a urgência dos desesperados, da 
solidariedade de todl,l a Nação, para a recons
trução da vida, dos sonhos e das esperanças de 
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mais de 60 mil pessoas. Mas precisamos, sobre
tudo, de programas de urbanização nos morros 
e alagados de toda a periferia da capital. Alagoas 
quer que o Governo federal lhe garanta o direito 
à reconstrução. Alagoas tem e exige o direito ·de 
viver. 
Era~ q:ue tit:Jha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA 
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é inaceitável que o -Governo Sãr
ney, voltado para o social, não mantenha os níveis 
básicos de atendimento na área da saúde pública. 
O Município de Rondon do Pará, no meu Estado, 
possui um único hospital que é a Fundação Sesp. 
Pois, por absoluta falta de material humano, o 
setor de internação daquele hospital está prestes 
a fechar. Essas rigorosas medidas de contenção, 
adotadas pelo Ministro da Fazenda, impedem a 
contratação de_ pessoal para os setores vitais, co
rno a saúde. 

Rondon do PaFá está localizado em uma das 
regiões mais ricãs do Brasil. Está localizado! Mãs 
é um município paupérrimo que, como inúmeros 
outros, neste nosso Brasil, não dispõe de infra-_es
trutura, de _saneamento básico, estradas, escolas 
e hospitais. 

Apelo às autoridades responsáveis e _à Funda
ção Sesp, para que revejam a decisão tomada; 
que não generalizem os casos que merecem, pelo 
menos, uin estudo partici.!lar de necessidades, 
e que dêem ao hospital do dtado município con
dições de atendimento. É direito dos brasileitos 
pobres e sofridos íntemar-se nos hospitais quan
do assim for preciso. 

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

O -SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURJVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: -

A recém-encerrada viagem do Presidente José 
Samey à República Popular da China, transcorrida 
no período de 3 a 8-de julho passado, foi, sem 
dúvida, um acontecimento de transcendental síg
nificado no concernente aos objetivos colimadoS, 
às dimensões dos resultados obtidos, perspec
tivas e repercussões. 

"Essa viagem- asseverou o Ministro das Rela
ções EXteriores Roberto de Abreu Sodré - mu
dou os rumos da política externa do Brasil." 

Acompanhado de uma comitiva de ministros, 
parlamentares, diplomatas, jornalistas e convida.:. 
dos especiais- da qual tive a honra de participar, 
como um dos representantes do Senado Federal 
.:......., o Presidente José Samey pôde verificar, no 
decorrer dos seis dias de sua visita à China, o 
realismo e a decisiva importância do seu desem· 
penho visando redimensionar, ampliar e fortalecer 
as relações bilaterais sino-brasileiras. 

Essa via9em prõporcionou ao Brasil a recupe
ração-do tempo perdido e a eliminação de equivo
cas, contribuindo para erradicar o isolamento e 
neutraJizar' o distanciamentO geográfico e ideoló
gico entre os dois países. 
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Convém acentuar que, na Ásia, depois do Ja
pão, a China é o maior parceiro- comefc:ial do 
Brasil, enquanto na América Latina o intercâmbio 
sino-brasileiro representa mais de metade de to
das as trocas. _ 

Em 1974, esse <:omércio, que era deUS$ 17 
milhões e_500 mil, evoluiu dez anos mais tarde, 
em 1984, para US$ 1 bilhão e 450 milhões, de
crescendo depois para US $ 965 milhões em 
1986, e apenaS- <JS? 680 milhões em 1987. 

Um dos principais objetivos da histórica viagem 
do chefe da Nação brasileira foi, precisamente, 
corrigir as oscilações desse intercâmbio comer
cia], visando elevá-lo para US$ 1 bilhão no final 
do corrente ano, e ultrapassar o nível de US$ 
1 bilhão e 300 milhões em 1989. --

Para atingir essa meta de interesse retíproco, 
a China pretende adquiria' veículos, ca1çados, mi
nérios, têxteis, usinas hidrelétricas e equipamen
tos de transportes, em troca de petróleo e de 
carvão siderúrgico. 

A reportagem do Jornalista Gervásio Baptista 
publicada pela Manchete de 23 de julho passado, 
irúormou, a respeito, que "tradings e Joint-ven
tures" estão sendo estimulados a organizar-se em 
ambos os países, com a fmalidade de facilitar 
a compra e venda das mercadorias. 

Algumas empresas brasileiras já têm escritório 
em Pequim, e continua sendo grande o interesse 
da Petrobrás em assinar contrato de risco para 
prospec:ção de petróleo nos mares do sul chinês. 

Além dos acordos de cooperação no âmbito 
dos transportes, comunicações e intercâmbio cul
tural, o objetivo fundamental da bem-sucedida 
viagem do Presidente José Saniey à China Popu~ 
lar consistiu na assinatura de um acordo para 
lançamento,, em 1992, de wn satélite, na base 
chinesa de Shanzi e dé outro, em 1994, na base 
de Alcântara, no Maranhão. 

Os satélites sino-brasileiros são destinaclos ao 
monitoramento de colheltas e recursos naturais, 
Oorestas, rios, áreas minerats, meteorologia, hi
drologia, geografia, geologia, cartografia, fazendo 
com que chineses_ej)rasileiros ingressem no mer
cado de servíços de sensoriamente remoto (aná-
lise de subsolo). ______ _ 

Obter-se-á, destarte, a junção da tecnologia 
brasileira nas áreas da iriformátic_a; eletrônica, __ e 
dos componentes sofisticados, com a tecnologia 
chinesa no setor de foguetes e de sensores. 

A ftm de que se possa avaliar o extraor<tinário 
ayanço cientifico e tecnológico da China, convém 
relembrar que em 1966 ela explodiu a sua terceira 
bomba atõmtca, e em 1967, fez explodir a pri
meira bomba H, lançando também o seu primeiro 
balístico intercontinental. 

A rapidez do avanço nuclear chinês espantou 
os Estados Unidos, a União Soviética,' Japão e 
a Europa Ocidental, países que ficaram ainda 
mais perplexos em face da criatividade, da auto
nomia tecnológica e da capacidade exponencial 
dos pesquisadores, cientistas e técnicos chineses. 

Acentuando que o acordo sino-brasileiro para 
lançamento de satélites de sens_oramento remoto 
é "histórico e inédito", o Ministro da Ciência e 
Tecnologia, Luiz Henrique da Silveira. esclareceu 
que o déficit de 40% no orçamento do Instituto 
Nacional de Pesquisas EspaCiais {(NPE), respon
sável pela participação brasileira, não afetará o 
andamento dos trabalhos com os chineses. 
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M final do acordo~ todo ciclo tecnológico estará 
dominado pelos dois países. O Brasil entra com 
US$ 45 milhões e a China com US$ 105 milhões, 
infonnou o Ministro. cabendo _aos chJneses o lan
çamento do primeiro satélite em 1992; o outro 
será lançado em 1994, a péirtir da base de alcân
taro. 
_.Além da utilização mútua, os dois países pode

rão vender os serViços dos satélites a terceitos, 
cabendo ao Brasil os clientes da América Latina, 
e à China, os da Ásia. Para _o restante do mUndo, 
a-divisão s-erá _de 30% e 70%, respectivamente. 

O CBERS (China-Brasil Earth Resources Sate
llites) terá órbita sincronizad"' com a do Sol, fican
dO em_ uma altura de 718 qUilómetros, e o mesmo 
níveriecnalógico do SPOT, s&iélite contrãtç,do à 
França pelo Brasil. 

A -programação da visita à República Popular 
da China se desenrolou com êxito integral, abran
gendo as solenidades e cerimônias oficiais, além 
de: significativos _eyentos, inclusive o deslocamen
to para visita à Grande Muralha, à tumba Dingling, 
ao Museu dos Guerreiros de Teracota, aos Pavi
lhões arqueológicos, ao Palácio Tange ao Museu 
da Província de Shaanxi. 

Seria exaustivo e desnecessário relatar todas 
essas ocorrências, motivo pelo qual desejo ape
nas, nos concisos limites deste pronunciamento, 
registrar a histórica viagem do chefe da Nação 
brasileira, adstrito aos principais acontecimentos 
transcorridos nas duas maiores metrópoles chine
sas, Beijing e Xangai, cada uma das quais, com 
uma população superior a 12 milhões de habitan
tes, evidenciam a impressionante vita1idade, a pu
jança, as potencialidades e o acelerado desenvol
vimento da China -contemporânea. 

Depois de receber, no aeroporto de Beijing, 
os cumprimentos do Ministro_ da Indústria Meta
l~gica, Senhor Qi Yuahjing e 'Senhora- acom-~ 
panhantes oftciats durante a visita a Pequim, das 
autoridades chinesas e dos funcionários .da Em
baixada do Brasil -, o Presidente José Samey 
e sua comitiva se instalaram na casa de hóspedes 
e, à tard~. visitaram o Templo do Céu. 

NO dia seguinte, segunda-feira, 4 de julho, reali
zaram..se na Praça da Paz Celestial as çerimônias 
protocolares de execução dos hinos nacionais dos 
dois países e apresentação-das autoridades, tendo 
os Presidentes Yang Shangkun e José Samey, 
seguídos de seus <)judantes-de-ordem, passado 
ern revista._ a ltopa formada. 
- EncerradO o desffie, o Presidente da República 

se dirigiu para o Salão Leste do Grande Palácio 
do POvo, a fim de iniciar as cqnversações progra
madas com a Primeiro-Ministro Li Peng. 

-- Na mesma ocasião, os parlamentares integran
tes da colnitiva presidencial se dirigiram para o 
Salão Xin Jiang, no Grande P~dácio do Povo, para 
um encontro com os seus colegas chineses, verift~ 
cando-se o comparecimento do Vice-P~sidente 
do Comitê Permanente da Assembléía Nacional 
do Povo, Uao Hang Shwlg; do- Vice-Presidente 
do_ Grupo de Amizade Sinow6_ra_sileira, Xin Yun 
Bel;-do Dirétor do DePartamento de Assuntos Ex-

. teriores da Secretaria do _Coffii:tê da Assembléia 
Nacional do Povo, Shi Guo Bao; do Vice-Diretor 
c:lo Departamento de Assuntõs Exteriores da Se
cretaria do Comitê Permanente, e do intérprete 
Derig Lan Zhen. ·· _ 

Os Senadores Lowival Baptista e Joiio Medei
ros ~almon, e os~ Cid Rejas Américo 

Carvalho, Gastoni Rigfti, Ricardo Fiuza, RuberVal 
Fr!3ncisCa Pilotto-e Francisco Amaral represen
taram o Congresso Nacionãl, travando urTI fecún
do _diá1ogo a resPeito da experiência 1egislã:iiva 
e dos assuntos· de intereSse recíproCo. ·-

As demais personalidades componentes da de
legação brasileira se desincumbiram com rara 
competência, das suas atribuições de assessora~ 
menta direto ao Chefe da Nação, ou seja, os Minis
tros_ das Relações Exteriores, ROberto de Abreu 
Sodrê; da Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique 
da Silveira; o Tenente~Brigadeiro-do-Ar Octávio 
Júlio Moreira Lima, Ministro da_ AeronáUtica; o 
General-de-Divisão _Rubeos Bayna Denys, Minis-
tro-Chefe dó Gabinete Militar; o Ministro da Refor
ma Agrária Jáder Fontenele Barbéilho e o MinistrO 
Extraordinário para Assuntos da Irrigação, Vicente 
Cavãfcante Fialho; os Embaixadores Seb_?l?tiào do 
Rego Barros, Paulo Pires do Rio, Renato Prado 
Guimarães, _Mauro Mendes de Azev~do, Aluizio 
Napoleão; o Ministro Júlio Cesar Go_mes_ dos San· 
tos, além do,s conVid<lc;;loS especiai.S;-1~\inistros Mar
cos Vinfcius Vilaça e os· Drs. José Pinto Serrão 
e~a1QV.3nf VitoriO :BeUOtti. . 

Não me seria lícitO deixar -de mendqnar outras 
perso~_al_idade_s-·orasileira:S que partiCiparam da 
·comitiva Pre5idencial assessorando-a em todos_ 
os momentos, entre os quais destaco; Embai· 
xador Paulo da Costa Franc;o, MiniStro Luiz Matto
so Maia Amado, jornalista CarloS Henrique de AJ
fi!eida Santos, Dr~ _JoaqUim Campeio_ MarQues, 
Dr. Namir Salek, Secietário Antenof 60rgêa, Se
cretária Silvia Diriiz, Coronel Messias Pia~ de Arau-
jO,'Corãnel_Expedito Hermes Rego Miranda, Mllijor 
IvO Esj>íhdola Bastos, MaJor Sérgio ~de SoUza Al
ves, MajÕr:AViador C:yro Withoeft e Gervásio Bap-
tista. . 
_ A outorga do Título de poutor "HonoriS Causa" 
da. Universidade de Pequim ao Prtisid(mte J* 
Sá'mey foi uma das mais expressivas cerimônias 
ie~iza~s nq Qrande P~làcio do Pq_\f9, presentes 
o Min.istro da _ _Indústria Metalúrgica Qi Yuanjing 
e_ Senhora, as m~_mbros da COmitiva brasileira, 
diretores e funciOnários da Universidade de Pe
quiin, onde forarõ reCebidos pelo Reitor Ding Shi 
Sun~ O Vice-Reitor da Universidade, LO Heo Çhai 
fez uma saudação, seguindo~se· éJ- aPi-esentaÇãO 
do homenageado por um dos diretores da Univer
sidade e os agradecimentos do Presidente da Re
pública. 

Terminada a cerimônia o Presidente da Repú
blica dirigiu-se ao salão Sichuan onde autografou 
exeil)plares da edição chinesa do seu livro "Norte 
das Agua~", dir_igindo breves palavras de agradeci
mentos ao Senhor Du Dao Zhunm e Chen Zhao 
Chang, titulares da editora que imprfmiu-0 livro. 

Em seguida, o Presidente da República foi con
duzido_ao salão Jiang Su onde pronuncíou uma 
confere:ncia Sobre os prqblemas e as rela~ si
no-PrasUeiras. -

Conviria,-a estã: ·altura: destacar_ aiérri ®_s __ entre
vistas do Presidente José S&rney-cOin-0 Uder 
Qeng_ Xiaoping, no dia 5 de julho, pela manhã, 
e à tarde, com o -secretário do Partido ComuniSta 
Chinês Zhao Ziyang, a visita de despedida do Pre
sidente Yailg Shang Kun, O o dia 6 de julho, quarta
feira_.. quando se rea1izou a cerimônia de assinatura 
de Atas. 

A seguir o Pre~idente da ~epública e-comitiva 
se despediram do Ministro da Siderurgia Qi Yuan
jing, das autoridades chinesaS e -dos funcionários 
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diplomáticos da Embaixada do Brasil, embarcan
do para Xian onde foram homenageados com 
um banquete oferecido pelo governador e pelas 
autoridades da Província de Shaanxi, e partici~ 
param de alguns significativos eventos, tais como 
exposições arqueológicas e visitas a museus. 

De Xian a comitiva presidencial se desJocou 
para o aeroporto Hongquiao de Shangai, desem
barcando às 17 horas"do dia 7 de julho (quinta
feira} quando foram recebidos pelo Prefeito de 
Xangai, Senhor Zhu Rho Ji e 'altas autoridades 
locais, e conduzidas ao Hotel Jinjiang. 

A noite o Presidente José Samey e sua comitiva 
foram homenageados no Salão de Banquetes do 
Centro de Exposições de Xangai, a convite do 
Prefeito da cidade, que saudou os visitantes, tendo 
o Presidente agradecido o jantar e as homenagens 
recebidas. 

No dia seguinte, sexta-feira, 8 de julho, pela 
manhã realizou-se a visita ao complexo siderúr
gico de Baoshan, tendo o Senhor Zhu En Pei, 
Vice-Diretor-Geral, depois de Uma breve exposi
çio acompanhado dos visitantes, percorrido as 
lrlltlllações do complexo siderúrgico. 

Conduzidos pelo Senhor XieJwt, do Cerimonial 
~. o Presidente e sua comitiva visitaram à 
t.de, o Centro Aeroespadal de X,Ogai, sendo 
recebidos pelo Senhor Su Shi Kun, Diretor do 
Centro Aeroespacial, e pelo Senhor Zhan Wen 
Zhong, Diretor do Instituto de Engenharia e Saté
liteo de Xangai 

A semelhança da visita ao Complt>.xo Siderúr
gico de Baoshzm, além da exposição sobre a es
trutura. o funcionamento e as atividades do Centro 
Aeroespacial de Xangai, também foram percor
ridas as suas instalações. 

Fm.3:Imente encerrou-se, às 20 horas de 8 de 
julho, no Aeroporto Hong-Quiao, de Xangai, a via
gem à República Popular da China, tendo o Presi
dente José Samey e sua comitiva regressado ao 
Brasil via Honolulu e Los Angeles. 

Seria oportuno reproduzir, à guisa de conclu
são, as declarações do Presidente José Samey 
depois do encontro que manteve em Pequim com 
o Uder Deng Xiaoping, quando asseverou que_." 
a cooperação aberta entre Pequim e Brasilia é 
um fato de projeção mundial. A China representa 
na Ásia o que o Brasil representa na América 
Latina. Ambos são paises de grandes territórios, 
expressivas população, importantes matérias-pri
mas, recursos humanos ponderáveis, extensas 
fronteiras e um nível equivalente de desenvolvi
mento tecnológico-industrial. Ternos o que ofere
cer um ao outro e, por via dessa aproximação, 
vamos tomar possível aos países médios romper 
a hegemonia dos grandes". 

As duas grandes nações estão emergindo rapi
damente no cenário mundial, como protagonistas 
dos respectivos destinos, acelerando um proces-
so irreversível de desenvolvimento crescente e au
to-sustentado, a selViço da paz do equilíbrio mun
dial, e do bem-estar de toda a humanidade. 

Considero oportuno a incorporação a este pro-
nunciamento, da palestra proferida pelo Presiden
te José Samey, na Universidade de Pequim, intitu
lada "Ciência e Tecnologia: Patrlmônio de Todos 
- Um Alerta sobre a Utilização Econômica do 
Saber". 

Igualmente parece-me oportuno incorporar as 
~gens publicadas no jornal China DaDy, 

DIÍIRIO DO COI'IOREsso NACIONAL (Seção U) Quarta-feira 10 ~2059 

dos dias 5 e 6 de jullio, abordando aspectos da 
viagem do Presidente José samey. 

DOCGMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LCXIRJVAL BAPJlSTA EM SEU DISC(JRSQ: 

Palestra proferida pelo Presidente José 
Samey na OnlversJdade de Pequim, em 
4-7-88- "Cii:nda e TecnoJogiÍl: Pabimônlo 
de Todos - Um Alerta sobre a Utilização 
Econômlca do Saber". 

É um momento marcante em minha vida inte
lectual falar na Universidade de Pequim. 

Fazer algumas reflexões aos que aqui se prepa
ram pai'a a vida e o trabalho, depositária das res
ponsabilidades futuras da grande nação chinesa, 
em sua trãjetóri8 fascinante ao longo da História. 

Hoje, a conjugação entre a tradição e a moder
nidade, o passado e o futuro, a coerência e a 
reforma. 

Presido uma nação que também vive a fase 
de profundas mudanças. 

Luta pelo crescimento económico e o bemw 
estar social. 

-Paises como a- China e o Brasil tomaram cons
ciência de que a História recJamava uma opção 
clara e definitiva: ou a comodidade e a segurança 
imediata do imobilismo, ou os riscos e sacrificlos 
de uma ação corajosa em busca do novo e do 
inventivo. 

Ou nos_resignávamos a legar às próximas gera
ções sociedades envelhecidas em suas estruturas 
imersas em frustrã.ções, ou enfrentávamos o de
safio do futuro, liç:lando com realidades. 

Há algo de novo debaixo do sol. 
A ciência e a tecnologia são tão ou mais impor

tantes, no processo prefdutivo contemporâneo 
quanto os recursos naturais, os equipamentos in
dustriais ou a própria mão-de-obra. 

O cenáiio emergente do século XXI sérá marca
do, fundamentalmente, não por uma divisão entre 
ricos e pobres, mas entre os que dominam o 
conhecimento especializado e aqueles que não 
o dominam. 

O saber, não apenas o ter, será o critério distin
tivo das sociedade~ no próximo müênfo. 

Pior que o atraso será a colonização cultural, 
de povos sem acesso ao saber. 

A ciência e·a tecnologia são importantes assim, 
hoje, não apenas no nfvel das políticas nacionais 
de desenvolvimento, mas igualmente e sobretudo 
elementos de primeiro plano na configuração das 
relações internacionais. 

É sobre a base desses dois elementos chaves 
ao progresso ectmômico e social que deve assen
tar-se uma fração significativa do relacionamento 
bilateral entre o Brasil e a China nos próximos 
anos. 

Para juntos, conjugarmos esforços em busca 
do extraordinário mundo das descobertas, hoje 
em grande parte monopólio dos países desen
volvidos. 

A China e o Brasil são seguramente países mui
to diferentes, hoje, do que eram em passado ainda 
recente. 

A produção agrícola e industrial, em que pese 
a diferença de estruturas eco_n_6mlcas, conheceu 
saltos fantásticos em ambos os países. 

As fontes_ de energia continuaram a se desen
volver, novos meios de transportes 1nteg1wn hoje 
regiões antes isolad-. 

Sistemas modernos de comunicações passa
ram a alcançar comunidades distantes e os bene
fícios da saúde e da educação puderam ser esten
didos a um número maior de pessoas. 

A despeito da forte expansão demográfica ex
perimentada por nossos dois países nos últimos 
vinte anos, o produto bruto por habitante cresceu 
praticamente 300% desde a década de sessenta. 

O desenvolvimento não é, entretanto, uma es
trada uniforme ou desproVida de obstáculos. 

A experiência de muitos países em desenvol
vimento, nas últimas décadas, tem demonstrado 
que, apesar da aceleração do crescimento e dos 
inegáveis avanços na construção da base indus
trial, tende a persistir uma certa coexistência de 
métodos diversos de produção e de distribuição, 
assim como diferenças técnicas, por vezes sur
preendente, na forma do homem se relacionar 
com o melo natural. 

Mesmo nações de relativo avanço industrial co
mo o Brasil e a China vêem_conviver, lado a lado, 
a energia nuclear e o carro de bois, a satélite 
de comunicação e o fogão a lenha. 

Altas taxas de crescimento económico ou a 
rápida mutação na base produtiva material nlo 
são suficientes para garantir a transformação 
equilibrada de todos os setores da sociedade. 

O processo de desenvolvimento é, por sua pró
pria natureza. desigual, trazendo soluções inova
doras a velhos problemas, mas introduzindo .a 
mesmo tempo novas dificuldades, sem fornecer 
respoStas suscetíveis de serem implementadas 
em curto prazo. 

Enquanto ele aproxima o computador de popu
lações semialfabetizadas e a linguagem inf~ 
tizada da cultura oral, o desenvolvimento gera cJes.. 
continuidade e acrescenta novas desigualdades 
econômicas e sedais. 

Mas, os países em desenvolvimento não podem 
esperar pela homogeneização completa de suas 
estruturas sociaiS para-enfrentar o grande desafio 
do progresso ciet:ltífico e te_cnológico. 

Não se conhecem receitas simples para o de
senvolvimento e não há que sugerir algum atalho 
novo nesse diffcil caminho que trilhamos com 
pertinácia. 

Um mesmo elemento será instrumental nessa 
grande tarefa do desenvolvimento, qualquer que 
seja o caminho esç:olbido em cada país; quero 
referir-me ao caráter universal da ciência e da 
tecnologia. 

A China de velha civilização e de cultura milenar, 
deu à humanidade um número significativo de 
descobertas e invenções~- _ 

A fascinação exercida no Ocidente Medieval a 
Renascentista pela China Imperial não era devida 
apenas às fabulosas riquezas de Catai, que s-em
pre atraíram mercadores gananciosos e aventu
reiros intrépidos, mas resultava igualmente de 
procedimentos técnicos extraordinários e produ
tos misteriosos que encantavam povos europeus 
ainda rudes e tecnologicamente pouco desen
volvidos. 

A China foi uma espécie de paradigma da in
ventividade humana e, até o Século XV, pelo me
nos, demonstrou ser muito mais eficieilte do que 
as sociedades européíaS na-aplicação do cOfiliéCi
mento do meio ambiente às necessidades práti
cas do homem. 
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Fo! do Império do Meio que a Europa Medieval 
herdou uma grande parte de seus conhecimentos 
técnicos.cientificas. 

Originárias da China são as três maiores inova· 
ções dos primórdios da era modema -a bússola, 
a pólvora e a imprensa. 

Assimiladas, no momento oportuno outros po
vos em terras distantes, aJgumas dessas contri
buições permitiram que regiões_ antes deconhe
cidas fossem incorporadas ao arco de civilização 
então existente. 

A ciência modema, isto é, a bagagerri de conhe
cimentos acumulada pelo homem sobre a vida 
e os processos naturais desde o SéculO XVfpelo 
menos, deve muito à admiravél História da ciência 
e_ da tecnologia chinesas. 

Seria um erro pretender separar ã prOdução 
científica das condições sociais (:rue presidem a 
sua elaboração. · 

As descObertas e inovações técnicas introdu
zidas numa determinada sociedade, em certas 
etapas de seu desenvolvimento histórico; não são 
apenas o resultado do trabalho de homem ·geniais 
ou de sábios isolados em seus laboratórios. 

São antes de mais nada, o produto e a expres
são de uma cultura e de uma sociedade. 

O desenvolvimento econômico e tecnológico 
de urna dada sociedade não pode assim exer
cer-se num vácuo social. 

Depende de uma série de fatores sodafs, cultu
rais, institucionais, económiCos e propriamente 
científicos. 

Estes últimos estão intimamente ligados a uma 
correta política de formação profissional, tanto 
no nível de massa como no aperfeiçoamento téc
nico-sistemático em níveis mais avançados de 
graduação. 

A política de educação desempenha, portanto, 
o papel verdadeiramente estratégico nos progra
mas de desenvolvimento nacional. 

Se os países da Europa Ocidental puderam 
exercer, durante os últimos quatro séculos e até 
uma data ainda recente uma hegemonia incon
testável sobre as demais regiões do Planeta, foi 
porque conseguiram estabelecer um "sistema dé 
crescimento" sustentado por constantes proces
sos de inovação. 

Esse modo de produzir, que permitiu o desen
cadear da revolução industrial e das revoluções 
científicas que lhe são associadas, s6 se tomou 
·passivei apartir de uma sólida base de conheci
mento técnico, difundidos em círculos c_ada vez 
mais amplos da população. 

O triunfo histórico do que se convencionou 
chamar de ··racionalismo -ocidental" pode ser em 
grande parte atribuído a notável expansão das 
oportunidades educacionais permitidas pela con
solidação dos_Estados nacionais nos Séculos Xll 
e XVIII. 

E foi a racionalidade cientifica que permitiu o 
dinamismo- social ., .1=ompetitividade econômica 
e a eficiência IndUstrial. 

O sucesSo continuado dessa forma inventiva 
de produção só se tomou possível graças à institu
cionalização da pesquisa técnico-cientifica, não 
mais em escala industrial, mas já no âmbito dos 
laboratórios especializados. 

Hoje em dia, o sitema industrial passou a d~ 
pender, cada vez mais, de uma infra~estrutura de 
conhecimentos e de procedimentos técnicos es
pecializados que estão estreitamente ligados ao 
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processo da ciência experimental, sob a fonna 
de pesquisa e desenvolvimento. 

A integração entre_o si.stery:1a_~;~~odutivo e o. com
plexo cientfficó-tecnológico alcança hoje todos os 
ra.mos do conheCimento_ humano e seus efeitos 
se: estendem igualmente a todas as esferas da 
atividade econômJca. 

Os países que, como a China e Q Brasil aspriam 
a oferecer a suas populações_ todos os benficios 
do sitema industrial moderno, inclusive partici-

-_ panda do comércio mundial de bens e seiViços, 
devem igualmente dominar todas as etapa$ do 
processo de elaboração ao conhecimento téCni-
co~dentífico. - --

O progresso_ tecnológico não pode ser simples
mente__importado: ou ele permeia todas _as fases 
da formação dos recursos humanos num deter
minado País-. ou ele será sempre uma cópia servil 
de produtos estrangeiros, sem entender-se ao 
próprio processo ele produção. 

O ProceSso histórico da industrialização, têm 
meados deste séc_ui_o pelo menos, demonstrou 
que a difusão internacional da tecnologia disPo
níve.l ~tuou co_mp_ importante fator de recuperação 
para- as sociedades que chegaram tardiamente_ 
~ etç~:pa da modernização. 
_-A vantagem comparativa de muitas dessas ex

periências naCionais de lndustriãliiaÇãO '"tardia 
coitstitui-se juntamente na possibilidade de bene
ficiar-se dos _exemplos e dos conhecimentos pro
duzidos pelos pioneiros para o estabelecimento 
de sistemas- prod1.,1tivo~_ mais modernos e ~ais 
eficientes. --- -

Tudo indicaria que outras sociedades poderiam 
tanlbéi:n r~prOduzir tal expet:_iência. -- -

O mundo de hoje ainda ffiais interdependente 
cj.o _ qu~ há um século. __ CQm o increrri~nto global 
e a interpretação dos mer_cados. 

O _des_enpenho dos atuais países avançados 
tende a ficar mais dificil devído a dOis fatores: 

- a- complexidade intrínseca das novas tecno
logias e 

- a tendência a cer<::ear a difusãO dá- cQnhe
ciemto _tecnológico. 

Vou tratar suces.sivamente dessas duas Q-ues
tões. 

Até finais do século pa$58dO_._~$_ grande,s t~cni
cas da revolução industrial podiam· ser conside
r~d_as coroç_ parte de um estoque comum de co
nhedmentos __ coJocados à disposição dos países 
e:nvplvidos na corrida da _industrialização. 

A incorporação dessas tecnologias ao sistema 
produtivo industrial não dependia de um pessoal 
altamente qualificado integralmente dedicado a 
atividade de_ pesquisa e de desenvolvimento em 
nível de laboratório. 

Mesmo o volume de i-ecwsos finan-ceirOs eãe 
meios materiais para a implantação das inovações 
têcnJç_ª$ não significa tuna barreira instranspo
nível para maior parte cios países integrados ao 
sistema económico mundial. 

Esse antfgo modelo de desenvolvimento indus
trial estava ãssociado a uma fase ainda eJementar 
da relação entre o homem e o mundo natural; 
tratava-se: _da transformação de elementos mate
_Jja.is ~teR:~_-?- .. ?~ª~é§_d_;;, utilizaçãÇ)_ da -,~ri_erQia 
em suas _átversas-·rormaS:- enêrQ-ia férmicá, · 65 
coinbustíVeiS- fósSeis-e- êletricídàde. -

A atuàJ etapa de desenvolvim~nto industrial, a.o 
contrário, confere maior importância à produção 

e à manipulação da informaçãa.·atnbuindo menor 
peso relativo à -energia e à matéria.- ---- -

_Q novo sistema industrial se baseia no _desen
volvimento -de forças produtivas cada vez mais 
aigentes em elementos imateriais e crescente
mente_ poupadÇ~ras de_ matéria bruta e_ energia. 

Q próprio surgiemtõ da enerQiã nuclear - an
tes mesmo da atual revolução da informação ~ 
significou Unia tranSformação fundamental dare
lação entre as socie9ades e o conhecimento tec
nológico. 

A capacidade cientifica e técnica associada 
à _possibilidade de utilizaçao dE!: ener9ia nuclear, 
c-cinceiitrãdã- em redUzido número -de. países, re
presentou, na verdade, o estabelecimento de uma 
nova rela_çã-o de forças entre as nações; muito 
maiS do qUe a pólvora o havia feRo nos albores 
da era modema. 

Os países pioneiros na tecnologia nuclear pre
tenderam mesmo congelar em seu exclusivo be
nefício a relação de forças então criados. 

Seja "no setor nt.idear,-seja no das tecnologias 
de ponta, as inovações terrdem a sUf9ir como 
resultado de enormes investimentos em pesqui~ 
sas e desenvolvimento. 

A _intef.!sificação crescente da utilização de capi
tal na pesquisa científica operacional parece ser 
uma_ ci1rad;erística permanente do atual_ modelo 
de índustrialização e de deseOvolvimento econô
mico. 

A desigualdade assim introduzida, na escala 
mundial, entre os países que podem parmltlr-se 
desenvolver pesquisa científica e explorar indus
trialmente os técnicos dela derivados e os demais 
países, designadOS Com númerOs--dessas _riõvas 
tecnologias, menos brutal, talvez do que a antiga 
forma de exploração colonial direta, mas provavel-
mente mais insidiosa e aguda. --

A intesidade tec:nológica das indústrias de pon
ta, bem como o enorme volume de _re:cursos fi
nanceiros que elas supõem, Parecem pois atuar 
como uma barreira à difus.ão universal _d_ag novas 
tecnologias -e sua extensão a paises relativamente 
carentes em capital e em recursos humanos. 

Mesmo alguns desenvolvidos. rnas;_ de menor. 
porte relatívo,_têll) por vezes dificuldades em en
contrar fontes adequadas de financiamento para 
a pesquisa e desenvolvimento nesses novos <:,am
pos. 

Daf a assoçiaçã.o e a cooperação em projetes 
de pesquisa, como é o caso dos programas Eure
ka e Esprlt. da Comunidade Ec_onômica Européia. 

Os países em desenvolvimento que, como a 
China e Q Brasil, pretendem dominar todos os 
aspectos da produção e utilização __ das_nova_s tec~ 
nologias são obrigados a operar uma formidável 
·concentração__ d_e_ recucso_a_er;n pesquisa e desen
volvimento. 

-As limitações fmanceiras e de_ capital humano 
que ainda marcam o esforço industrializador em 
nossos países parecem impor, quase que natural
mente a necessidade de cooperação _cientifica e 
tecnológica e _a busca de asso.ciações. privilegia
das que mobilizerri as melhores capacidades téc
nicas de _cada país em setores selecionados de 
pesquisa _e desenvolvimento. 
, -~ ,Ç.OJ!lP!~~dilc!t;_ d.,.os_slS.~rl1~~--t~D~~p~_ tomou 

a lriOVàÇa(,_ üiúã tãiéta: éSSe_riêi~õl~JJtii'COleti_V(!.-
o inventor estâ-C_ãdã vez mais raramente ass-.o:

ciadO a novas fronteiras _do conhecimento hu
mano. 
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Contrariamente à utilização da energia para a 
transformação da matéria, como se fazia nas fases 
anteriores da revolução industrial, a elab:oração, 
a transferência, o tratamento _e utilização-da infor
mação, que passaram a caracterizar o ·cenâtio 
tecnológico deste final de século, superam as pos
sibilidades do pesquisador isolado. 

Mais ainda, a pesquisa científica e a inovação 
técnica tomaram-se tão solidárias uma da outra 
que tendem a diluir-se as antigas distinções entre 
pesquisa fundamental e pesquisa operacional. 

A evolução tecnológica depende tanto do labo
ratório como da fábrica, da universidade como 
da empresa, dos dentistas e administradores indi
viduais como do Estado. 

O reconhecimento dessa simbiose toma ainda 
mais imperativa a necessidade de cooperação en
tre países que partilham da mesma preocupação-
quanto aos rumos do desenvolvimento tecnol& 
gico futuro da humanidade. 

Há necessidade, dado o caráter universal da 
dência e da tecnologia, de que a racionalidade 
cientifica rompa as barreiras lingüísticas e as fron- -
teiras políticas. 

O trabalho científico foi sempre concebido -Co- -
mo independente de opções políticas ou de preo
cupações econômicas, voltado primordialmente 
para as necessidades da humanidade como um 
todo. 

Cabe interrogar sobre a significação dessa "uni
versalização da ciência", em face da estrutura 
atual da pesquisa cieritifica em nível mundial e 
das técnicas visíveis quanto à possibilidade de 
difusão irrestrita dos conhecimentos produzidos 
pelos cientistas. 

Essa questão eStá ligada às restrições que se 
manifestam em alguns círculos à difusão dos co
nhecimentos elaborados nos laboratórios finan
ciados pelo setor público. 

Em outros termos: pretende-se que o·universal 
deixe de ser universal. 

Tradicionalmente, a cooperação nos_ meios 
cientificas se faz não apenaS através do intercâm- ~ 
bio de informa-ções durante colóquios e seminá
rios e pela divulgação de pesqulsas em periódlcos 
e publicações especializadas, mas também por 
meio do acesso dos cient!stas aos laboratórios 
de seus colegas, sobretudo aqueles dos centros 
mais avançados. 

O desenvolvimento extraordinário da informá
-tlca e _da telemática significa-ao mesmo tempo 
que um número cada vez maior de cientistas que 
trabalham nos lugares mais distantes_ do planeta 
poderiam, efn princípio, pã_sSar a ter acesso ime
diato ao estoque mundial de conhecimentos cien
tíficos. 

Estariamos, assim, no limiar de uma transfor
mação, que reproduziria desta vez, em escala pla
netária, o fenômeno de expansão cultural que a 
difusão da imprensa representou para a Europa 
do Século XV. 

Entretanto_, não é só isso que está ocorrendo. 
Atualmente, as restriç_õ_es de natureza política 

ou ideológica já observadas no passado tendem 
a ser reforçadas, quando não superadas, pelas 
considerações de natureza econômica ou comer
dai. 
_ Não se deve por certo esquecer que a pesquisa 

científica-e tencológica apresenta custos cada vez 
mais elevados. 

Mas, uma fobia do cerceamento exagerado dos 
fi~~~- de infom1ação científica pode agir em detri
meritõ das Próprias políticas nacionais de desen
VQ]virnento tecnológico, já que a restrição ao inter
câmbio transfronteiriço de dados tende a diminuir 
os insurnos colocados à disposição dos pesqui-
sadores. -

Enfim, o caminho das descobertas científicas 
e -tecnológicas que no Passado foram bens da 
humanidade, tendem no presente, sob o argu
mento da "confklencialidade", a legitimar o mo
delo do "segredo comercia]", como se este con
ceito devesse passar do plano das empresas priva
das ao nível das relações entre Estados. 

Em oUtros termos, haveria transporte e não 
transferência de tecnologia, 

Como já se disse tantas vezes, as leis que presi
dem a elaboração da ciência são universais, como 
universal é o próprio conhecimento científico. 

Não sbp_universais porém todas as outras con
dições que servem a elaboração ou operacfona
lização do conhecimento científico;-pessoal quaJi
ficad_o_,_ ins.tituições de pesquisa, laboratórios, uni
versidades, registro e circulação da informação 
científica. 

Ess.es elementos têm necessariamente de fazer 
parte do património de um pais se este pretende 

aceder às etapas mais avançadas dessa informa
ção. 

A China e o Brasil, devido a características pró
prias em termos de espaço, recursos naturais e 
população, são países em desenvolvimento que 

' dispõem como poucos, da capacidade de domi
nar uma vasta gama de elementos do sistema 
técnico contemporâneo. 

Nossos países já se lançaram à conquista dos 
setores estratégicos de alta tecnologia: energia 
nuclear, foguetes e vetoreS de lançamento, indús
tria aeronáutica, telecomunicações, biotecnolo
gia, microeletrônica e outros mais. 

O mundo do Século XXI será o mundo da gran
de transformação pelos avanços da ciência e tec
nologia. 

Ela acabará com o pessimismo. 
Já' não há o espectro de um planeta exaurido; 

mais de um homem no primeiro dia da terra, 
transpondo montanhas, modificando os meios de 
produção, viajando às profundidades de todas as 
leis da criação, pela mágica do conhecimento. 

Não haverá barreiras para o saber, 
Ele viajará para descobertas de energia, mate

riais, processos, fontes de abastecimento, criando 
amplas e novas perspectivas para melhorar a vida. 

Cabe-nos manter valores que não podem ser 
destruidos, da identidade cuJtural, do meio am
biente, dos tesouros culturais, 

Será esse mundo transformado ao qual nós 
temos de ter acesso. 

Brasil e China são países semelhantes: territó
rio, produção industrial, inconforrriidade com o 
imobilismo, certeza do nosso espaço, recursos 
naturais e humanos. 

Vamos reunir esforços para juntos dominar tec~ 
nolo9iãs, romper monopólios e estender a mão 
aos nossos irmãos mais pobres, 

Todos somos passageiros da grande aventura 
do homem. 

Somos todos um só: povos e raÇas, natureza. 
O saber, portanto, tem que ser universal. 
Ele é um património que no·s veio de herança 

pela existência do gênero humano. 
Chegou a hora de resistir às hegemonias. 
Brasil e China poderao dar um grande exemplo 

à humanidade. 
t um grande passo. 
Muito obrigado. 
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China and Brazil 
stress science, 
trade co-operation 

by our stalf reportar 
' Guo Zhongshi 

1 :. Top Chinese · and Brazilian 
:lea_ders yesterday · positively 
evaluntcd bilateral relations -and 
'stresaed :,., scient.ific:_ and 
technological co-operat.ion. 

ln talks w.ith Brazllian Presiden~ 
Josa Sarnoy, who arrived ln Beijlng 
,on Sunday for a six·day official 
visit to China, Chinesa Premiar Li 
Peng · ~aid daveloping ··countrias 
should' stap"':'"'up' scientific and 
technological co-operation among 
.themselves besides · co-operating 
. with developed. countries, · 

"China and Brazil. enjoy, good 
· adantific ~ ~nd ~~ lechnological co
.operative tjes and the. t.wo coun· . 
t.rias could join efforts in conduc
ting many concreta' projech, ·~ · Li 
said.' .. ' _, 

" ' Sarney is the first. Brazillan head 
of state to come to China. During 
hia trip, the two governments wilJ 
sígn severa! co-operation accords, 
including' one o.imed at. breaking in· 
to ,lhe 1mall clrcle of nations· ~ith 
advan~od l!latallita technology. 

The two countries are expected 
to launch theh; first jofut satellite, 

w hlch would Pe used for monitoring 
crOps · and mapping--• natural 
r~source~ in Chipa P.D:d Bra.z.i.l: 
~arney told.~i.~~a~·th,e!t.;wo c~un· 

tne~ : . ."b9ast;;.~1~Vf±~çle)l.a.rea of 
technological 'co-operation and 
shou_Id_ link hands in- scienl;ific ex•' 
ploration on a~ equal bã.sis~.-. · ' 

"Modern technology should not 
only :,?-~ used by deyeloped' coun· 
tries, Sarney said. "'l'he large 
number of developing countries 
should make 'joint: efforts in 
·ml\stering arlvaoc~ ~.I!JCience 1'·.and 
t~chnology." ·' . 

Earlier yeat.erday, Cbíneee Presf .. 
denL · Yang Shangkun held · a 
,welcoming '!eremony for Sarney. ln. 
a brief meeUng a(ter the ~emony, 
the Chinesa President- t.old Sarney 

,that China and Brazilhave much in 
.common as.".,they:.~re; bot.h large,, 
dev411loping, ,çountries ·- which ha\(e · 
'riCh ,. 1-esourçes imd.~ foll9w.' eÍm.ilar 
pS.t.hs :o~·devell'pment~· ··· 

Yang.· wh~ 'earller had' 6Uffered··a 
.minor çold and waa told by "hlo da<> 
tor to refrain from exCessive ac· 
tivities, looked fuUy recovered. He 
said China ia devoting full strength 
to economic,development..,This iu

. eludes, the improvement of the 
'côuntry's · economic and ""politicai 
. systems .nnd opcni.-~g · widct> · · te 

· developing·'countries: u: weU · ~ 
'developed nations .. 

He told Sarney t.hat China 
welcomes any effort. made by Brazil 
to holp China's construction and 
expressed the belief that Sarney'a 
visit will fut>ther ' Sino-Brazilian 
relatione in politicai,' ' econonúc, 
cultural, · scientific .- · and 
·technolo~ical ·. and &ducational 

1!ieldtJ. . . . . .. .' 

. Saniey''sald"tbo pui'pose ·of hl• 
'visit.' was.,· .... t.o· ç,ement, eJ;isting 
friendly r tles ''~ith ÇWna. and · open 
·~P ~ew Channels.fOr.~o-ope,ra_,~p~~::, 

Measures 

!~!l~"*·~·~~,í;U;Ir.:~-oo; 
,approximately :lho 'l.ai:no leve! o! in,
dustdal de"VeJopment~· ,should: pro
·'vide. for each' other'a: noods· and 
make' joint· efforts .lD overc.oming 
problema we h a v e encountered." 
Sarney said. He added that.BrazU 
is willing' t.o · supply China . with 
whatov~. that ia ueeful to the coun· 
try"·. '' • ' . .. ' . 

Touching upon bilaterat'tcade in 
their talks, Sarney and Premiar Li 
agreed that . bot.h ehould take 
measures to solve tha present trade 
iinbalance.··The.balance 1a now in' 
Brazil's favour. 
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Deng stresses Third W orld co-operation 

~~--~~~~~~-
. by ou r sta!f reporter 

Guo Zhóngshi. 

Senior Ch1nese leader- Deng 
Xiaoping said yesterday that China 
regards its own development as a· 
major·contribution t.o mankind and, 

.. a way of maintaining international 
peace. 

But the country iS yet to· ãc·. 
complish this historie task. said 
84-year-olq Deng. 

D,eng· told visiting Bl-azilian 
PreSident Jose Samey, the first 
Brazilian head _of state to visit' 
China sine é"' the·· · twó- countrieS: 
establishe<i'diplomatic tios in 1975;. 
that China and Brazil had 
undergone similái- experiences, in' 
that both had suffur~d from foreign 
iDvasion and exploitat.ion. ~ ' 

''We must Z.eiy on ou r owÍ! efforts 
in the attempt to contribute to 
mankind. The Third World coun· 
tries should: step up their co-· 
operatioJj · because we_, have the' 

san:ié historie position and respon":' 
sibility,'' Deng said.. 

Sarney. currently on a six·day of~_ 
ficial visit to China, said thet he fui· · 
ly agreed with DeÍig's view, adding 
that there 8.re · no problêms o r· 
obstacles ex.istirig in Sino-Brazilian 
ties. ·. . - · 

De.ng said ·"that world War does 
not seem likely in the near future. 
"We should grasp this opportuDity 
to overcom~ difficulties and further 
ou r development," h e said, adding 
that developing countries are 
back.ward in S?me .ways, but not in 
every~ .. 
·· Sarriey congratulated China on 
its · prese,nt polici~s and · said 

· soCialism _. ·. with· -.... Chinese 
characteristics is a new concept. If 
the import.ance of China·. and its 

· moO.erniza tion drive is ignored, 
Sarney said, the "Pacific Century:• 
would be out of the question. 

The phy sicaf dist.ance between 
the two countries would not be a 

- restraining factor iil the fó.Tination · 
of bilateral ties. Deng said. "We 

_ botb h_ave our own sets of advan~ 
tageS, and Brazil has better condi
tions than We do. The difficulties 
we both face now cOme fro:rri our. 
poor starting posit.iona,".he a:dded. 

The Brazilian leader · described 
Deng as one who bas put forward 
the contemporary theory of reform, 
and said he was· · pleased to see 
Deng in gooG. health. 

Deng, chairman oí the Central 
Military Com.mission, said that 

· every summer be would go swimm· 
ing in the sea for a month and a 
half. "As.!mmmer is here, Tt's time 
for me togo to the beach again," he 
said .. 

Zhao Ziyang, General seeretary 
of the Chin~e Communist Party 
Central Committ.ee, and visiting 
Brazilian Presider.t conferred on 
strengthening bilateral friendly 
and co-opetative relations during 
their meeting in. Beijing yesterdity. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara
nhão. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. Pro
nuncia õ seguinte discurso.} - Sr. Pre_sidente, 
Srs. _Senadores, a reVIsta Veja. de vinte de julho 
de 1988 (n9 29- an0""20), ein suas- páginas 
amarelas, trouxe uma importante entrevis~ _do 
jovem empresário, Ricardo Semler, de 28 anos, 
formado em Direito, e dono_ da empresa_Semco. 

O importante da entrevita é a análise reaJista 
que faz do empresário e enipresariado brasileiro. 

A crise econômico~finahceira está aí, a inflação 
galopante devorando tudo e o jovem empresário 
não se abala, age em suas empresas como ·um 
destemido timoneiro em meio à cerração. 

Aos vintes e dois anos herdou da família a em
presa Semco, uma indústria de equipamentos na
vais, que estava à beira da falência. Era uma em
presa familiar, com parentes e amigos il.i direção 
e nos cargos de confiança. Justamente por isso, 
parece, a empresa não fillha pernas para andar. 

Demitiu todos os_ parentes e amigos e intro
duziu métodos modernos de gerência. O resul
tado não se fez esperar. Hoje é possuidor de qua
tro fábricas com quatro milhões de dólares de 
lucro previsto para 88, conta com 1.000 oPerários; 
em 1982 eram 100, quat1d0 a empresa estava 
à beiaa do colapso, Seus 1.000 operários têm 
participação nos lucros da empresa e as portas 
de suas fábricas estão abertás aos sindicatos. 

Analisando os setores sociais do Pais, constatou 
que o mais atrasado é o empresariado nacional. 
Atrasado nos métodos de gestão, na capacidade 
tecnológica, na administração dos recursos hu
manos. Aprofundando sua análise, diz que o em
presariado nacional semere agiu em condições 
confortáveis, com boas margens de lucro e sem
pre sob a proteção do Governo. 

O çapitalismo é um sistema de risco. Arrisca 
o emprego do capital. O empreendimento que 
se tenta pode ou não dar certo. Daí o risco. Em 
contrapartida ao risco, o capitalista quer o lucro, 
o que é certo, o que é saudável. Mas o empresário, 
continua ele, não quer correr risco, por isso vive 
sempre à sombra do Govemo, buscando lucro 
sempre maior, em grande es_cala. Comparando 
o empresário brasileiro com os de países em de
senvolvimento da Ásia e da Espanha, sentimo-lo 
despreparado, diz ele. À menor-dificuldade, vai 
depressa bater às portas do BNDES em busca 

de_SQc_orro, ou vai atrás de ministro amigo tentan
do .l!rna__linha de crédito~_ 

-"Quem fala pelo empresário é a Fiesp, afirma 
essencialmente reacionária, refletindo muito bem 
o conservadorismo de homens de nossas empre
sa. Pois a Fiesp, continua, nada quer mais que 
conservar o que foi acumulado de riqueza, a duras 
penas e através de famílias. E quer manter tam
bém um ambiente propicio para que essa acumu-
lação de riquezas permane,ça. . 

.É assim 'rue pensa, diz Ricardo Semler, o gran
de empresário, como o pequeno e o médio. Estes 
têm como ideal amealhar e passar o que adquiriu 
aos fiJhg:;. Está aí o conServadorismo da. Fiesp. 

Coli.tínuando sua anãlise, afirma que o conser
vadorismo de nosso empresariado tem raíz~s his
tóricas. No passado nossos homens de _empresas 
nada mais fizeram que manter ligações com o 
coronelismo politico e conítbio incestuoso com 
o Governo. 

E suspira por libertar o empresariado nacional 
de seu conservadorismo estúpido e liberar as em
presas de seus laços famiUares, laços esses que 
podem levar a empresa à falência. pois nem sem
pre a competência faz parte dos laços de família. 
Esses rãçOs. familiares podem levar a empresa 
à incompetência, mal que grassa em nosso País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, achei o pronun
ciamento do empresário Ricardo Semler de tal 
relevância que peço a V. ~ que sua entrevista 
seja transcrita em nossos anais, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOA Q(JE SE REFERE OSR. 
NEY />1ARAIYHÃO EM SEli DISCURSá: 

Entrevista: Ricardo Semler 

O F'A TRÃO REBELDE 

O Industrial autor de uni best-seller diz que 
os empresários são o setor mais atrasado 

da sociedade e aponta FeUpe Gonzáles como 
exemplo para o pais 

Por Fernando Pacheco Jordão 

"Alguêm Precisa acOrdar os empresários- do 
B[asil, acostwnados a herdar indústrias que pas
sam de pai para filho - o que é uma delícia 
-,para adverti-los de que suas empresas desapa
recerão em dez ou vinte anos se não se moder
nizarem e não se prepararem para competi[-". O 
autor da frase é o paulista Ricardo Semler, um 
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jovem de: 28 anos, que aos 22, recém-formado 
em Direito, herdou urna pequena indústria de 
equipamentos navais, a Semco, demitiu todos os 
parentes e amigos da familia que a dirigiam, intro
duziu métodos modernos de gerência e hoje c se 
gaba de comandar um conjunto de oito fábricas 
com urna perspectiva de 4 milhões de dólares 
de lucro para este ano. Pela primeira vez, seus 
quase 1.000~ operárfO_s ..;:,.;, -eram _;:w_enas 1_ oO e_ni 
1982, quanao a einpresa estava à beira de um 
colapso- ter~o participação _ _nos lucros, um dos 
29 peritos de uin rol de inovações que Semler 
adotou. 
. Na fábrica, ele acabou com a revista dos operá

rios ao final do expediente, estimulou cada um 
a pintar a seu gosto a máquina em que trabalha, 
aboliu expedientes burocráticos inúteis, permitiu 
a criação de comissões. de fábrica e abriu as portas 
aos sindicatos - uma experiência que, em abril, 
ele colocou num livro cheta de humor e irreve
rência, virando a própria mesa, há onze semanas 
na lista dos dez mais ve.ndidos em todo o país. 
"O empresário nacional se esconde atrás da saia 
do governo quando convém e investe contra o 
Estado quando há aumento de impostos. Confia
apenas em si mesmo e em Deus, nesta ordem", 
diz. ele, entre outras cutucadas fortes num empre
sariado que ainda se vale de baixos salários e 
da proteçáo do Estado como dois de seus maio
res trunfos. ''Cada um está cuidando do seu pró
prio umbigo", ataca Semler. Na semana passada, 
recém-chegado de_ uma viagem de dois meses, 
na qual ·refez todo o roteiro de Marco Polo para 
chegar até a China, entrando pela froriteira do 
Himalaia, o industrial concedeu esta entrevista a 
VEJA 

Estamos habituados ao mercadlnbo prole~ 
gldo 

\I.EJA - O empresariado bi-asüeiro e~ mu
dando sua maneira de agir? 

Semler- De todos os setores sociais do país, 
o empresariado é o mais atrasado. É um setor 
que cresceu em condições sempre confortáveis, 
com boas margens de lucro, sob a proteção do 
Estado e não percebe como as condições hoje 
são diferentes - quando se compara o Brasil, 
por exemplo, com os países em desenvolvimento 
da Ásia ou com a ESpãriha. ComJ)araCh com o 
empresariado desses países, o brasileiro ê absolu
tamente despreparado. 

VEJA - fin que o-;m;presari;&; b;asileíro é 
atrasado? · 

_ Se'mler:_ Ele_ é·_ii.tr_~d_o n~~ -métodos de ges
tão, na capãddade tecnológica e na administra
ção dos recursos humanos. Por isso, o empresário 
brasileiro tem dificuldade de se adaptar a um 
mundo mais globalizado, onde precisa enfrentar 
a concorrência. Aqui, ele está habituado a uma 
situação do passado, que é o mercadinho exclusi
vamente brasileiro, garantido e protegido. 

\oE/A -Não há exceçóes? 
Semler ~ As exc_eções são a meia dúzia de 

empresas que exporta e consegue ser competitiva 
no exterior. Mas a maior parte atua ainda com 
a mentalidade de um maxicartório. À menor difi
culdade, corre-se ao BNDES para pedir socorro 
ou se consegue urna linha de crédito com um 
ministro amigo, como está acontecendo agora, 
de novo, com a Transbrasil. 
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VEIA -A FederaçAo das lndústlúrs do Estado 
de São Paulo, a Fiesp, reflete o pensamento do 
empresariado? 

Semler - A Fiesp reflete o co~rvadorismo 
do empresariado. O que ela quer é conservar o 
que foi acumulado_ de riqueza, a duras penas e 
através de famílias e gerações, e manter um am
biente propício para que essa acwnulação conti
nue. Mas precisa mudar, também. A Fiesp, da 
qual eu também faço pi:ute, está passando pela 
mesma situação por que o Governo_ Figueiredo 
- uma situação em que ela predsa se abrir a 
opiniões diferentes e viver um processo de demo
aatização. 

\oE/A-A força de mudança estana nos jx:que
nos e médios empresários? 

Semler - Não. Aliás, não consigo me identi
ficar com o pequeno e médio empresário, um 
ser inominada -que não aparece mmca e não diz 
o que pensa. Acho que ele quer apenas acumular 
riqueza e passá-la aos ffihos. Se é isto, ele está 
muito mais afmado com o corlservadoriSriio den
tro da Fiesp. · 

\oE/A.- Por que prevalece essa mentalidade 
lflrtlsada? 

Semler-- Essa mentaJldade vem do passado, 
da própria forrilação" do empresariado, marcado 
pelo conservadorismo, pelas ligações com o·coro
nelismo político e pelas relações iri<::estuosas com 
o governo. Isto ficou muitO claro na Constituinte. 
O empresariado não participou Com uma menta-
6dade mais aberta, mais modema, querendo criar 
um pais melhor. O que -ele mostrou foi medo 
de perder o que conquistou e por issp s6 agiu 
quando percebeu que já tinham sido e~provados 
muitos artigos contra os seus interesses. 

Onpouco de Suécia aqui, um pouco de fndla 
ati 

~A - Por que os empresárioS não intervie
Tliffl iiiltes?-

Semler-- Porque confiaram nas táticas tradi-. 
clonais, que eram de ficar sentados em S!Jas er:nw 
presas à espera de que o governo ou_ os consti
tuintes viessem perguntar o que eles queriam. 
Não perceberam que isto acabou. O resultado 
é que, como os deputados mais conservadores 
e de direita viajavam para descansar nOs fins de 
semana, o PT, que não sai da Constituinte nem 
para comer sanduíche, conseguia aprovar tudo. 

\.oEJA - O senhor também quer suprimir os 
artigos no capítulo da Ordem Social que os em
presán'os estão combatendo? 

Semler- O empresário, por ser conservador, 
é contrário naturalmente a qua1quer modificação, 
especialmente às que acrescem o_ custo de seu 
produto. Mas a teoria de que é predso esperar 
porque o Brasil não está pronto para as mudanças 
é completamente furada. O Brasil t_em que ir avan
çando pouco a pouco. A Constituinte está refle-
tindo um represamento de vinte e poucos anos 
e por isso não sai gradual e moderada. Existem 
certos itens que não são muito razoáveis. 

w::JA - Quais? 

Semler-Essa questão da jornada de trabalho 
com 6 horas, por exemplo - o turno é multo 

curto. QueremOs pegar um pedacinho d.a Suéda 
e dizer: ''Vamos pôr esse pedacinho aqui. Ali pode 
ser a fncüa". Isso é preocupante. Mas ficar brigan
do por causa da licençawpatemidade, por exem
plo, é uma bobagem. 

VEJA_:: FOnim feitos cálculos na sua empresa 
de CfUlli*J • Mnpiaçllo da licença-maternidade, 
a criação dtl Jicença-patemidade e a redu,ção da 
jomada' de frl!tbltlho podem significar em termos 
de aumento de custo? 

SeiD:~er- - Nosso aumento de custo é zero_ 
nos três Itens. Nossa jornada de traQalho já é 
menor do que 44 horas semanais, nossas mUlhe
res têm facilidades adicionais na maternidade e 
já existe a licença-paternidade na empresa há 
-muito tempo, s6 que com menos dias ck> qu'e 
prevê a Constituinte - é de c;ínco dias corridos. 
Foi uma reivindicação de algumas mulheres, ori
ginalmente, que adotamos há três anos por uma 
questão de bom senso. Achamos que o nasciw 
menta de wn filho é um momento importante 
o suficiente para o homem ficar dois, três, quatro 
dias fora. O curioso é que a maior parte dos nos
sOs homens, na prática, não faz uso do tempo 
integral da Ucença-patemfdade. A maioria volta 
nó segUndo ou no terceiro dia .. 

~A - Esse artigo deVeria ser suprimido da 
novci Constituição? 

SemJer- Eu acho-um absurdo que a licençaw 
paternidade seja colocada na Constituição, mas 
acho tambéfn ·que o barulho que fazem a respeito 
da Ordem Social é descabido. Existe wna tenta
tiva de encontiC)r pretextos para ridicularizar o tra
balho da Coristifuinte. No fundo, a mensagem 
desses._crítiCos é ~: "Està Coristlt:uição não vale 
nada. vamos escrever uma outra que seja mais 
de direita". 

VEJA -A Constituição é de esquerda? 

Semler - Eu acho que n~o é. O _discurso 
aa:i:Jíreita é qUe a póe .1 esquerda demais. Eia 
é uma Constituição de centro-esquerda se com
p!Jrada com o _festo do mUT)do. E apenas 3 graus 
à. esquerda, mas o suficiente para a direita ficar 
neurótfc_a. 

loEJA - Existe hoje uma geraçOO de empre
sários que pensa como o senhor? 

Semler .:...:.... ExiStem exemplos isolados, mas 
uma geração acho que não. Fiz várias palestras 
parã g_!UPoS de 200 e 300 herdeiros de empresas 
grandes e fiquei bastante desanimado. Senti que 
a.maioria deles tem como aspiração ser igual 
ao pai - então, a possibilidade de mudança é 
pequena. Na sucessão de muitas empresas brasi
leiras, quem está assumindo assume com a aspi
ração_ e cuidado de não ser considerado_inferior 
ao pai, com a proteção de ser igual ao pai e 
não criar nenhuma confusão.lsso certamente cria 
um atraso de capadtação enorme. 

\.ElA - O senhor teve uma formação para 
ser Igual ao seu pai? 

Semler- Acho que sim. A expectativa era 
que eu fosse o número 2 e, na medida em que 
meu pãi fosse se aponsentando, tomasse o _seu 
lugar e criasse a empresa para os meus fllhos. 
Nio acontece nada disso. 
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\-ElA - O senhor entrou em conflito com a 
famDia? 

SemJer- - Sim. A fami1ia via a empresa como 
uma extensão de sel! próprio patrimônio, portanto 
ligava as contas da empresa com as contas da 
familia Assiin, ãs pessoas cóm cafgOs de con
fiança e de direção tinham que ser ligadas senti· 
mentalmente à família - como, aliás acontece em quase tOdas as-ernpreS:BS familiares. Eu-preco
nizava uma empresa onde_ não houvesse envolvi
merito da família e que fõsse absOlutamente pro
fa.Ssionalizada- e isso causou, obviamente, uma 
diferença muito grande de opinião. Quando assu
mi a empresa, salram todos. Todo mundo foi 
dispensado numa sexta-feira à tarde. Hoje eu iria 
mais devagar. 

Não vamos consideJ'al' a greve umã Bfrcnlta 

loEJA - Dentro da sua concepção da condu
ção da empresa e política salarial quem é o seu 
.guru? 

Semler - Quem está mais perto ·de ser o 
meu guru é o primeiro-ministro da Espanha, Feli
p'e Gof!Záles, que está Conseguindo conciliar as 
necessidades capitalistas com os programas de 
abertuia com o socialismo. 

lo'EJA - O senhor tem afinidade ideo/ógiaJ 
com Felipe Gonzáfes? 

SemJer - Em parte, mas não no sentido de 
dizer-que ele é um socialista puro, mesmo porque 
esSa classificação já não faz muito sentido. ~ 
zález é um homem que levoti em conta aS ilecesai
dades capitalistas_ de cresCimento_ da economia 
espanhola e melhorou muito a situação do pais. 
Ao mesmo tempo, ele conseguiu ter credibilidade 
junto aos trabalhadores, coisa que o nosso gover· 
no não tem e dificilmente terá. E está dando pas
sos em direçã_p _ ~ ~i~lizaçãp, e po~to ª-redis
tribuição, de a1gumas coisas às quais os trabalha
dores hoje não têm ace$so. _ 

VEJA .:....Qual é a sua relaç~owm o movimento 
sindicãJ? 

SemJer - O moVimento sindical brasileiro é 
o único agente de mudança importante que acon
teceu neste século, como foi no século passado 
na Inglaterra e nos Estados Unidos. Acho que 
dialogar e encontrar Ul11 caminho de abertura, 
fraqueza e transparência com-o sindicato é abso
lutamente essencial. lssó não quer dizer que não 
estejamos sujeitos _a wna greve amanhã ou que 
vamos considerar _um_C3 greve uma afronta, Ql,.lan
to mais _n~os funcionários tomarem decisões 
livres, mais nós lidamos com pessoas adultas, 
em vez de ficar tratando todo mundo como crian
ça ou como adolescente. 

Tomu o poder- é uma conversa dlficD 

YEJA- O senhor tem medo da ação dos sindi
catos? 

SemJer - Há uma diferença grande entre o 
sindicalismo de resultados, que procura obter 
vantagens dentro do capitalismo, e o sindicalismo 
da cm, cujo objetivo é tomar __ o poder político 
e socia1izar a economia. Acho que é sadio para 
o Brasil ter partidos e linhas políticas com visões 
diferentes de como d,eve ser o país e qual o _siste
ma. Eu não_ tenho nenhum medo disso. Acl)o 
que o erro dos empresários é esse medo do ver-
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melho - a idéia de que os comunistas vão se 
inmtrar e tomar as fábricas deles. Nada disso é 
verdade. Isso é uma histeria coletiva criada pelos 
pr6príos empresários para se assustarem uns aos 
outros, provocarem n~ações e- matarifn ·a mal 
pela raiz. Mas é desnecessária. 

ltEJA - Que linha de sindicalísmo o senhor 
sente hoje que ocupa mais eSpaço? 

Semler- Na minha empresa é o sindfc:alísmo 
de resultados, porque é uma visão mais de curto 
prazo.- Não é fácil convencer b operário de que 
é preciso lutar para daqui a dez ou quinze- anos 
tomar o poder e tomar a fábrica. É uma conversa 
meio diffcil para quem não sabe como pagar as 
'contas no final do mês. · 

v.EJA - Clual é o pior inimigo do -Brasil? 

Semler - A incompetência. Se houvesse in
competência aliada à honestidade, como acho 
~houve no caso do Dilson Funaro e do Bresser 
Pereira, quando passaram pelo Ministério da Fa
zenda. ela é mais aceitável. Outro problema gran

·de situado no mesmo nível é a competência na 
desonestidade. Os nossos políticos são multo 
competentes na desonestidade. 

~A- Qual sua opinião Sobre a nova política 
industrial anundada pelo governo? 

Semler - O caminho genérico, conceituai, 
é razoável. Ou seja, é correto dizer que a política 
de substituição de importações acabou, que o 
Brasil precisa ser competente c:a nível intemácional 
e que é preciso diminuir lentamente as tarifas 
para pressionar as empresas a se digladiarem 
com o mundo modema como ele existe lá fora. 
Mas fazer isso e manter a Secretaria EspéciaC de 
Informática, SEI, com uma política te~nológica 
própria, que não bate com essa política industrial, 
é tapar o sol com a peneira. A mesma coisa acon
tece com as Zonas de Processamento de Exporta
ções, ZPE, que são uma tentativa de cair num 
escravismo, num coronelismo antigo, que é de 
onde velo a indústria brasileira. Emprestam-se um 
terreninho e uns escravinhos para você fazer seu 
produto e exportar para o resto do mundo por 
um bom preço. É uma mentalidade retrógrada. 

w::IA - O senhor é uma pessoa n·ca. Que 
bens o senhor possUI? 

Semler - Muito pouco. Eu já Msci bem de 
vida. talvez por isto o dinheiro nunca foi uma gran
de preocupaçáo. A casa onde moro_ é alugada 
e tenho um carro, mas n·ão tenho motorista. Não 
tenho iate, nem avião, nunca vou ter. Às vezes 
compro algumas coisas quando viajo- quadros 
e tapetes. Inclusive os dois últimos tapetes persas 
que tive os meus cachorros comeram inteiros. 
Não tenho muito apego ao dinheiro. 

~A - O senhor já teve alguma partlcfpaç5o 
política? - · 

Semler - Ern termos de partido não. Mas 
sempre tomei posições políticas. Estive, por 
exemplo, nos comícios pelas eleições diretas, em 
1984, em São Paülo. Eu acho que sair para a 
política deve ser uma decisão de profissão, uma 
decisão de vida, de opção. Eu não iria para a 
política para ser sec.retário de u~ª coisa oU outra. 
Sofreria muita intempérie que não vale a pena. 

\IEJA ~ O senhoi' cosiumll financiar partidos 
()() candidatos? 
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Sernler- Eu cheguei a dar contribuições fso
Jadastao PMOB e ao PT, porque eram os partidos 
qu_e (,'!U achava que precisavam na época con
quistar sua estrutura. 

~A...:.. No ijU.idiõ j;of'mco atuai, a_ que partido 
o s~nhor $e !ifiaria? 

.- Sernler - Se fosse me filiar, me ftliaria ao 
TucanO, que é o que me dá mais simpatia . .t: 
um dos poucos partidos em que o programa e 
as peSSOaS são-muito parecidos, pelo menos por 
enquanto. 

l-EIA - Qual a sua oPinião sobre os políticos 
que têm sklo citados como possíveis candklatos 
~ PfeSident_e !!a Repúbh'c:a? · 

Semler - Jânio Quadros é um instável. Ele· 
é muito perigoso. Brizofa não é do meu agrado 
porque tem um populismo que não me convence. 
Quén::ia é Ulll Maluf Júnior. Maluf é representativo 

__ de uma era que acabou. Antonio Ermírio é urna 
pessoa de extrema boa-fé que tem a disposição 
de fazer as mudanças mas não está disposto a 
pagar o preço. O Lula mistura de uma maneira 
interessante uma ingenuidade ideológica com 
uma certa malícia prática que ele está adquirindo. 
Fernando Henrique é um homem do futuro
tentando aprender a vida pragmática num País 
tão corrompido como este para um acadêmico 
puro como-ele. Covas é um político mais tarim
bado~ Tem o grau de malícia suficiente rriisturado 
c::om boas intenções para fazê-lo um bom candi
dato. Se tivess.e de votar para presidente_ seria 
CovaS ou Fenlando Henrique. 

Politl~ int~~· ~ p~_ ser Presidente 
-t-EIA - O senhor é candidato i1 quê? 

Semler- Por enquanto a nada. Esse processo 
não foi tão da noite para o dia como parece. 
Foi gradual. FIZ 110 seminários no ano passado. 
Então é uma coisa que vem vindo, ê gradual e 
portanto não é montagem de candidatura nenhu
ma O Brasil tem excesso de candidatos. 

lEIA --Mas o sen_h?r tem ilmbições política.s? 

- Semler- Bem específicas. Eu acho que quan
do Você tem um paSSadO erilP,resarial relativa
mente bem-sucedido não deve sair para política 
pegar um pequenO cargo. Como disse um dos 
Conselheiros da minha empresa: "Você deve en
trar para a política para ser Presidente da Repú
blica, não menos". E eu não voU -dar esse pulo 
com tanta facilidade. Eu não sairia da empresa 
par.:J pegar um pequeno cargo, fazer alguma coisi
nha política. Isso não me interessa. A decisão de 
abandonar tudo e entrar na polític::a certamente 
~o seria hoje. 

VEJA, 20 DE J(JLHO, 1988 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ._ 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Mauro Be
nevides. 

O SR. MAURO BEI'IEVIDES (PMDB - CE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) ..,...... Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Continua repercutindo intensamente no Nor
deste o decreto-Jci do Presidente José Sarney ins-
tituindo as Zonas de Processamento de EJcpor .. ' 
1íiçáo naquela regl6o. seruJo !IUfJiefOIRia as enlidl!l-
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des que já se dirig!i"am ao Chefe da Nação aplau
dindo a sua iniciatiVa. 

Tendo seguidas veZes trazido o assunto a deba
te nesta _tribuna, inclusive apresentando emenda 
ao Ato das DiSposições Transitórias para garantir, 
rló prazo de 180 dias, a implantação das ZPEs, 
fuí alvo, no ú1timo-fim de semana, de sucessivas 
interpE:laç:ões sobre o andamento das ruedidas 
decorrentes do ato presidencial. 

Aliás, cerca de 3Q_entidades de classe dirigiram 
ªo Primeiro-Mandatário do País um telex, vazado 
nos seguintes ~ermos: 

"Exmo. Senhor 
Senador Mauro Benevides 
Senado Federal 
Brasilia-DF 
Para conhecimento de V. Ex", a Associação 

Coriiercial do Ceará tem a satisfação de re
produzir, como se segue, telex que as entida
des empresariais deste Estado transmitiram 
ao Exmo. Sr. Presidente da República, em 
defesa das Zonas de Processamento de Ex
portação, ~riadas pelo Decreto-Lei n9 2.452, 
de 29-7-88: · 

1988 
Exmo. Sr. Dr. José Samey 
DD. Presídente da República 
O Nordeste_ recebeu com justificado júbilo 

a críação, por ato legítimo de Vossa Exce~ 
lência, das Zonas de Processamento de Ex
portação, reconhecendo-as, peJa experiência 
de outros países que, através delas, supera-
ram entraves ao seu crescimento, como un 
eficiente instrumento de apoio a promoçlo 
do desenvolvimento equilibrado da Nação. 

Não nos swpreendem, exatamente por is
to, as agastadas reações que se vêm fazendo 
públicas contra a iniciativa presidencia1 e que 
se manifestam por pronunciamentos de coo. 
tumazes adversários de politicas que visem 
integrar as regiões pobres ao proceSSo evolu
tivo da economia naciona1. 

Impõe-se, portanto, contraditar essas vo
zes quando elas, através de sofismas aparen. 
temente hábeis, mas na realidade bisarmo.. 
condenam a utilização do de~reto-lei par11 
a institucionalização das ZPEs, porquanto tais 
adversários do desenvolvimento integrado da 
Nação sempre silenciaram diante do empre
go, pelo Chefe do Poder Executivo, da com
petência que lhe confere a Constituição para 
legislar sobre matérias específicas, enquanto 
esses edites não lhes feriram interesses ou 
a estes atenderam, caso recente do decre
to-lei que estabeleceu a nova política indus

- trial, sem dúvida algwna assunto de muito 
ruaior amplitude e repercussão econômica 
do que ás ZPEs. _ 

POuqufssimas matériàs de cUnho legisla
tório, aliás, teráo tido um processb de elabo
ração tão longo, tão aberto a discussões, tão 
receptivo aos antagonismos de concepções, 
envolvendo setores do Governo, da socie
dade _e do próprio Congresso Nacional, como 
o decreto-lei das ZPEs. 

·Repelindo, assim, as falaclosas investidas' 
que se renovam contra as ~nas de Proces
Mmento de Exportação e O _decer:to-lei' que 
M criou, os empresârios cearenses, pelas en
tidades subscritoras, sabem contarão com 
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a decisão e a flrTJleza d~ Vossa Excelência 
para sua sustentação, inclusive como instru
mento primeiro de realização do pbjetivq fun
damental que a nova Çonsti_tujção que se 
elabora imprime ao Estado brasileiro, quaJ 
seja o de reduzir as c:lesigualdades entre as 
pessoas e as regiões2 _ • • _ 

Receba Vossa Ex.celênda_ os_ nossoS aplau-
sos e os nossos votos" de felicidaçle pessoal. 

Respeitosamente, _ 
Associação Comercia] do Ceará 
Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará - --
Federação das Assoçiações de Comércio, 

Indústria -e-Agropecuária do Ceará-
Centro Industriá! do Cear~ 

Bolsa de Valores Regional 
Federação da Agricu1tura do Estado do 

Ceará · - -
Federação do Cõinei'cio do Estado do 

Ceará · · 
Federação do Comércio Atac_adi&t?l do Es-

tado do Ceará - -
Federação dos Diretores Lojistas do Ceará 
Oube de Diretóres Lojistas de Forta1eza 
Associação_ de Bancos do Estado do Ceará 
Associação das Indústrias de Confecções 

do Ceará 
Associação das Indústrias de Redes do 

Ceará 
Centro dos Exportadores do Ceará 
Associação dos Reflo~;estadore~ do Ceará 
Associação CearenSe de Avicultura 
União das Oas.ses Produtoras do Ceará 
Associação dos Comerciantes de Materiais 

de Construção da Ceará 
Associação Lojista Feminina __ 
Associação dos .Fabricantes de. Móveis do 

Ceará 
Associação de Micro, Pequena e Média 

Empresa do Ceã-tá _ 
Associação dos Empresárias da Constru~ 

ção Pesada do Ceará · 
União Democrática Ruralista - UDR 
Associação dos JOO.lheiros, Óticas e One-

Foto do Ceará_ 
Federação das __ ~presas de Transportes 

Rodoviários Norte/Nordeste 
Sindicato das Indústrias de Açúcar, Doces 

e Conservas Alimentfcias do Ceará 
Sindicato-da lndÓsirla de fiaç-ão e Tecela

gem em geral do Ceará 
Sindicato dos Lojistas do C.omérdo de 

Fortaleza 
Sindicato das Indústrias de Calçados de 

Fortaleza" 

Por sua vez, a Federação das Indústrias do Cea
rá, presidida pelo Dr. Luis Esteves Neto, também 
se man_ifestou, expressa e incisivamente, favorável 
às zpEs, fazendo-o em mensagem dirigida ao 
Dr. José Samey, cujo teor é o seguinte: 

Dmo Sr. 
Senador Carlos MaUrO Cabral BenêVides 
Senado Federal-- -
Brasma 
Telex Circu1ar NR. 421/88- GP 
Em adenda ao nosso telex NR. 420/88 -

GP, transcrevemos- ~baixo o texto que enca~ 
minhamos ao P_re_sid_ente da República. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

Excelentíssimo SenhOr Presidente, 
A Federação das Indústrias do Estado do 

-Ceará, recon.hecendo a grande impo~da 
que representará para as regiões Norte e Nor
deste a irnplarrtaçao das Zonas de Processa
mento de Exportação, manifesta _o justo 
jtplauso à inicilltfva tomada por Vossa Exc;e
lênda ao mesmo tempo em qU•úegistiã seu 
apoio às medidas subseqUentes necessárias 
ao se_u desenvolvimento. Os ataques aos pro
jetas das ZPE:s._irradíados de forma veemente 
e profundamente injuSta: aos .. interesses- da 
nossa região, longe de nos surpreenderem 
servem apen~ara ratificar o_ nosso entendi
mento de como ÇertOs e_st~o- Vossa EXce
lência e o seu Ministro da Indústria e Coffiér-

--" Cià, José Hugo Castello Branco, quando pe
dimos vênia, para também lhe prestar nossa 

-- homenagem. 
Os empresários ~_Indústria do Ceará re

colhem da definiç~o pelaS ZPEs nesta -re
giões um valioso e significativo paSsO em 

-·- buSca do mais ráPido -e adequado processo 
de industrialiZação e_de conseqüentes refle
xos nas esferas s6cio-econômicas. 
~COmo nordestino" e conhecedor bastante -

da- probl_emática com que convive"m os que 
habitam as regiões Norte e Nordeste permitiu 
a Vossa Excelência uma decisão emanada 
-de uma aná1ise consciente e de resultados 

_ esperados profícuos e de incontestável reper
cursão na economfa como um todo. 
~ Oíante de todas- ãs colocações emocio
nadas_ que se --derivam da insatisfação pela 
autorização de Vossa Excelência em- faVor 
das ZPEs através do instrumento do de_creto 
igualmente usado para defmir a nova política 
_industria] brasileira ~. que da mesma forma 

--------mereceu nosso rec;onhecimento, há a certeza 
da sua representatividade para Os runiós que 
se ~mprestam a política de ação de seu go
verno. 

"i\tenciosamente, 
l.t,lis Esteves Neto 
?residente FJEC · 

sr: Presidente e Srs. sena-CiOres, a mi'f",_i~al
mente, surpreenderam as manifestações contrá
rias às ZPEs, aludidas nos textos acima transç::ritos. 

No caso, por exemplo, da nova política indus-
trial, a si&temática adotada - também o decre
to-lei -:- mereceu reiterados aplausos de muitos 
daqueles que, hoje, se posicionam contra a medi
da, sob o pretexto de que a sua adoção não ocor
reu atravês_de mensagem dirigida ao Congresso 
Nacional. _ _ ·- _ _ _ 

Estou convicto de que a tentativª de .ftustrar 
as ZOnas de Processamento de Exportação não 
haverá de lograr êxito, restringindo-se a gestos 
isolados e inconseqüentes. 

O Nordeste espera que as ZPEs possam contri
buir, decisivamente, para a correção das gritantes 
disparidades regionais existentes entre a nossa 
e as outras áreas geográficas do País. 

_Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Na 
presente sessão terminou 9 prazo para apresen
tação de emendas aQ Projeto de Resoluç:ão n9 

89, de 1988, de autoria déi COmissãO Diretora, 
que dispõe sobre horário e freqüênda no Sen~_do 
Federal e dá outras providêntias. 

Agosto de 1988 

Ao projeto foi oferecida uma emenda, que será 
lida pelo Sr. Prinieiro-Secretáriõ. 

É lida a seguinte Emenda 

EMENDAN•I 
(Substitutivo), de PleriâriO 

Oferecida ao Projeto de Reso)_u-c;ão n<J 
89, de 1988, que dispõe sobre horário 

_e freqüinda no ~nado Federal e dá ou
tras provldêndas-

Dê-se a seguinte redaçâo ao projeto: 

Art. }9 O art. 358 do Regulamento Administra
tivo do Senado _Federal passa a ter a seguinte 
redação: -

"Arl 358. Os servidores do Senado Fe
derai estão sujeitos à jornada de 40 (qua
renta) horas semanais_ d_e tra_balho, ressal
vados os que, por força de lei, têm jornada 
-de duração específica. 

§ }9 Nos dias úteis a jornada de trabalho 
terá duração de oito horas, divididas em dois 
turnos, o primeiro das 8:30 às 12:00 horas 
eo segundo das 14:00 às 18:30 horas. 

-§ 29 Não são considerados dias úteis os 
sábados, domingos, feriados, e outros_ dias 

-em ·que não haja expediente. 
§ 3<J Para os servidores que têm duração 

de jornada de trabalho específica, em virtude 
de lei, o horário será estabelecido pelo diretor 
respectivo. 

§ 4" Para o serviço de Gabinetes, ó horá
rio será estabelecido pelos respectivos titula

- res, obedecida a çarga horária diária a que 
está sujeito cada seiVtdor, por força de lei. 

§ 59 Para os órgãos cujo funcionamento 
é ininterrupto, o horário será estabelecido pe
Jo diretor respectivo, obedecida a carga horâ

. ria prevista em lei. 
§ 69 O horário estabelecido em decor

rência do disposto nos parágrafos anteriores 
será registrado diariamente, admitindo-se o 

-- ref1istro da entrada atê 60 (sessenta)- minutos 
após o inícío do exp~diente em ·cada turno. 
relativamente àjol"I)ada de_ trabalho diária es--
tabelecida no § 19 deste artigo. ~-

§ 79 Na hipótese de entrada após õO mi-
nutos do inicio do .expediente, o atraso, para 
que não e~je as sanções_ regulamentares, 
deverá ser comunicado,_ justificadamente, 
em sua natureza e finalidade, ao Diretor-Ge~ 
ral." 

M. 29 O att. -359 do _Regu1amento Adminis
trativo do Senado FedeJat passa a ter a seguinte 

-redação: 
.. Art.-----359. A freqüência dos servidorE:s 

do Senado Federar será registrad;;t, diaria
mente, por meio de equipamento aprovado 
e em locais determinados pelo Primeiro-Se
cretário. 

Parágrafo único. Estão is_entos do ponto 
-o Diretor-Geral, o_ Secr~tário-Geral da Mesa, 
o Consultor-Gerai, _Q Auditor, os Diretores da 
Assessoria, de Secretaria, de Subsecretaria, 
da Representação do Senado Federal no Rio 
de Janeiro, o motorista que serve diretamen
te o Senador e, ainda, os servidores contra-

-. t"adOS "ii.a formà da ResOlução no 130, de 
1980,· e do Ato da Comissão Diretora n9 12. 
de 1978.'" 
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Art 3~ O Prodasen enviará mensalmente à 
Subsecretaria de Admínfstrãção cte PessOal o Re~ 
gistro do Ponto que indicará quanto a cada ser
vidor: 
I-faltas no período; 
Il- entradas depois da hora regulamentar e 

saídas antecipadas, com o registro do tempo de 
atraso _e de antecipação da saída. 

Arl 4? _ficam revogados os parágrafos 1? 2o 
e 3? do art.361 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal. 

Art 5? Os titulares de unidades administra
tivas da Casa são responsáveis pelo cumprimento 
rigoroso das normas desta Resolução em área 
sob sua jurisdição, respondendo administrativa, 
civil e penalmente pela prestação de informações 
falsas, . 

Art 69 O item III do artigo 399 do Regula
mento Administrativo do Senado Federal passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art 399. 

nr- um terço do vencimento diário, quan
do, injustificadamente, comparecer ao servi
ço após a hora seguinte à marcada para o 
início do expediente, ou quando se retirar 
antes de finda a jornada de trabalho." 

Art 7o Será considerada falta grave, pW'Úvel 
com pena de suspensão ·até 90 dias, o registro 
do ponto para outrem, ensejando a reincidência 
em pena de demissão. 
Art. 89 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 99 Revogam-se as dispoSições em con-
trárlo. 

Justificação 

A emenda (substitutiva) que ofederece.mos ao 
Projeto de Resolução do Senado no 56/88 restabe
lece seu texto original, apresentado pelo Primeiro
Secretário à Comissão DiretOra. 

Levamo-la ao conhecimento_dos Senhores Se
nadores, para que, confrontando as duas propo
sições, tenham a oportunidade d~e _analisar, discu
tir e deliberar sobre a melhor proposta. 

O objetivo básico do Prq'eto de Resolução é 
o de implantar um procedimento exeqüível e efi
ciente para a aferição da freqüência dos servidores 
do Senado Federal. 

O livro do ponto, estabelecido pelo Regulamen
to Administrativo, não cumpre soa finalidade, há 
muito. A falta de exatidão da informação que nele 
esteja registrada, aliada ao grande poder adminis
trativo discricionário que o sistema enseja, toma-o 
obsoleto e ineficaz. Em outras palavras, o livro 
do ponto, está provado, não·comprovã ~a presença 
de ninguém. 

Hoje, no entanto, com a tecnologia existente, 
com os recursos da informática, J~ é possível, 
via computador, instalar-se um sistema, relativa
mente simples e barato,- de registro de ponto, 
com alto nível de confiabilidade e precisão, evitan
do acobertamentos indevidos de ausência e anu
lando o poder discricionário que pode haver entre 
chefe e subordinado, tendo em vista a automa
ticidade obtida. 

O major mérito desse controle é que somente 
ele tem condições de proporcionar as informa
ções necessárias para que a A9~intstraçâo da 
Casa possa punir; exemplam1ente e com rigor, 
o servidor faltoso, que terá descontado de seu 
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vencimento 9- equivalente à amplitude de suas 
fa!tas,-_ ~Jém de tê-las públicas. Em contrapartida, 
será premiado o se~dor assíduo, que terá reco
nheCidoS seus zelo, assiduidade "e senso 'de res
pon5ab-iiidade. Aliás, pãra estes s_eiVidores, côns
cios de sua responsabilidade, das funções institu
ciona] e social do Seriado e dO seu papel como 
peça indispensável na máquina adminiStrativa da 
casa,_ Q _registro do ponto-não representarâ nada 
mais do que mera formalidade, de fácil e simples 
execução, atestadora de ~a Permanente presen~ 
ça e dedicação ao trabalho. 

Nossa emenda _(que_era proposta original_) dife
re; esseridalrTierite, ein· 4 põntos do projetO apre
s~n~do pela ,CoiTiis~o -Diretç~ia: 

1) A proposta da ComissãO Diretora, ein seu 
·ait-Z', !senta de pontO os seiVidores lotados nos 
Gabinetes--da Comissão Diretora, dos Udéres e 
dos_Senhores_Senadores, ao dar nova redação 
aO § J9 do art. ;359 do Regulamento Adminis
trativo. 

Nossa proposição não contém essa isenção, 
pois seu principal objetivo é justamente regularizar 
a freqUência dos servidores lotados nessas unida-
des administrativas. · 

A -isenção de ponto para todos os servidores 
lotados n~ses Gabi~~tes irá gerar urna divisão 
entre eles e_os demais servidores do Senado, cau
sai desmotivação e incentivar_ a procura pela lota
ção em Gabinete Gá grande em razão do maior 

_número de funções gratificantes Já existentes). 
Julgamos_ que a isenção de ponto só é cabível 

para servidores que ocupem_ determinados. car
go_s _de direçáo, que já os obrigam a estarem pre
"*Ot~s _er:ri horário muito além daquele normal 
de trabalho, bom como para o Secrétário Parla
mentar, o Assessor Técnico-:- ~rvidores de natu
reza- pecufiar, regidos por legislação específica, 
que são de absoluta confiança pessoal do Sena
dor e admissíveis quando da perda do mandato 
do ptular -, a]ém do Motorista que:_ sirva diJ:eta-
mente ao Senador. _ _ 

São as únicas exceções ao princípio geral da 
.comprovação da freqUência. 

Ehtietãlito, ·quanto aos- Gabinetes, há que- se 
levar em conta que, em face da natureza dos 
trabalhos "de apoio ao Senador, dinâmica e, não 
raras vezes, imprevisível, o horário deve ser flexível. 
Assim, os servidores dos Gabinetes registrarão 
sua presença, sob autorização do titular, diaria
mente, em cumprimento rigoroso à jornada de 
trabaJho, em horário que deverá ser estabelecido 
segundo as conveniências daquela unidade admi
nistrativa. 

2) Corri-vistas a permitir uma apuração exata 
da freqUênciã dos servidores, nossa proposição 
estabelece que o PRODASEN será responsável 
pelo regístrO da presença e comunicação à Sub
secretaria d_e_Administração de Pessoal das fãlias 
no período e das entradas e saídas efetuadas fOra 
do horário regulamentar (art. 39). 

O projeto da Comissão Diretora não especifléa 
essa atribuição. 

3) Nossa -piOposiçãÕ-de trile coffi- i-o aio~ preci
são a responsabilidade dos titulares de unidade 
administrativa da Casa pelo cumprimento rigo
roso das_ normas da resolução nas áreas sob sua 
jurisâlção ("'1. 5•). . 

O projetO ·da Comissão Diretora trata dessa 
questão em seu art. 4~ mas é menos incisivo. 

4) O projeto da ComiSsãO Diretoái não esta
belece flexibilidade no horáriO de entrcida, prevale
cendo_ o que já dispõe o Regulamento Adminis-
trativo.- - - - -

Nossa proposição aborda a questão de fonna 
diversa. 

Para que o ponto não- se tome uma cmisa de 
força para· o servidor, gerarido insatisfações, foi 
instittúda uma ampla flexibilidade em relação ao 
horário de seu registro. O servidor poderá registrar
sua presença até uma hora após o inicio do expe
diente de cada twno, no Caso dos -serVidores obri
gados aos dois turnos estabelecidos, sem que 
jsto ·enseje qualquer tipo de sanção, proporcio
nando ao servidor uma mobilidade pessoal dese
jável sem trazer prejuízos administrativos. É evi
dente- que O servidor deverá,_ obrigatoriamente, 
cumprir a jornada de trabalho diária, devendo, 
portanto, compensar um eventuaJ atraso ocorrido 
quando da entrada, permitido pelo projeto, com 
a pennanência no trabalho por tempo igual ao 
do retardamento. 

Fica estabelecido, então, em decorrência do 
dispos~o- em l~i, que os· setvídores do Senado 
estão sujeitos a 40 horas semanais de trabalho. 
durante os dias úteis, que devem ser rigorosa
mente cumpridas. São considerados dias úteis 
todos os _que não forem sábados, domingos, r.ert... 
dos e outros em que não haja expediente. par 
determinação do Plenário. 

O dia de trabalho é de 8 (oito) horas, dividicJM; 
em doistumos,oprimeirode8:30às 12!00horaa, 
e o segundo de 14:00 às 18:30 horas. horário 
que julgamos o mais adequado aos trabalhos nor~ 
mais, segundo a praxe adotada presentemente. 

Sala das Sessões, 9 de agosto de 1988. 
Juathy Magalhães- Luiz V ta na- Ruy Bacelar 

-Mário Maia - Nabor Júnior -João Menezes 
- Almir Gabriel- Jarbas Passarinho - Alexan-
dre Costa- Edison Lobão -JOão Lobo- Cha
gas Rodrigues - Cid Sab6ia de Carvalho - La
vOisier Maia - Ralmundo Ura - Mansueto de 
Lavor - Teotônio Vilela Filho ~ José Jgnácfo 
Ferreira - Gerson Carnata - Jamil Haddad -
Nelson Carneiro -Itamar Franco - Ronan Tito 
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso 
-Mário Cova·s .:___Pompeu de Sousa- Maurício 
Corrêa- Meira Pilho- Roberto _Campos- Már
do Lacerda - Mendes Canale - Rachid Salda~ 
nha Derzi - Wilson Martins : _.'\ffonso Camargo 
- Dirceu Carneiro ..:_Nelson Carneiro - Carlos 
Chiarelli -José Paulo Bisol -José FOgaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- D_e 
acordo com o disposto no Regimento Intemo, 
a matéria será despachada à Comlss_ão de Consti
tuição e Justiça, para exame do projeto e da 
emenda, e à Comissão Diretora, para exame da 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Na 
presente sessão terminou o prazo para apresen
tação de emendas ao Projeto de Resolução n9 
90, de 1988, de autoria do Senador Affonso ca
margo, que acrescenta o item II ao art. 97 da 
Resolução 93, de 1970, renumerando~se os de
mais. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Inter

no, a rt:latéria ser~ despachac!a às Comissões de 
ConstitUição e Justiça e Diretora. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Na
da mais havendo a tratar, vou encerrar a se_s_são, 
convocando uma extraordinária, a realizar-se 
amanhã às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno ónico, do Projeto de Lei da 
C'aiila-rcn'l5' 53, de 1987 (n~ 214/87, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
Repúbllca, que altera dispositivOs de Lei n~ 6.880, 
de 9 de dezembro Ue 1980, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Militares, tendo PARECER FAVO
RÁVEL, proferido em Pkmi&_ri_o. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n1> 6,- de 1988 (n9 8.169/86, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a estrutura das cate
gorias funcionais do Grupo Ativfdades de Apoio 
Judiciário dOS $erviÇOS Auxiliares (la Justiça do 
Distrito Federa1 e dos Territórios e dá outras provi
dências, tendo PARECER FAVORÁVEL, proferido 
em Plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara Jl9 30, de 1988 (no 549/88, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
RepúbUca, que autoriza o Poder Executivo a cons
tituir a Fundação Cu1fhlãl Palmares - FCP, e 
dá outras providências, tendo PARECER FAVO
RÁVEL, proferido em Plenário. 

4 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 ·7, de 1988 (nii 8.387/86, na Casa 
de origem), de iniciativa_ do_ Senhor Presidente 
da República, que cria a 1& Região da Justiça 
-oo- Trabalho e-o -respectivo-Tribunal- -Regional do 
Trabalho, institui a correspondente Procuradoria 
Regional do Ministério Público da União junto à 
Justiça do Trabalho, e dá outra_s providências, 
tendo PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

5 

Votação; em primeiro- turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 14, de 1988 (n9 381/88, na Casa 
de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que dispõe sobre a criação de ç_argos 
na Secretaria do Tril;>unal Jie Justiça do __ Qistr_lto 
Federal~ dá outras providências, tendo PARECER 
FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 28, de 1988 (n"' 7.183/86, na Casa 
de origem), que altera a composição do Tribunal 
Regional do Trabalho da &' Região, cria cargos 
e_ dá outras providências, tendoPARECER FAVO
RÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Parecer n_9 2, de 
1988, apresentado pela Comissão Especial, con
cluindo que não deve ser objeto de deliberação 
a Denúncia sln~ de 1988, do Senhor Deputado 
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Gerson Peres~_ «;ontr~ o Doutor José Pau1o Sepúl
ved~ E.ertenç_e,_Procurador-Geral_ da ~epúb~ca. 

B 
VotciÇ-ao, em turno únicO, do -Reqúerimeii.to n~ 

1 O, de 1988. de autoria do Senador Jamil Haddad, 
solicitando, ao Ministério das Comunicações, in
formações sobre o critério adotado pelo atual Go
verno para a concessão de canais de rádio e de 
televisão através daquele Ministério. 

9 

Votação, em turno únicp, "do R~querimento ~o 
37, de 1988, de autoria do Senador Itamar Franco, 
solici~ndo, nos termos regimentais, ao Ministro 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 
informações a reSpeito da Se_cretaria EsPecial de 
Ação Comunitária - SEAÇ, a fm de instruir o 
estudo do Projeto de Lei da Câmara n9 119, de 
1982. . 

10 

Votação, _em turno único, do Requerimento n9 
54, de 1988, de autoria do Senador Jamil Haddad, 
solicitando, nos termos regimentais, informações 
ao Senhor Ministro das Minas e Energia, através 
do Gabinete_ Civil da Presidência da República, 
a respeito dos contratos firmadOS entre a Petro
brás e a Texaco Brasll SA 

11 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 
S6, cle-1988, de autoria do Senador Mendes Cana
-~e. solicitando, nos termos regimentais, informã
ções ao Senhor Ministro do [nterior, através do 
Gabinete avn da Presidência da República, a res
peito do_ andai:rierito do "Projeto do Pantanal", 
que vem sendo implantado pelo Governo do Est~
do do Mato Grosso do SuJ, com recursos do Ban
co Mundial, através de contrato lavrado com o 
GovernO Brasileiro. 

12 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
102, de 1988. de autoria_ do Senador Mendes Ca
nale, solit:itando, nos termos -regimentais, infor
mações ao Senhor Ministro da Fazenda, através 
do Çi_ªbinete Civil da Presidência da República, 
para instruir as Mensagens nos 124 e 125, de 1988, 
do Senhor Presidente da República. 

13 

Votação, em turno único, do Requerimento, n9 
98, de autoria do Senador José lgnácio Ferreira, 
solicitando, nos termos regimentais, a convoca
ção- do SenhOr Ministro de Estado da Fazenda, 
Doutor Maílson Fei'reira da N6brega, para, perante 
a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução n9 22, de 1988, prestar esclarecimento 
a respeito de assuntos pertinentes à sua pasta. 

14 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
112, de 1988, de autoria do Senador José lgnácio 
FerreJia, solicitandO, nos termos regimentais, a 
convocação do Doutor .,José Saulo Ramos. Con~ 
sultor-Geral da República, para, perante a Comisw 
são Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolu~ 
ção n~ 22, de 1988, prestar esclarecimento a res
peito de asSuntos de interesse daquela Comissão. 

Agosto de 1988 

15 

Discussão, em turno _único,_do Projeto de L~i 
da Câmara n9 37, de ·1988 (no 478/88, na Casa 
de origem), que altera a alínea "a" do § 2~' do 
art. 18 do Decreto no 89.312, de 23 de janeiro 
de 1984, incluindo a Síndrome da lmunodeficiên
cta Adquirida (SIDA/AIOS) -entre as- enfermidades 
que dão direito _à con~ssão Qe benefícios a segu
rados, independentemente do cumprimento do 
perlod.o da carência de 12 (doze) meses de ç:ontrt
buição, após filiação à Previdência Social Urbana 
(dependendo de parecer). 

.. - 16 

Discussão, em turno único, do Projeto-de Reso
lução n9 80, de 1988, de autoria do Senador Ro
nan Tito e outros Senhores Senadores, que altera 
o art. 64 do Regimento do Senado Federal. (De
pendendo da votação do Requerimento n~ 113, 
de 1988, de adiamentQ da discussão.) 

17 
Discussão, em turrlO úriicO~_do Projeto -de-Reso

lução n~ 17, de 1985, de aUtOria do Senador Juta
hy Magalhães, que di"Sj)_Oe sobre o-uSo_ da palavra, 
e dá outras providências, tendo PARECEREs sob 
n?xsr s 552_e 553; de 1986; das Comissõ~: 
---=de Constituição e Justiça, pela constitu

cionalidade e juridlcidade dO Projeto e das EMEm
das apresentadas nos termos do § 19 do art. 442 
do Regimento Interno, com exceção do item D 
da Emenda n9 4, que considera prejudicado; 

- Dlretora, favorável ao Projeto e às Emen-
das. - - ' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Es· 
tá encerrada a sessão.--

(Levanta-se a sessão às 12 horas e.IOmi
~utos) 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 111, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e- g;,- inciso -iv;- do-- Regimento interno; --em 
conformidade a delegação de competênciã: que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n9 2, de 4 de_ a_bril de 197~. e tendo em vista 
o que consta do Processo no 009.942/88-2, 

RESOLVE aposentar, voluntiiffátnente, Lourival 
Francisco Lopes, Técntco Legislativo, aasSe "Es
pecial" I Referência NS-25, do Quadro eermanen
te do Senado Federal, ocupante do cargO errt 
comissão de Assessor Legislativo, Código SF~· 
DAS-1 023, nos ~!Jl1os dos artigos 1 01, inciso 
In, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinadOs com 
os artigos 428, inciso li, 429, inciso I, 414, § 49, 
e 416 e 438 da Resqlução SF n~ 58, de 1972; 
~go 29, parágrafo único, da ResoluçãO SF n~ 
~8, de 1983; artigo 39 da Resolução SF n9 13, 
de 1985; artigo 2~ da ~esolução SF no 182, de 
1987, e artigo 29, § 29, da Lei no 6.323, de 14 
de abril de 1976, alterada pelo Decreto-Lei n9 
2.270, de 1985, aplicada ryo Senado Federal pela 
Resolução SF n9 21, de 1980, e ffiodificada pelas 
ResoluçõesSFn9 7 e 15, de 1987, com pr~entos 
integrais, correspondentes ao vencirnerito do car~ 
go efetivo, observado o disposto no artígo 102, 
§ 29, da Constituição Federal. 

Senado Fede_ral, 9 de agosto de 1988.-Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 
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SEriADO FEDERAL 

l-ATA DA 21• REONJÃO, EM 10 DE 
AGOSTO DE 1988 

Ll-ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da 
sessão. 

12-ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1- Mensagem do Senhor Presi~ 
dente da RepúbUca 

- N• 157/88 (n' 294/88, na origem), refe· 
rente à escolha do Senador Alexandre Costa 
para exercer o cargo de Governador do Distrito 
Federal 

SUMÁRIO 

1.3.2- Avisos do Ministro Chefe do 
Gabinete CivD da Presidência da Repú
blica 

- N9 552/88, encaminhando os esclareci
mentos do Ministério da Agricultura sobre 
quesitos constantes do Requerimento n? 
121/87, do Senador Jutahy ~galhães. 

..::...:.:j'f9 559188, encaminhandÕ os esdar~t: 
- iriento do Mii1lstério da Fazenda sobre os que

sitos constantes do Requerimento n9 42/88, 
do Senador Jutahy Magalhães. 

1.3.3 - Projetos 

-Projeto de Lei do Senado fi9 .58/88, de 
autoria do Senador Álvaro Pacheco, que pror-

roga o prazo de vigência de inc~tlvos fiScais· 
previstos na legislação do imposto de reoda 

-Projeto de Resolução n" 91188, de autOria 
da Comissão Diretora, que altera a lotação 
nos Gabinetes a que se refere o item V do 
art. 357 do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, e dá outras providências. 

2 -ATA DA COMJSSÃO 

3-MESA DIRETORA 

4-LíDERES E VICE-LIDERES DE 
PARTIDOS 

5 -COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 21"' Reunião, em 10 de agosto de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 10 HORAS. ACf/AM-$EPRESEr-irES OS 
SRS. SENADORES, . 

.Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli - A~reo 
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
João Menezes - Almir Gabriel- Jarbas Passa
rinho- João Castelo- Alexandre Costa - Edi
son Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues 
-Álvaro Pacheco -Afonso Sancho - Cid Sa-

- bóia de Carv.9.Iho - Mauro Benevides - Carlqs 
Alberto -=-JOsé Agripii1o- Lavoisier Maia-Mar
condes Gadelha- Humberto Lucena- Raimun
do Ura - Marco Maciel - Ney Maranhão -
Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira - Di
váldo .S~-agy .....:._ Teotonio Vl1elartlho- Albano 
Franco- Francisco Rollemberg- Lourival Bap
tista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy 
Bacelar -José Jgnácio Ferreira- Gerson Carria~ 
ta - João Calmon - Jamil Haddad - Afonso 

Arinos ~Nelson Carneiro -Itamar Franco
Alfredo Campos- Ronan Tito -Severo GOmes 
- Fernando Henrique Cardoso -Mário Covas 
-Mauro Borges -Iram Saraiva- Jrapuan Costa 
Júnior - Pornpeu de Sousa - Maurfcio Corrêa 
- Meira Filho - Roberto Campos - Lourem
berg Nunes Rocha - Márdo Lacerda -Mendes 
Canale- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Mar
tins- Leite Chaves - Affonso Camargo- José 
Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob _a responsabilidade da Mesa do Senado Feder_al 

LUIZ CARLOS. DE BASTOS. 
Oiretor Administrativo _ 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oireto.r lndus,trial 

ASSINATURAS 

Semestral ........................ c-···-·-·--··········· Cz$ 2.6IJO,OO 

LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

Exemplar Avulso ...................... ~ ................ Cz$16,00 
. · _ Tiragem: 2.200-exemplares . 

- Nelson_ Wedekin - Carlos -Chiarelli - José 
Paulo Biso!- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A. 
lista de presença acusa o comparecimento de 
71 Srs. Senadores. Erilretanto, não há em plenário 
quorum regimental para abe1tura da sessª-o. 

Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento 
Interno, o ·expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Fillação: Raimundo Costa Sobrinho e Emília 
aoruaga oma:--~-

C.ôqjugue: Madalena de Maria Marques Costa 
Alhos: Márcia Maria, Alexandre e Raimundo. 
j:studos e graus universitários: Escola de 

Engenharia da Universidade de Minas_ Gerais 
(1948). -- . -. 

Prínc:lpals fatos da vida administrativa, 
parlamentar e outras atividades: Diretor do 
Departamento de _Terras. Prefeito de São Luís. 
Presidente da Assembléia Legislativa. Vice-Gover
nador e Secretário do fnterior,Justiça e Segurança 

Nestas condições, declaro encerradª-ª._P_~sente _ do Estado do Maranhão. Deputado Federal ( 1955 
reunião. ----a 1959, 1963_a 1967, 1967 a 1971) Eleito Senador 

Levanta-:Pe a reunião IJs 10 horas e_~4!?_ em 1970. Presidente da Comissão de Transpor-
minutos. _ _ - tes, Comunicações e Obras Públicas e Membro 

ESPEDIENTE DESPACHADO !'lOS TERMOS da Comissão de Fmanças (1971 a 197 4) Suplente 
DO § 2<? DO AR71GO 180 po REGIMENTO lN- da Mesa do Senado federal; Presidente_ da Cernis-
TERNO: são de Transportes, Ccimnnicações e Obras pl!bli-

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DAREPÚBUCA 

MENSAGEM 
N• 157, de 1988 
(!'I• 294188 na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros, do S~na
do Federal: 

Nos termos. d_o artigo 42, item rn, da Consti- . 
tuição Federal, tenho a honra de submeter à con
sideração do Egrégio Senado Federal o nome 
do Senador Alexandre Costa para exercer o _ _carg~ _ 
de Governador do Distrito Fede:ral. . 

Os méritos do s_~ador Alexandre Costa, que 
me induzirani a ~scolhê-lo para o desempenho 
desse elevado cargo, constam do anexo Currlcu
lum Vitae 

Caso receba aprovação, o ilustre indicado suce
derá o atual Governador, Doutor Jos~ Aparecido 
de Oliveira, convidado para assumir o cargo de 
Ministro de Estado da Cultura. 

Brasília, 9 de agosto de 1988. -José Samey 

ALEXAN_DRE COSTA 

Profissão: Engenheiro Civil. 
Nascimento: 13 de_ outubro de 1921, Caxias, 

J'.t\aranhão. 

cas; Titu1ar da Cómissão de Finanças; Suplente 
das Comissões de Serviço Público civil e Qe Segu
rança Nacional (1975-1976) Vice--Presidente da 
Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas: Titular das Comissões do Distrito 
Federal, de Finanças, de Relações Exteriores e 
Suplente das Comissões de Segurança Nacional 
e de Serviço Público Civil ( 1977 -1978)" Reunido 
o Colégio Eleitoral, foi reeleito Senaclor (1979 a 
1987) 1" Secretário da Mesa Diretora do Senado 
Federal (1979-1980) Presidente da Comissão do 
Distrito Federal e Membro da Comissão de Trans
portes, Comunicações e Obras Públicas 
(1983-1984J Presidente da Comissão de Trans
portes, Comunicações e Obras Públicas; Membro 
das Comissões do Distrito Federal, de Economia 
e _de Relações Exteriores e Suplente das Comis-
sões de Finanças, de Ciência e Tecnbfogia e de 

· ,Segurança Nas:;ional ( 1 985-1~86) Reel~ito Sena
·- dor(1987a 1995). TitulardaComissãodoDistrito 

Federal no Senado Federal. Membro S_uplente do 
Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-America-
no. 

Atuaçâo na AS~mbléia Nacional Consti
tuinte de 1987: Suplente da Subcomissão do 
S"lSt~ma Financeiro; Titular da SubcOmissão do 
Poder legislativo; Suplente da Comissão do Siste
ma Tributário, Orçamento e Finariças e 11tu1ar 
da Comissão da Organização dos Poderes e Siste
ma de Governo. 

Missões no exterior: VISitou os Estados Uni~ 
dos, França, Portugal. Espanha, Argentina, Uru
guai,_ Chile. Venero ela e Bolívia. Participou da 1 & 
Conferência da Onião lnterparlamentar em Cara~ 
cas (1979) Representou o_ Senado Federal no 
ConVênio entre a Câmara Alta e a Universidade 
de Albany (1980). -

Condecorações: Medalha José Bonifádo, ou~ 
torgada pelo Presidente do Sem,_do Federal 
( !6-11-1978) Grande Oficilll da Ordem do lp~an
ga, concedida pelo Go~m"ador do Estado de 519 
Paulo (25-l-1981) Medalha do Mérijo Mlluá, no 
fftaU Cruz de Mauá, o~torgad~ pelo Ministro de 
Estado dos Transportes. Comendador da Ordem 
do Mérito Militar, outorgada pelo Sr. Presidente 
da República (16-7-1981} Grande Oficial da Or
dem do Mérito de Brasí1ia (1983). 

Endereços: Brasília- DF: SQS 309, Bloco 
G, Ap 404-Te!, 242-23.53, 
São Luís- MA.; Rua Rio Branco, n" 66.- Tel: 
222-4738 

(À Comjssão do, Distrito FedemJ) 

AVISOS DO MINISTRO-CHEFE 
DO GABINEIE CML DA 

~IDmCIA DA REPáBUCA 

N~ 552/88, de 3 do corrente, encaminhando 
os esclarecimentos do Ministério da Agricultura 
sobre quesitos constantes do Requerimento n9 

121, de 1987, dq Senador_Jutahy Magalhães, cõm 
a finalidade de instruir o Projeto de Lei do Senado 
no 147, de 1984,-de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, Que atnbui às SeCretarias de Agricultura 
dos Estados, Territórios e Distrito Federal, a com
petência exclusiva para fixar as quotas de farelo 
de trigo, soja e arroz que devam caber a cada 
produtor ruraL 

N9 559/88, de 3 do corrente, encaminhando 
os esclarecimentos do Ministério_ da- F~en®_ so
bre oS Quesítos constantes __ d9 _Requerimento _n9 
42, de 1988, de autoria do S~nador Jutahy Maga
lhães, formulado com a finalidade de obter infOr
mações sobÍ'e <!S -várias contas_ existentes na Se
cretaria do T eséiUro NadonaJ~ visando faC!1itar ao 
Sen.ad_Q_federal o desempenho das funções de 
.fiscaJ~~o._sobre_<.rtos e contas do Govemq F~ 
dera!. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 58, de 1988 

Prorroga o prazo de vigência de Jncen
tfvos fiscais previstos na legislação do 
Imposto de Renda. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 Fica prorrogado, até 31 de dezembro 

de 1991, o praZo fJXadÕ pelo art_. 59, c:~put, da 
Lei n9 7 .450, de 23 de dezembro de 1985, para 
instalação, modernização, ampliação ou diversifi
cação de empreendimentos industriais ou agríco
las nas áreas de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da 
Superintendência do Desenvolvimento da Ama
zônia - SUDAM, para os efeitos previstos nos 
arts. 13 da Lei n9 4239, d_e 27-dejunho de 1963, 
e 23- do -Decreto-Lei n~ 756,- de 11 de agosto 
de 1969, e nas alterações posteriores. 

Parágrafo único. O p!azo da isenção a que se 
refere este artigo é de 10 (dez) anos, podendo 
ser ampliado para até 15 (quinze) anoS;-·desde 
que o empreendimento satisfaça as condições 
estabelecidas no art. 39 do Decreto~Lei n? 1.564, 
de 29 de julho de 1977. -- · 

Art 2" Fica prorrogado, até o eXercido Imail.
cero de 1992, o prã.zo para fruição dos irlcentivOs 
lscàs previstos nos arts. 14 da Lei n? 4.239, de 
27 de junho de 1963, e 22 dO-Decreto-Lei no 
756, de 1 1 de agosto de 1969, e nas alterações 
pc.teriores. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Nt. 4• Revogam-se os §§ 1• e 2• do art. 59 
da Lei n• 7.450, de 23 de dezembro dei91Í5, 
e demais disposições em contrário. 

Just.lflcação 

O incentivo fiscal (isenção do Imposto de Rer1-
da} que se pretende conceder por novo periodo 
(mais 3 anos}, foi criado pela Lei n"' 4.239, de 
27 de junho de 1963 (art. 13}, que aprovou o 
Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste 
para os anos de 1963, 1964 e 1965. 

2. Inseriu-se, assjm, a concessão do beneficio 
num contexto de amplitude maior, a segunda eta
pa do Plano Diretor do Desenvolvimento do Nor
deste, cujos objetivos estão-delineados no Projeto 
n9 4.696, de 1962, e na Exposição_ de Motivos 
que o acompanhou, publicados ambos no DJário 
do Congresso Nacional, Seção I, em 7 de no
vembro de_ 1962, merecendo destaque especial: 

a) execução de projetas considerados essen
ciais ou de relevante interesse para o desenvol
vimento económico do Nordeste (Projeto, art 4°, 
letra a); 

b) pesquisas e explorações destinadas a pro
mover o aproveitamento dos recursos minerais 
do Nordeste (Projeto, art. 4?,Jetra b); 

c:) construção de habitações populares (Pro
jeto, arl 4•, letra d); 

d) criação de indústrias básicas, de longo pe-. 
ríodo de maturação e tecnologia complexa (EM); 

e) criação de mecanismo-pela qual seja possí
vel amortecer o impacto das bruscas flutuações 
na taxa cambial sobre os_empreendimentos que 
se hajam beneficiado de financiamento externo 
(Efolt. 
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f) estabelecimento de condições que possibi
litem ritmo intenso de crescimento com o nÍJnimo 
de tensões sociais (EM). 

3. Verificou-se, mais tarde, que a região _onde 
atua a Sudem tem <::atacterfsticas muito seme
n1antes às do Nordeste e, .como o Nordeste, vinha 
encontrando sérias dificuldades para manter in
fra-estrutura que lhe possibilitasse alcançar ritmo 
acentuado de desenvolvimento e propiciar melho
res condições de vida à população. Resolveu-se, 
então, estender-se àquela região os benefícios 
que já haviam sido concedidos ao Nordeste, entre 
eles a isenÇão do lmpos~ de Renda às empresas 
que satisfizess,em as ·condições estal>elecidas no 
art f3 -da Leí no 4.239/63,_ reproduzidas quaSe 
que literalmente no art. 23 do Decreto-Lei n9 756, 
de 11 de agosto de 1969: -

4. O Decretá-Lei n9 1.564, dé- 29- de julho de 
1977, fundiu em seu art. 19 as disposições dos 
arts. 13 .da_ [.ei no 4.239/63 e 23-do Decreto-Lei 
n~ 756/69, prorrogando, ao mesrrio tempo, para 
31 de dezembro de 1982, o prazo para que os 
estabelecimentos industriais ou agrícolas instala
dos ou que viessem a se instalar nas áreas da 
Sudam ou da Sud~ne usufruíssem os incentivos 
por eles concedid~, se para tanto se habilitassem. 

5. Em 21 de dezembro de 1981, o Decre
to-Lei n"' 1.898 (_art. J9) prorrôioi.i novamente _esse 
prazo," agora--pal-a 31 de dezembro de 1985. Na 
Mensagem então enviada ao Congresso Nacional, 
qluftomou o 09 18/82 (ri~ 10!82, ·na origem}, o 
Sr. Presfdente da República assim justificOu a me
dida:_ "A medida proposta visa a dar continuidade 
à política de incentivar o desenv:olvimento econô
mico de regiões menos desenvolvidas do País, 
bem como prõpfciar condições ao forlaledrriento 
de determinados setores de atividades ainda não 
suficientemente con-solidados". A Mensagem foi 
publicada no Diário do Congresso Nacional 
do dia 13 de abril de 1982. - --

6~ Vencido ess_e prazo, o Sr. Presidente da Re
pública, reconhecendo a necessidade imperiosa 
de continuar o favorecimento fiscal às duas re
giões Cõl1téfr1Piaà~s. pr_opôs ao Corigresso Nacio
nal a sua prorrogaçllo, através de projeto de lei 
que, aprovado, transformou-se na Lei n~ 7 .450, 
de 23 .de dezembro _de 1985, cujo art. 59 fiXou 
o novo prazo para 31 de dezembro de 1988. Na 
Exposiçã_o_ de Mo~y-r;>s _rt 283, de" 26 de_ novembro_ 
de 1985; pubficada no Diário do Congresso 
Nado~ (Seção 11) de 5 de dezembro seguinte, 
o Sr. Mi i-listro dª_Eazenda_assimjustificou a piopo
sição, !'lo item 62: ·Torna~se indísr)ensávei pre
servar o incentivo por mais- um período de tempo, 
não só para favorecer a manutenção do ritmo 
adequado de crescimento económico, como para 
atender às conseqüênd.~s dos desequilíbrios re
gionais existeiiies, (:jue demandam tratamento go
vernamental diferenciado". 

7. OS "desequilíbrios regionais" persistem; a 
"manutenção do ritmo adequado de crescimento 
económico" das duas regiões beneficiadaS pela 
Lei n~ 7.450/85 deve constituir-se em meta priori
tária do Governo FederaL Há, portanto, neces
sidade de se continuar o "tratamento governa
mental diferenciado" para essas duas regiões, ra
zãO pela qual re_comenda-se a aprovação do pro
jeto de le_i que ora se submete à apreciação desta 
Casa. 

a. É oportuna "ã aprovação deste projeto de 
lei, tendo em vista que o Projeto de Constituição 
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atualmente em fase de votação em segundo turno 
prevê a reavaliação de todos os incentivos fiscais 
de natureza setorial ora em vigor, estabelecendO 
que serão considerados revogados aqueles _que 
não foram confirmados por lei, no prazo de dois 
a!JOS, contados a partir da promulgação da nova 
Constituição (Projeto de Cciristituição B --29 Tuf
rto, Zlrt. 46, caput, e § 1 ~ do Ato das Disposições 
Transitórias). Não é justo que se permita que o 
atual sistema de incentivos, que tantos benefícios 
tem ProporCionado às regiões por ele" râvorecidas, 
seja simplesmente revogado, por falta de dispo
sição legal que o prorrogue até que seja objeto 
da reavaliação prevista no projeto de Col_1Stituição: -

9. É, tãmbérn, medicta de grande alcance a 
prevista no parágrafo único do art. 1 ~. qual seja 
o. revigoramel)to de dísposiçáó legal anterior que 
permitia _a ampliação para p_té 15 anos do prazo 
originário de 10, para gozo dos benefícios conce
didos, se satisfeitas as condições previamente es
tabelecidas.lsso evitará a disputa que hoje se trava 
pela obtenção do prazo adicional de 5 anos, fator 
de intranqOilidade para quem se disponha a inves
tir em beneficio do desenvolvimento regional. 
_- 10. As mesmas razões expostas justificam a 
_continuidade dos b,eneficios de redução do im
posto prevista_ no art. 29 do projeto de lei. Essa 
redução permite que as empresas beneficiadas 
disponham de maior soma de recursos, os quais 
serão integralmente reinvestidos nos seus pró
prios estabelecimentos. É, ainda, mais um atrativo 
aos investidores em potencial, possibilitando-lhes 
vislumbrar maior rentabilidade para os seus inves
timentos. 

11. Não se poderá alegar que a aprovação 
das medidas ora propostas virá reduzir a receita 
da União, já que, desde 1963, Com a criaçiJo dos 
incentivos, essa parcela não é arrecadada. A elimi
nação dos benefí_óóS propiciará um iria_ernento 
da arrecadação. Os efeitos danosos, entretanto, 
que isso oç:asionará às regiões que os perderem 
pesarão muito mais, pois o seu: resultado será 
a paralisação dos investimentos (lO setor e a _con
seqüente estagnação do desenvolvimento do 
Norte. e do Nordeste. 

12. Ressalte-se, .finalmente_, que, no momen
to, há empresários interessados em se instalar 
110 Nordeste:, ou em ampli~r e modernizar seus 
e5tabeJecimentos, confiantes 'nos fãvorecimentos 
que ·a lei lhes concede. Não é aconselhável frus
trar-lhes a expectativa, interrompendo os incen
tivos fisCa~ que legalmente- são concedidos nes
ses casos há mais de vinte e cinco anos. 

Sala das Sessões, 1 O de agosto de 1988. -
Álvaro Pacheco. 

LEGISLAÇÃO OTADA 

LEI N, 7.450, 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985~ ~ 

Altera a legislação bibutáda fede~ 
ral e dá outras providências. 

Arl 59. Fica prorrogado, até 31 de ·aezeiribfo. 
de 1988, o prazo ftxado pelo art. 1 ~do Decret~i 
n9l.898, de21 de dezembro de 1981, para instala
ção, modernização, ampliação ou diversificação 
de empreendimentos industriais ou agríColas, nas 
áreas de atuação da SuperintendênCia de Desen
volvimento da Amazônia- SUDAM, e da Superin~ 
tendência de Desenvolvimento do Nordeste -
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SUDENE, para os efeitos previstos no arL 13 da 
Lei n~ 4.239, de 27 de j1,1nho d~ 1963,- e no art. 
23 do Decreto-Lei nj> 756, de 11 de agosto de 
1969, e alterações posteriores. 

§ 19 Ficam alterados para até 10 (dez) anos 
os prazos de que tratam o art. 1:3 da Lei no 4239, 
de 27 de junho de 1963, ie_ ó art. 23 do Decreto-Lei 
n9 756, de 11 de agosto de 1969, Com as altieia
ções posteriormente introduzidas, inclusive pelo 
art. 39 do Decreto-Lei n9 1.564, de 29 -de julho 
de 1977. · 

§ 29 Fica o Poder Executivo autorizado a ftxar 
os prazos de que trata o parágrafo anterior, atendi
das as característiCé}S regionais e a natureza das 
atividades desenvolvidas, especialmente para efei
to de estimular a exploração de recursos naturais. 

-··-·····················--·----

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
l'i' 91, de 1988 

Altera a lotaçãO nos Gabinetes a que 
se refere o Item V do art. 357 do Regula
mento Administrativo do Senado Fede· 
ral, e dá outras providêndas. 

O Senado FederaLresolve: 

Art 19 Aplica-se aos Gabinetes do Líder da 
Maioria e do Uder da Minoria a lotação prevista 
no item V do artiga357 do Regulamento Adminis
trativo do SenadQ __ F::_e:d_eral, aprovado pela Resolu
ção n9 58, de 1972, com a redação dada pelas 
Resoluções n9" 106, de 1983 -e 11 O, de 1984, 
e pelo Ato da Comlssão Diretora n9 19, de 1984. 

Parágrafo único. O beneficio concedido oeste 
artigo é inacumulável com o contido no § 29 do 
art. 357 do Regulamento Administrativo. 

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

Arl 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

O Regulamento Adminlstrativo do Senado Fe~ 
deral, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972, 
publicado no Diário Oficial do Congresso_NaciQ-_ 
nal de 11 de novembro de 1973, ao dispor em 
seu artigo 337 sobre a lotação dos Gabinetes, 
estabeleceu a lotação dos Gabinetes do_ Líder da 
fv\aioria e do Líder da Minoria. 

Disposição decorrente, talvez, do_ bipartidaris
mo reinante, à época. 

A Liderança da Maioria ou do Governo, repre
sentada, à época, pela ARENA, Aliança Renova
dora Nacional e Uderança da Minoria ou da Opo
sição, representada pelo MDB, Movimento Demo
crático Brasileiro. 

Com O advento do pluripartidarismo, o Senado 
Federal alterou o artigo 337 do seu Regulamento 
Administrativo, agora já como artigo 358. para 
excluir os Gabinetes da Liderança da fo\aioria e 
da Minoria e incluir o Gabiilete de Líder de Pa_rtido, 
através da promulgação da ResoluçãO n° 1 06," 
de 1983. 

Agora, na atual conjuntura política democrática 
vivida pelo País, sente-se a necessidade de ser 
restabelecida a figura do Líder da Maioria e do 
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Líder da Minoria, }á solicitadas por lideranças de 
grande representatividade no Senado Federal. 

Sala das Sessões, 1 O de agosto de 1988. -
Humberto Lucena - Jutahy Magalhães -
Dirceu Carneiro - Aluízio Bezerra. 

LEfJ/SLAÇÃO CfTADA 

REGULAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO SENADO FEDERAL 

,,.,,, ........ ,,., ..... ,,;;;.-.-., ....... ~ ................... ----------
Art. 357. A iotã.ç;ão rios Gabinetes_ far-se-á 

com observância do ·disposto nos artigos 52, n9'1 
40 e41,55 e56,b, e57,~n95 1 e2,doRegimento 
Interno e_ obedecerá aoS seguintes limites: 

·--------···-----
V Gabinete_do Uder de Partido Político 

I Chefe de Gabinete ................................... FG·I 
1 Assessor Técnico 

2 Secretários de Gabinete FG-2 ou 2 Sec. Parla-
ment~r 

1 Oficial de Gabinete ............ ~--·-···--- FG-3 
1 Subchefe de Gabinete ............................ FG-3 
3AUXI1iaresdeGabinete ........................... .__ FG4 
2 Contínuos 
2 Motoristas 

--§- 2.;;·--o.s membros da Comissão Diretora e 
Uder, terão o direito a manter, além do seu Gabi
nete normal como Senador, o Gabinete corres-
pondente à função teinporária que exercem, com 
a lotação regulamentar prevista. 

RESOLUÇÃO 
l'i' 106, de 1983 

Altera a lotação de Gabinete do Sena-
- do Federal e dá oub'as providências. 

- -Arl 19 O art. 358 do Regulamento Adminls-
trativo do Senado Federal, aprovado pela Res_oluw 
ção n" 58, de 1 ~72, passa a vigorar-com: a seguinte 
redação: 

"Art. 358. A lotação nos Gabinetes far
se-á com a obs_ervância do disposto nos arts. 
52, itens 40 e 41; 55 e 56, b 7 e 57, k itens 
1 e 2, do Regimento Interno e obedecerá 
aos seguinte~ li~ites_: __ 

····················-················--
V- Gabinetes do Uder de Partido Político 

1 Chefe de Gabinete .... ---.................... __ FG-1 
1 Assessor Técnico 
2 Secretário de Gabinete FG. 2 ou 2 Sec. Parla-

mentar 
1 Oficial de Gabinete ······-·····---·········-···· FG-3 
tsubchefe de Gabinete ............................ FG-3 
3 Auxiliares de Gabinete ......................... _. F<;i-4 
2 Contínuos 
2-Motoristas 

........................... -'--·-··---··-··-··--~·-
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 

eu, Moacyr Dalla, Presidente, nos termos do art. 
52, ite"m 30 do R~mel}to Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOWÇÁO N• 110, DE 1984 

Altern a lotação nos Gabinetes a que 
se refere o Item VII do art. 357, do Regi
mento Administrativo do Senado Fede
ral, e dá outras providências. 

Art:. 19 O art. 357 do Regulam_ento Admirús
trativo do Senado Federal, aprovadO pela Resolu
ção n9 58, de 1 O de novembro de 1972, e alterado 
pela Resolução n9 106, de 15 de abril de 1983, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 357. VII- Gabinete dos Senadores 
1 Chefed_eGabinete .............................. ~ .... FG-1 
1 Assessor Técnico 
1 Assistente Técnico ............ , .•. , ....... , .. ,...... FG-1 
3 Secretários de Gabinete FG-2 ou 

_ 3_ Secretários Parlamentares 
1 Subchefe de Gabinete ............................ FG-1 

-~--:@ÃuXiliares de Gabinete ............................ FG-4 
2 COntínuos 
1 Motorista 

Art. 21' As funções gratificadas de subchefe 
de Gabinete constantes dos itens I, II, III, V, Wl 
e IX do art. 357 tem o seu sfmbolo_ retiibutivo 
aiterãdo de FG-3 para FG-1. -

Art 39 A Subsecretaria de Pessoa,! republica
rá o Regulamento Administrativo do Senado Fe-
deral, renwnerando os seus dispositivos e atuali
z8rido o núm~.ro e a distribuiçáO das furições grati
ficadas,_ de acordo com o disposto_ nestá Reso-
lução. -

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publtcação. 

Art 5°-- Revogam~se as disposições em con
trário. 

Senado Federal, 4 de dezembro de 1984-. - • 
M.oacyr DaJia, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 
9• Reunião Ordinária realizada 

_em 4 ~e ag_osto c:le 1988 

J...s quinze horas e trinta minutos do dia quatro 
de agosto de hum mil novecentos e_ oitenta e 
oifo, na sala de Reuniões da Presidência, reúne-se 
a Comlssão Diretora do Senado Federal, presen
tes os Excelentíssimos Senhores Senadores 
Humberto Luc::ena, Presidef1te, Jutahy Magalhães, 
Primeiro-Secretário, Dirceu Carneiro, Terceiro
Seçr~tário, e Aluísio Bezem~. suplente. Deixam de 
COll?parecer, por motivo justificado, os excelen
tíssimos Senhores Senadores José Ignácio, Pri
meiro-Vice-Presidente, Lourival Baptista, Segun
do-Vice-Presidente, Odacir Soares. Segundo-Sek 
cretãrio e Jo.ão Castelo, Quarto-Secretário. 

Ao dar início ao$ trabalhos, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Diretor-Geral que traz ao 
conhecimento e decisão da Comissão Diretora 
os seguintes assuntos: 

-1. Atos __ do Presidente n'f" 93_ e 94, de 1988,_ 
que reajustam, respectivamente, os valores dos 
subsidies (parte fiXa e variável) dos Senadores, 
bem como ajUda de custo: e os vencimentos, 
salário-família, gratificciÇôes, salários e proventos 
dos servidores do Senado Federal, do CEGRAF 
e do PRODASEN, no mês de julho de 1988, em 
decorrência da variaçã~ da URP, ad·ref~rendum 
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da Coinissão Diretora. A matéria é discutida e 
homologada pelos presentes. 

2. Proposta de Ato da Comissão Diretora rea
justando os subsídios dos Senadores (parte fixa 
e variável), bem como a ajuda de custa, a partir 
de ]9 de agosto de 1988, em virtude da variação 
da URP. A matéria, após discutida, é aprovada, 
assinando os presentes o respectivo Ato, que vai 
à publicação. 

3. Proposta· de Aro da Comissão Diretora rea
justando os vencimentos, salários, salário-família, 
gratificações e proventos de servidores do Senado 
Federal, do CEGRAF e do PRODASEN, a partir 
de ]9 de agosto de 1988. em virtude da variação 
de URP. Após discutida, a proposta é aprovada, 
assinando os presentes o respectivo Ato, que vai 
à publicação. 

4. Proposta de Ato da Comissão Diretora, alte
rando o Orçamento Interno do FUNCEGRAF 
(Processo n9 000453/88~9). A matéria é discutida 
e aprovada, assinando os presents o respectivo 
Ato, que vai à publicação. 

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Primeiro-Secretário que submete ao 
Plenário da Comissão Diretora ·as seguintes ma
térias: 

1. Prestação de Contas do FUNSEN, relativa 
ao primeiro trimestre de 1988, com Parecer favo
rável da Auditoria. Após ser discutida, a matéria 
é aprovada. 

2. Processos n9s 0008097/88-7, 
0008096/88-0, 0008372/88-0 e 0008865/88-4, 
nos quais Sonilton Fernandes Campos, Adolpho 
Perez e Fernando Dídimo Pereira Barbosa Vieira, 
servidores inativos, solicitam revisão de Atas da 
Comissão Diretora para que possam assumir o 
cargo de Assessor Legislativo, para o qual se habi
litaram. Colocada a matéria em discussão, os pre
sentes aprovam o Parecer da Consultaria Geral 
sobre os pedidos, que conclui não impedirem 
os Atas, cuja alteração é pretendida, a posse dos 
candidatos. Para tanto é suficiente que renunciem 
aos proventos da aposentadoria que ora perce
bem. 

3. Proposta de NtJ da Comissão Diretora, dis
pondo sobre "o reajuste de preço contratual rela
tivo à prestação de serviço de transporte coletivo 
para os servidores do Senado Federal e órgãos 
supervisionados". Após discutida, a matéria é 
aprovada, assinando os presentes o respectivo 
Ato, que vai à publicação. 
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_4._Pr_acesso n9 008735/88-3, que trata da p·osse 
de Edilson Rodrigues Chaves e Thereza Carmelita 
Souto Nóbre"ga, candidatos habilltados e convo
Cados a assumir o cargo de Assessor Legislativo. 
O Plenário da Comissão Diretora, após discutir 
a matéria, oportunidade em que o Senador Aluísio 
Bezerra propôs que na próxima revisão do Regula
mento Administrativo, seja estabelecido limite de 
idade para inscrição em concursos públicos reali
mdos pelo Senado Federal, decide aprovar o Pa
recer do Senhor Primeiro-Secretário, :10 sentido 
de que seja dada posse aos interessados. 

5.-PrOceSSos n~s 001215/88-4 e 006409/88~1, 
com as-condusões da respectiva Comissão de 
Inquérito, que apurou as causas da ausência ac 
serviço da servidora Nlna Lúcia Lemos T erres 
A matéria é distribuída ao Senador Dirceu Car
neiro para relatar. 

6. Processo n9 007032!88-9, em que o ex-Se
nador Maurício Leite solicita ressarcimento de 
despesas médico-hospitalares. Após discutida a 
matéria, decidem os presentes autorizar o ressar
cimento obedecidas, no entanto, as tabelas esta
belecidas pela Subsecretaria de Assistência Médi
ca e Social. 

7. Processo n9 004812/88-3, no qlial o servidor 
Manoel Gonçalves de Araújo solicita seja sustado 
d~conto mensal de seu salário referente a valores 
que recebeu a maior a título de pagamento de 
adicional de insalubridade. O Plenário da Comis
são Diretora, após discutir a matéria, decide apro
var_ Q parecer da Consultaria Geral, que, em sua 
con_cl_usão, propõe: 

a) recomendar aos setores competentes que, 
"verificando a ocorrência de crédito de impor~ 
tâncias indevidas, previamente convoque o inte
ressado para se manifestar sobre a restituição do 
indébito por intermédio de desconto em folha. 
Havendo resistência por parte do funcionário, ins
taurar~se-á o competente procedimento adminis
trativo ou judicial; 

b) se aceito, seja o parecer a dotado, com for
ça normativa interna, e determine o levantamento 
d!! situações pretéritos para sana'r eventuais incor· 
reções havidas no passado, respeitados os perío
dos cobertos pela prescrição. 

8. Processo n9 007303/88-2, pelo qual o Dire
torda Representação do Senado Federal no Rio 
de Jaheiro solicita autorização para alienar, me
diante leilão público, 13 {treze) veículos marca 
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CHEVROLET. Após discutida, a matéria é apro
vada. 

9. Processos no6 009101188-8 e 009$9718"8-8, 
em que a servidora Maria do Carmo Santos Pe
reira solicita a concessão de licença para trato 
de interesse particular. A matêria ê discutida e 
aprovada pelos presentes. 

1 O. Oficio no 122/88 da ConsUltO-ria Gira1 sobre 
reclamação trabalhista ajuizada contra a União 
Federal (Senado Federal) por Maria Aparecida 
Ferraz. A Comissão Diretora após discutir o assun
to acata o parecer do Consultor-Geral, em eLC-ercí
clo, no sentido de que seja, de imediato, cessado 
o estágio sem ônus e sem vínculo_, autorizado 
a 23 de maio de 1985, a Maria Aparecida Ferraz, 
com o seu total afastamento das atividades desta 
Casa 

1 1. Proposta de Ato da Comissão Diretora re
vogando o Ato n9 44/87, da Comissão Diretora. 
A matêria será-distribuída aos Membros da Comis
são Dtretora para exame. 

12. Proposta para alterar o sistema de cotas 
de despesas telefônicas. A matéria será distribuída 
aos Membros da Comissão Diretora para exame. 

13. Proposta de alteração no sistema de cotas 
de correspondência. A matéria será distribuida 
aos Membros da Comissão Diretora para exame. 

14. Minuta de Projeto de Resolução que "altera 
a lotação nos gabinetes a que se refere o item 
V do artigo 327 d() Regimento AdministratiVo do 
Senado Federal, e dá outras providências. A maté
ria é discutida e aprovada pelos presentes. Assina~ 
do, o Projeto de Resolução vai à Secretaria Gera] 
da Mesa para apresentação ao Plenário do Senado 
Federal. 

15. Processo n~ 005951/88-7 que contém a 
prestação de contas do Senado Federal relativa 
ao primeiro trimestre de 1988, com parecer favo
rável da Auditoria. Após discutida, a matéria é 
aprovada. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~ 
dente declara: encerrados os trabalhos, às dezes~ 
sete horas e trinta minutos, pelo que eu, José 
Passos Pôrto, Diretor-Geral e Secretário da Co
missãO Diretora, lavrei a presente Ata que, depois 
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi
cação. 

Sala da Comissão Diretora, 4 de a9osto _de 
1988. - Senãdor Humberto Lucena, Presiden~ 
te. 
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SEXTA·FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 1988 BRASú.JA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 38' SESSÃO, EM 11 DE 
AGOSTO DE 1988 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Discursos do Expediente 

SENADOR JAMIL HADDAD, pela Uderança 
do PSB - Decretos-leis. 

SENADOR POMPEU DE SOOSA, pela Ude· 
rança do PSDB - A extinção da Embrater 
eEmater. -

1.2.2 -Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n\' 59/88, de 
autoria do Senador Marco Maciel, que pror
roga o prazo de aplicação de incentivos fiscais 
do imposto sobre a renda para empreedimen
tos localizados nas áreas da Sudene e da Su
cam. 

1.2.3- Comunicação 

Da Liderança do PMOB, referente a indica
ção de Srs. Senadores, para exercerem o car
go de Vi<:e-Líder no Senado Federal. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1987 
(n9 214/87, na CaSa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Militares. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 6, de 1988 
(n9 8.169/86, na Casa de origein), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis-

SUMÁRIO 
põe sobre a estrutura das categorias funcio
nais do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário 
dos Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito 
Federal e dos Territ6rios e dá outras providên
cias. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n\' 30, de 1988 
(n9 549/88, na- Casa de origem), de íníciativa 
do Senhor Presidente da República, que auto
riza o Poder Executivo a constituir a Fundação 
Çultural Palmares - PCP, e dá outrãs provi
dências. Aprovado. À sanção. 

Projeto -de Lei da Câmara n" 7, de 1988 
(nq 8.387/.86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que cria 
a 16• Região da Justiça do TrabaJho e ores
pectivo Tribunal Regional do Trabalho, institui 
a correspondente Procuradoria Regional do 
Ministério Público da União junto à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências. Apro
vado em 1" turno, após usar da palavra o 
Sr. Chagas Rodrigues e tendo o Sr. Jutaby 
MagaJhães feito declaração de voto. 

Requerimento n~ 114/88, do Senador Itamar 
Frãnco, para preferência de matéria5. Apro
vado. 

Requerimento n9 98, de 1988, de autoria 
do Senador José Ignácio Ferreira, solicitando, 
nos termos regimentais, a convocação do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, Doutor 
Maílson Ferreira da Nóbrega, para, perante a 
Comissão Parlam_en!_ar de Inquérito, criada pe
la Re_solução n9 22, de 1988, prestar esdareci
mentos a respeito de assuntos pertinentes à 
~so:a Pasta. Aprovado, tendo usado da palavra 
no seu encaminhamento o Sr. João Menezes. 

Requerimento n~ 112, de 1988, de autoria 
do Senador José Ignác:io Ferreira, solicitando, 
nos termos -~egimentais a convocação do 
Doutor José Saulo Ramos, Consultor-Geiarda 
República, para, perante a Comissão Parla
mentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 
22, de 1988, prestar esclarecimentos a res
peito de assuntos de interesse daquela comis
são. Aprovado, tendo usado da palavra no 
seu encaminhamento o Sr. fY\aurício Corrêa. 

Projeto de Lei _da Câma@ n9 14,_d_e 1988 
(n9 "381/88, na Casa de_ orl_Qerri), de infclativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a criação de cargos na Secretaria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dá outras provídêncías. Aprovado em 1" tur
no. 

Projeto deLei da Câmara n~ 28; de 1988 
(n9 7.183/86, na Casa de-origem), qUe altera 
a composição do Tribunal Regional do Traba
lho da 8' Região, cria cargos e dá outras provi
dências. Aprovado em 1"' turno. -

Parecer n9 2, de 1988, apresentado pela Co
missão Especial, concluindo que não deve ser 
objeto_ de deliberação a Denúncia s/n9, de 
1988, do Senhor Deputado Gerson Peres. 
contra o Doutor J_osé Paulo Sepúlveda Perten
ce, Procurador-Geral da República. Discus
são adiada por 7 dias nos termos do Requeri
mento n9 115/88, do Senador Ronan Tito. 

Requerimento n~ 10, de 1988, de autoria 
do Senador Jamil Haddad, solicitando, ao Mi
nistério _das Comunicações, infonnações so
bre o critério adotado pelo atual GOvernO para 
a concessão de canais de rádio e de televisão 
através daquele Ministério. Aprovado, tendo 
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PASSOS PÓRTO 
Oíretof-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo_ 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

usado da palavra no s_eu encaminhamento o 
Sr. Joãq Menezes. 

Requerimento no 37, de 1988, de autoria 
do Senador Itamar Franco, solicitando, nos 
termos regimentais, ao MinistrQ.Chefe da Cãsa 
GVI1 da Presidência da República, informações 
a respeito da Secretaria Especial de Ação Co
munitária - SEA.C, a fim de rnsti"Uir O estudo 
do Projeto de Lei da Câniara no 119, de 1982. 
Aprovado. 

Requerimento no 54, de 1988, de autoria 
do Senador Jamil Haddad, solicitando, nos 
termos regimentais, informações ao Senhor 
Ministro das Minas e Energia, através do Gabi
nete Civil da Presidência da República, a res
peito dos contratos firmados entre a Petrobrás 
e a Te:<aco Brasil SA Aprovado. 

Requerimento_ no 96, de 1988, de _autoria 
do Senador Mendes Canale, solicitando, nos 
termos regimentais, informações ao Senhor 
Ministro do Interior, através do Gabinete Civil 
da Presidência da República, a respeito do an
damento do "Projeto do Pantanal", que veri1. 
sendo implantado pelo Governo do Est3do 
do Mato Grosso do Sul, com recursos do Ban
co Mundial, através de contrato lavrado com 
o Governo brasileiro. Aprovado. 

Requerimento no 102, de_ 1988, de autoria 
do Senador Mendes ,Canale, solicitando, nos 
termos regimentais, informações ao Senhor 
Ministro da Fazenda, através do Gabinete Civil 
da Presidência da República, para instruir as 
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Mensagens n1-' 124 e 125, de 1988, do Senhor 
Presiden~ da Re~úblic~. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara no 37, de 1988 
(n~_478/88; na Casa-- de origem); -que altera 

. .a alínea a do § 2~ do art. 18 do Decreto n? 
89.312, de 23 de }:ineiro- de J984, incluindo 

__ a_Sindrome da lmunodeficiência Adquirida 
JSIDNAIDS)_ entre ~_s;_enJermidad~s que dão 
direito à concessão de beneficias a segurados, 
independentemente do cumprimento do pe
ríodo de carência de 12 (doze) meses de con
tribuição, após filiação _à Previdência Social 
Urbana. DIScussão encerrada, após parecer 
proferido pelo Senador Almlr Gabriel favorável 
com emenda, devendo _a .votação ser feita na 
sessão seguinte. 

Projeto de Resolução n? 80, de 1988, de 
autoria do Senador Ronan Tito e o~tros Se
nhores senadorE!s, -qUe altera o art. 64 do _Regi
mento do Senado Federal. Discussão encer-

1 cada, após pareceres proferidos pelos Srs. Cid 
Sabóia de Carvalho e Francisco Rollemberg, 
favoráveis com emendas, tendo usado da pa
lavra os Srs. Jutahy Magalhães, Chagas Rodri
gues, Maurício Corrêa e Jamil Haddad, deven
do a votação ser feita na sessão seguinte. 

Proje_to de Resolução n9 17, de 1985, _de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dis
põe sobre o uso da palavra, e dá_ outras provi
dências. Discussão encerrada, devendo a 
votação ser feita na sessão seguinte. 

1.3.1-DISCUI'S05apósaOrdemdoDla 

SEIYADOR NELSON WEDEKIN- Criação 
de escola agrlcola e de um centro de apoio 
rural, em LaUra Müller~.:..:.._ SC. -~- -- - " 

SENADOR FRANCISCOROLLEMBE:RG-
S.e"tor pesqueiro sergipano. - -

SENADOR AI. VARO PACHECO-Imposto 
_ de renda para empreendimentos industriais 

ou agrícolas na região Nordeste. 

SENADOR JOÁOCALMON- D Congresso 
de Educação em São Bernardo do Campo 
-SP. 

SENADORJ(f[AHY MAGALHÁES- Refor-
ma agrária. .. .- _ __ 

SENADOR LOORIVALBAP7TSTA -'Home
nagem póstuma ao Professor Orlando Go
mes. 

1.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocaçãq çie_~ss_ã,q extraordinári~ a rea
lizar-se segunda-feira;-dia 15, às 1 O horas, com 
Ordem do Dja_que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-MESA DIRETORA 

3- LiDERES E VI CE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

4-COMPOSIÇÁO DE COMISSOES 
PERMANEriTES 

Ata da 38~ Sessão, em 11 de agosto de 1988 
2~ Sessão. Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

- EX1RAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Dirceu Carneiro 

As /0 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Aiuízio Bezerra - N.abor Júnior 
- Leopoldo Perez- Carlos ·oe'CarU - Aureo 

Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel 
- Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexan
dre Costa- Edison Lobão -João Lobo- Cha
gas RodrigUes -Álvaro Pacheco ......; Ãfonso San-

cho - Cid Sabóia de Carvalho """':" Mauro Bene
vides -Carlos Alberto -JoséAgripino- Lavoi
sier_ Maia - Marcondes Gadelha - Humberto 

_ _Lucena - Raimundo Ura - Marco Maciel -
NeY Maranhão ...:....Mansue_to de LaVor- Guilher-
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me Palmeira- Diva1do Suruagy-T eotonio Vile
la Filho- Albano Franc·a - Francisco RoDem
berg - Louriva1 Baptista - Luiz Viana - Jutahy 
Magalhães- Ruy Bacelar- José lgná~-io Fer
reira- Gerson Camata -João Calmón -Jamil 
Haddad - Afonso Arinos - Nelson CarneirO ~ 
Itamar Franco -Alfredo Caffipos ....:.... Ronari Tito 
-Severo Gomes- Fernando Henrique CaraoSo 
-Mário Covas -Mauro Borges -Iram Saraiva 
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Mauricio Corrêa - Meira Filho .-: Roberto 
Campos - Louremberg Nunes Rocha ~Márcio 
Lacerda - Mendes_ Caria1e ~ Rachid Sald~mlia 
Derzi-Wilson Martins-Leite.Chaves_-Affonso 
Camargo - José Richa - Jorge Bomhausen 
- Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos 
Chiarem -José Paulo Biso!- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
lista de presença acusa o comparedmento de 
72 'Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-
balhos. 

Não há expediente a ser lido; 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nObre Senador Jamil 

Haddad, corno Líder do PSB. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.} - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
aproveitamos a oportunidade, nesta sessão mati
nal, para fazer uma digressão a respeito dos decre
tos-leis que -0 Senhor Presidente da República 
tem editado, suplantando todas as expectativas 
quanto às suas declarações iniciais de que não 
os usaria, prestigiando, assim, o Poder Legislativo. 

Sabemos que a permissão para a edição de 
decretos-leis foi fruto do regime ditatorial que se 
implantou neste País, para impor a sua vontade 
perante um Congresso sem legitimidade naquela 
época. 

A partir do momento que se caminha esta longa 
triha da transição, era de se esperar que a edição 
de decretos-leis fossem diminuindo gradativa
mente e as prerrogativas do Poder Legislativo fos
sem devolvidas com a edição da nova Consti
tuição. 

Sr: Presidente, sabemos nós que existe um dis
positivo_ na Constituição que está sendo votada 
que acaba com os decretos-leis, revoga o efeito 
de qualquer decreto-lei que não tenha sido votado 
até à promulgação da Carta Magna. Este fato fez 
com que o Senhor Presidente da República, na
quele nefasto pronunciamento à Nação, que es
perava medidas de impacto no campO social e 
ouviu S. EX' investir violentamente contra o Poder 
Constituinte, se manifestasse com a m"aior ira pelo 
fato de ter a Assembléia Nacional Constituinte 
decidido acabar com os decretos-leis. Esta é uma 
realidade flagrante e patente. 

Sr. Presidente, demos entrada a uma represen
tação junto à Procuradoria Geral ela República 
quanto à inconstitucionalidade do decreto-lei bai
xado por Sua Excelência, o Senhor Presidente 
da República, há cerca de dez dias, pois, com 
esse decreto-le~ Sua Excelência quer revogar dis
positivo da lei que criou o Código Nacional de 
Trânsito. 

Argumentou, outro dia. o nobre_Senador Leite 
Chaves, jurista que é, que, no caso em tela, seria 
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interessante, porque 6 aumento das multas é ne
cessário neste momento, em razão do aumento 
do número de a<!ide_ntes_ e d~ mortalidªde relacio
nados com um trânsito Sem planejamento. 

Sr. PI:esidente, Srs. Senadores, a lei é feita para 
ser Cun:iprida. Infelizmente, em nosso -Pafs este 
fato não é verdadeii'Q. A lei, no Brasil, é feita para 
ser descumprida, e a _prova é que, quando parte 
do Presidente_da República a revogação de dispo
sitivos legais, atr8vés de um decreto-lei, é a inver
são total do que desejamos. em termos de regime 

. de_mQcrático .. 
_ Sabe_ o nobre Senador ité)mar Franco, profundo 
conhecedor desse assunto dos decretos-leis, que 
não há possibilidade de revogar-se uma lei através 
de decreto-lei. E foi o que fez o Senhor Presidente 
da República mais uma vez. no ano próximo pas· 
sado, quando extinguiu o BNH, quando foram 
publicados 13 decretos-leis. Naquele momento, 
lembro-me de que conversava com alguns Sena
_dores sobre a extinção do Bt!l:l, que, aliás, era, 
nada mais nãda merios, uma queima de arquivos. 
E a Verdade transparente, clara, meridiana se con
figurou: a respeito_ daqueles processos, daquelas 
liquidações extrajudiciais; só se falou a respeito 
da Delfin, dizendo" que o Grupo· Delfin terá que 
receber ainda dinheiro de volta, porque não houve 
incidência de juros e correção monetária sobre 
adMdã.-

$r. Presidente, Srs._ $_enado~s. também nos co
locamos frontalmente contra essas medidas que 
estão sendo anunciadas pelo Governo, a privati
zação de empresas estatais. 

Fala-se muito de privatização de empresas. No 
entanto, 44% das estatais, hoje, são empresas 
privadas que tiveram ajtida do BNDES, chegaram 
~ situação falimentar e foram absorvidas pela 
União. 

Podemos admitir, Sr. Presidente, que algumas· 
empresas estatais têm má administração, mas 
não é possível que se queira atingir, como· se 
fala, a Telebrás; que se queira'atingir urna série 
de empresas estatais que fiZeram com que o País 
desse o salto do subdesenvolvimento total para 
a oitava econoffiia do Mundo, fato tão 'decantado 
neste País, e só não é a oitava economia do Mun
do, pois é a 67~ em termos sociais. 
- Sr. Presidente,_ ternos uma r_elação de decre

tos-leis a serem apreciados pelo Congresso, e 
já tivemos uma reunião com o Presidente Hum
berto Lucena, para que sejam incluídos na Ordem 
do Dia da próxima reunião do Congresso. 

Srs. Senadores, é enorme a quantidade de de
cretos-leis que devem ser apreciados pelo Con
gresso, e qüe não foram votados até hoje. Temos 
o célebre decreto-lei que suspendeu a URP du
rante dois meses para o funclona1ismo; temos 
dois decretos-leis sobre o famos-o trileão, bitribu
tação_que, na rea~dade, é um assalto à mão arma
da contra os assalariados brasileiros, porque til
leão o ·empresário não paga. Se um pobre coitado, 
para suplementar o seu vil salário, arranja outro 
emprego, ele é obrigado a declarar o tn1eão. No 
entanto, os empresários não pãgarn o trileão; só 
paga o trileão a classe assa1ariada, que é descon
-lida em folha, paga inicialmente salário e depois, 
de três em três meses, é novamente mordida pelo 
trileão. 

O $r.-~~-Permita-me um apar
te, nobrio Senodor Jami Haddod? 
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O SR. JAMIL HADDAD -Ouço, com muita 
satisfação, o nobre Senador Mauro Borges. 

O Sr. Mauro Borges- Felicito V. Ex!' pela 
atenção que está dando a um problema seriíssimo 
para o nosso País e para o nosso futuro, sobre 
essa tendência de privatização de uma forma en
ganosa, de uma forma que serve _aos grandes 
grupos financeiros. Esta é uma questão muito 
séria. Vejamos a situ.ação da grande empresa Ara
cruz, empresa estatal de pleno sucesso, que está 
dando lucro, vai ser transferida para mãos de parti
culares, confirmando aquela regra: -as grandeS 
empresas estatais que vão bem, que dão lucro, 
devem ser privatizadas; e os grupos que vão mal, 
que não se agüentam e-precisam de apoio do 
Estado para que não tenham mais prejuízos, esses 
-são sa1vos e passám a ser estatais. Quer dizer, 
dando lucro, deve ser particular; dando prejuízo, 
deve ser transferido para o Estado. 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Mauro Borges, V. Ex'. coloca muito bem o proble
ma da Aracroz. Há também o problema da Caraí
ba Metais, na Bahia, que, na hora em que se 
recupera, tentam entregá-la à iniciatiVa privada. 
Há ainda inúmeros exemplos. 

A COnstitUinte, erri mUitó boa hOra, tratou de 
acabar com os de_cretos-leis, fato que, como dis
semos, causou a -maior irritação ao senhor Presi
dente da República, extemada no seu pronuncia
-mento, porque p"erderia Sua-EXcelência, neste úJti
mo ano que_ conseguiu de prorrogação de seu 
mandato, a oportunidade de poder fazer as ZPEs, 
como fez agora; perderia a iriiciativa de uma série 
de medidas que contrariam, inclusive, os interes
ses da Nação, -defendidos pelos _seus represen--
tantes ria Constituinte, que são radicalmente con
tra determinadas_ medidas tomadas por decre
to-lei pelo Governo da República. 

O Sr. Itamar Franco- V. fr permite-me 
um aparte?-

OSR.JAMILHADDAD-Commuitoprazer, 
nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Jamil 
Haddad, uma iríterVenção rápida, porque o Sr. 
Presidente já noS -indica que o tempo de V. EX' 
está esgotado. Não vou analisar o método dos 
decretos-leis, porque V. & já o fez Com muita 
percuciê"riciã: Apenas lembraria urna coisa, Sena
dor Jamil Haddad, e que, por certo, V. EX' há 
de se recordar. Quando este Governo assumiu, 
houve a promessa do Presidente José Samey de 
que não editaria nenhum decreto-lei, mas já em 
abril do mesmo. ano, em seguida à sua posse, 
baixou um dei::r'etO:Iei, permitindo exatamente a 
ampliação do nosso endividamento externo. Veja 
V. Ex~ que tudo aquilo que condenávamos em 
relação à Velha República a Nova República, nos 
seus primeiros dias, deu início exatarnente a essa 
pletora de decretos~leis que V. Ex' acaba de anali
sar, hoje, da tribuna do Senado da República. 
Era esta a observação que desejava fazer, eril 
face da escassez do tempo de V. Ex" 

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador 
Itamar Franco, V. EX' tem toda razão. NQ. início 
deste pronunciamento, fLZemos esta colocação. 
Se pretendemos entrar no regime democrático 
pleno - estamos numa transição - cada vez 
mais deveriam ser minimizados os de<:retos-lei.s. 
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Mas o que estamos vendo é o contrário: cada 
dia que passa, Sua Excelência edita mais e mais 
decretosMieis, contrariando o que se deseja, que 
é a devolução ao Poder Legislativo de s_eu poder 
máximo; o poder legiferante. 

O Poder Legislativo deve legislar, mas, a partir 
do momento em que Sua Excelência legisla por 
decreto-lei, tiram-se as prerrogativas de o Con
gresso legislar. 

Fala-se muito em privatização, que a estatiza
ção leva as empresas à falência. No entanto, o 
Conselho Monetário __ Nacional, com sua genero
sidade, sem audiência do Senadó"Ou do Congres
so, quando o Sr. Matias_ Ma~b_l_ine sentiu dificul
dades, concedeu-lhe 150 milhões de dólares, co
mo também concedeu 90 milhões de dólares à 
T ransbrasil. 

Então, vamos socializar a dívida. Neste ponto, 
entra o socialismo apregoado pelos grandes fi~ 
nancistas deste País. Socializar a_ dívida_, _rnas 
quem paga é o povo brasileiro! 

Estas, Si. Presidente, nossas breves comuni~ 
cações neste início de sessão e nesta manhã ra~ 
diosa de Brasília. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousã, que falará pela Uderança do PSDB. 

O SR- POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF. 
Como Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, procurarei ser bre
ve, mas o meu Partido, o Partido da Social Demo
cracia Brasileira - PSDB, vamos usar a lingua~ 
gem popular, o Partido do Tütifnó, que precisa, 
e muito, "tucanar" este Pais, País que necessita 
ser muito ''tucanado" - não_ poderia deixar de_ 
falar hoje, trazendo aqui um protesto e uma solida~ 
riedade. 

O protesto vincula-se muito a um assunto do 
discurso de nosso nobre Colega Senador Jamil 
Haddad, companheiro de posições ideológicas, 
que muito prezo, que é eSsa operaçãO de desesta
tização, operação que - estou convencido -
cada vez mais transforma-se em uma operação 
de desnacionalização deste País. 

Quero referir-me, _expressa e explicitamente, ao 
caso da Embrater e, sobretudo, da Emater, por
que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a "operação 
desmonte", que está sendo anunciada pelo Go
verno; está prevista para atingir a Emater; portan
to, a assistência técnica à extensão rura1 que, neste 
País. se faz presente em 92% dos nossos Municí
pios, com 24 mil servidores, técnicos, funcioná
rios e trabalhadores que dão ao pequeno e médio 
agricultor assistência técnica em todos os s_enti
dos: assistência técnica no sentido material e no 
sentido da formulação- e da transmissão do co
nhecimento tecnológico, para que o pequeno e 
médio agricultores possam, realmente, atender, 
com a _eficiência e com a produtividade neces~ 
sária, àquilo a que a pequena e a média proprie· 
dades agrícolas no País servem, que é a produção 
de alimentos para o nosso povo. 

importância, sobretudo para a concretização de 
uma política agrícola para este País, sem a qual 
nem se Pode pensar em fazer reforma agrária. 
Como fazer refonna agrária num país que não 
~m uma política de- agricultura? Então, V. Ex" 
f~]a com toda a convicção, com todo o conheci· 
menta da matéria. A Embrapa é uma enipresa 
nacional da maior importância, porque é através 
de suas pesquisas, quase sempre são badaladas, 
mas Que têm alterado substancialmente a agri
cUltura brasileira - e vejamos Ci caso da soja 
no cerrado, motivo de orgulho para todos nós, 
como bem disse V. Ex'-, é através das pesquisas 
da Embrapa que novas técnicas na área da agri
cultura são descobertas. Se não existisse a Em
brater, e a sua dependente, a Emater, nos demais 
Estados, esse empreendimento não teria sentido, 
porque· não haveria a divulgação dos conheci
mentos técnicos, dos resultados das pesquisas. 
EstáS só têm -efeito quando divulgadas, e para 
isso precisam da Embrater, que coordena a Ema
ter nos Estados. Portanto, este é assunto da mais 
alta importância, e que também está ligado aos 
interesses internacionais, porque o Brasil ainda 
tem certos setores da agricultura, da produção 
de sementes, muito presos aos capitais estran
geiros. Se a Embrapa e a Emater forem atingidas 
pela estatização, vamos ter prejuízo porque a pró
pria ext~nsão e a propaganda desse conhecimen
to serão feitos através das empresas de capital 
estrangeiro. 

O SR. POMJIECJ DE SOUSA- Muito grato 
a V. Ex", meu nobre amigo e colega Mauro Borges. 
Seu aparte dá mais substância ao meu pronuncia
mento. V. Ex", sabemos, é um dos grandes bata
lhadores da causa da produção-rural neste País. 

Sr. Presidente Srs. Senadores, venho justamen
te de uma reunião que os servidores da Embrater, 

_da Emater em todos os Estados estão promo
vendo na sede da Embrater, um movimento de 
alerta, um movimento_ de advertência e, ao mes
mo tempo, um movimento de denúncia 
. - Fui levar a nossa solidariedade, não apenas a 
miriha modesta solidariedade de Senador da Re
pública pelo Distrito Federal, mas a solidariedade 
do_ n:'leu Partido, e estou certo de que represento 
aqui o pensamento dominante, o pensamento 
majoritário desta Casa, transmitindo- a solidarie
_dade do Senado. 

Este País, na verdade, nunca criou uma política 
fundiária, e até hoje tem o seu imenso território 
explorado na base do latifúndio, e em grande parte 
latifúndio Improdutivo, que funciona até hoje co
mo verdadeiras sesmarias. 

Este Pafs, juStamente quando se cria um Minis~ 
tério espedfiC:o para a reforma agrária, este País 
está, na verdade, escamoteandO a reforma agrá~ 
ria; e começa a atingi-la profundamente, quando 
atihge a assistência técnica e a extensão rural, 
que servem ao pequeno e ao médio produtores, 
homens que produzem alimentos para este País. 

Está-se querendo que as grahdes companhias, 
as grandes empresas internacionais - que têm 

O Sr. Mauro Borges -Senador Pompeu de hoje verdadeiros latifúndios por este Pafs afora, 
Sousa, V. Ex" me concede um aparte? -- ----sobretudo na Amazônia- continuem a explorar 

o SR. POMPEU DE SO<ISA _ Com muito a ret;ra não para s~rvir .ao nosso povo, n~m p~a 
b 

8 
d M B serVIr aos verdadeiros Interesses do Brasil e s1m 

prazer, no re ena ar auro orges. para produzir divisas que paguem os servíços de 
O Se. Mauro Borges- Senador Pompeu de uma dívida externa falsificada, de urna divida ex-

Sousa, V. EX está abordando assunto de absoluta tema que nos foi empurrada "goela abaixo", e 

que, quanto mais crescer, mas servirá aos nossos_ 
credores, que não querem jamais que a resgateR 
mos, mas que fiquemos pagando essa dívida in
definidamente, para o enriquecimento da agiotaR 
gern internacional. 

·Está-se -pretendendo que o Brasil seja o" produ
tOr; a baixo custo, dos produtos que _s_er_:ã_o utiliza
dos por todos os povos do mundo, menos pelo 
povo brasileiro; que se desénvolva a produçã:o 
daquilo que é exportável, para que esse exportável 
vá enriquecer as burras dos grandes credores des
te_ Paí&. QLiãflto mais pagamos, mais devemos! 

Sr. Presidente,_Srs. Senadores, é preciso denun
ciar essa chamada "'operação desmonte", com 
a qual se pretende desmontar as empresas esta
tais do País. Empresas como a_ Emater, sem a 

- qual a produção ruraf_ dO País vai despencar; o 
pequeno produtor acabará sendo tragado pela 
grande propriedade e o latifúndio predominará 
cada vez mais neste País. É preciso denunciar 
essa "operação desmonte" como _urn processo, 
como uma conspiração para desmontar este Pais. 
Estão pretendendo desmontar este País; desmon
tar para que ele possa ser engolido mais depressa, 
deglutido mais depressa pelo capital internacio
nal, pelo capital multinacional, J)elõ capital trans
nacional, para que _a nossa servidão, que hoje 
já se exerce no subsolo, através da exploração 
dos nossos minerais, se complete definitivamente 
pela exploração do solo agrícola brasileiro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso de
nundar esta traição ao Brasil! 

Sr. Presidente, peço conste do meu pronunciaR 
menta o manifesto da Associação dos Servidores 
da Ematei e da AssociB.Ção dos Servidores de 
todas as Ematers estaduais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. (Muito beml Palmas.) 

(DOCCffi1ENTO A QUE SE REFERE O SR. 
POMPEU DE SQ(JSA, EM SEU DISCURSO) 

SOS 
EXTENsAO RURAL 

Manifesto Contra o Desmonte do 
Serviço de Extensão RID'lll 

O Conselho Deliberativo da Federação das AsR 
sedações-de Servidores dO Sistema Brasileiro de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, represen· 
tando 23 mil funcionários, reunido em Brasília, 
nos dias 27, 28 -e 29 de julho, vem a público 
declarar que: 

As tentativas eminehtemente conjuntufãis do 
Governo Federal para solucionar a grave crise 
econômicoRfinanceira do País vêm tendo como 
premissa a punição dos trabalhadores, tanto do 
sétor privado como do setor público. Isso-é muito 
fácil de ser comprovado quando todas as medi
das, até o momento propostas e operacionali
zadas, definem o arrocho salarial e viabilizam o 
desemprego em setores específicos ou até mes
mo genetalizado. 

Esta política, com relação ao setor público, de 
caráter nitidamente ideológico e inserida no con
flito capital-trabalho, traz no seu bojo a intenção 
de privilegiar os setores privados ligados ao gran
de capital, reduzindo a presença do Estado na 
economia. Ao longo destes últimos anos. essa 
política vem sendo desenvolvida mediante a estra· 
tégia de desmoralização do serviço público e do 
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setor público através dos meios de ~omunicação, 
com plena conivência de setores dos governos 
Federal e Estadual, quando, em coerência com 
a realidade de um povo já de muito sofrido e 
explorado, seriam esperadas aç:óes no sentido de 
moralizar, racionalizar, aprimorar e ampliar as 
ações de Estado, em todos os níveis, cOmo pres~ 
suposto para que este cumprisse seu papel, resga
tando uma dívida histórica, em relação aos seg~ 
mentes populares e majoritários da sociedade. 

Como uma das formas de implementação da 
política de redução da presença do Estado na 
economia, o Governo Federal elabora a chamada 
"operação desmonte", que, em nome dos novos 
parâmetros de distribuição dos tributos previstos 
no novo texto constitucional do País, compromete 
seriamente sua atuação, esvaziando empresas e 
órgãos públicos com c-ortes de recursos finanM 
ceiros, inclusive aqueles referentes a repasse para 
os governos estaduais. 

No caso específico do setor agricola, a "opera· 
ção desmonte" compromete o proc:esso de assis· 
tência técnica e extensão rural, fundamental ao 
exercido da política agricola de governo, especial
mente no assessoramento e apoio aos pequenos 
produtores e a conseqüente viabilização da pe
quena produção rural. 

A retirada do repasse dos recursos financeiros 
da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Embrater) às Empresas Esta
duais de Assistência Técnica e "Extensão Rural 
(Emater) implicará, de imediato, o desmantela
mento desse sistema que possuindo 23 mil servi
dores atuantes em mais de 90% dos municípios 
brasileiros, trabalhando em 35 mil comunidades 
com 1,3 milhão de produtores rurais, suas organi
zações e suas famílias, executa programas priori· 
tários, tais como: assistência técnic::a e extensão 
rural às áreas de reforma agrária e colonização, 
viabilização do progresso técnico dos pequenos 
produtores, microbadas hidrográficas, ecologia, 
energia ahemativa, irrigação, entre outros, funda· 
mentais para a produção de_ alimentos à sacieM 
dade brasileira. 

A possibilidade de _esvaziamento _e extinção da 
Embrater, conforme declaração recente do Minis
tro do Planejamento à imprensa, comprometeria 
a integridade do único Sistema Nacional de Assis· 
tência Técnica e Extensão Rural diferenciado ao 
pequeno produtor rural, visto que a mesma é uma 
empresa exclusivamente coordenadora, sem ne
nhum para1elismo com a ação dos estados. Ao 
contrário, executando sua missão definida em lei, 
apóia, orienta, assessora, supervisiona e coordena 
o serviço de extensão rural formado por 25 em
presas estaduais e territoriais as Effiate; Einpar 
e Aster. 

Ass[m, causa-nos surpresa a possibilidade de 
desmantelamento de um serviço típico de goverM 
no quando, neste momento, a agric_u]tura se des
taca no processo de recuperação da e(:onomia 
e se encontra finalmente inserida no texto da nova 
Constituição, na medida em que prevê no seu 
artigo 192, CapítuJo UI, da PolíticaAgricola e Fun
diária e da Reforma Agrária o planejamento e 
a execução da política agrícola em forma de lei, 
destac::ando-se textualmente o segmento assistên
cia técnica e extensão rural entre ,outros. Desta 
forma, a inclusão do Sistema Embrater"na "opera
ção desmonte" representa uma precipitação do 
Govemo Federal em relação à promulgaçâo da 
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nova carta e em desconsideração as suas determi
nações. Por o!Jtro lado, causa-nO$ surpre~. tam
bém, a intenção de um corte abrupto e definitivo 
nos repasses dos recursos financeiros às EMA-
1ER, quando se sabe que as transferências dos 
tnbutos previstos na ConStituição se _darão graM 
du_almente, no período de cinco anos, iniciando 
com 6,1% -e-atingiildci Os 20,8% em 1993. 

Também verificamos qUe a proposta de desartiM 
Çl.,l]---ªção do Sistema Embrater não passa por um 
processo de discussão entre os segmentos inte
ressados, nem mesmo no âmbito_ do Governo 
Federai, _sendo exclusivamente um posiciona-
meotcr_do Ministro do Planejamento, não senç[o 
s_equer consultado o Ministro da Agricultura e o_u· 
tros com_ os q!,l_ais a Extensão Rura1 se relacion.;t 
na execuç.io de programa$ federais para a agri
cultura.__ __ ~ 

CoinO ConseqüêriCiã dó t6rte desses-reCursos 
tememos pelo comprometimento físico-financei
ro e- ao-ae-sempermo das Emater, resu1tando no 
desmantelamento_d_e:_um Servl:ço de Extensão RU:
ral diferenciado para os pequenos agricuhores e 
na possibilidade de- d_esémprego em massa de 
sua força de _trabalho. 

-Diante de tal situação, nós representantes dos 
Servíços do Sistema Embrater repudiamos a ten
tatiVã âe desmontar a EXtensão Rural no País e 
nos corrij)rõnietemós ã prónióver uma ampla 
mobilização de setores da sociedade diretamente 
interessados e dos servidores para garantir a ma
nutenção e~ ampliação dos Serviços de Extensão 
Rural, bem <::orno a devida reestruturação neces
sária para atender aos reais interesses do segmen
to majoritário da população rural: PEQUENOS 
PRODCITORES E lRABALHADORES. - - . 

A EXTENSÃO RURAL É UM SERVIÇO FUNDA
MENTAL À SOCIEDADE BRASILEIRA! 

O QUE É DO ESTADO É DO POVO! 
FASER- Feder~çâo das AsSociações dos Ser~ 

vidores ao Sibr<iter. - ~-

ASSEP -:_Associação dos Sefvidore~_ da Em8-
ter-PB: · 
ASSER~JqT -=. Associação dos Servidores da 

Enulter-MT. 
ASSE.i"\Al., - Associação dos Servidores da 

Emãtef-Al.~--- ---- -- ------

ASPER - Associação -c~os FuncionárioS da 
Emater-MS. - - -

ASSEMPA - Associação dos Servidores da 
Emater- PA - --

AFERJ - Associação dos Funcionários da 
Emater-RJ. 

ASSER - Associação dos Servidores da As
ter-AP. 

AFAA. -AssociãÇãõ"-dos Funcionários daAster 
~RR. 

ASSER.....,..PE - Associação dos Servidores da 
EmaterMPE. 

ASSER ~Associação dos ServidoreS da Em a
ter-MA. 

ASAE -Associação dos SeiVidores das Ascar/ 
Emater-RS. 

ASSEMA - Associação dos Servidores da 
Emater-CE. 

ASSER ~Associação dos Servidores da Ema
ter-MG. 

ASSEM - Associação dos Empregados da 
Ematei"-ES. 

ASSEM--AsSóciãçãO-dos Servidores d<i ·Em a
ter-SE. 

ASSERV - Ass.ociação dos Servidores da 
Em,ater~BA. _ _ 

ASSEMA - Associação dos SerVidores da 
Erilater-RN. 

ASSER-DF - Associação dos SeiVidores da 
Erriater-DF. 

ASSER - Associação dos Servidores da Em-~ 
brãter.- - - -

Durante o discurso do Sr. Pompeu de Sou· 
sa,. o Sr. Dirceu Çameir:o deixa a cac/eifa da 

_ presidência, que é ocqpada pelo Sr. Hum
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Não há mais oradores inscritoS:. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. Primeiro·Secrei&io. ·· -

e_ lido o seguinte. 

PROJETO DÊ LEI DO SENADO 
N• 59, DE 1988 

Prorroga o prazO de apUcação de bt
centlvos fiscais do Imposto sobre a ren
da para empreendimentos localizados 
nas áreas da Sudene e da Sudam. 

O Congresso _N_atlon.;tl decreta: r 

Art. 19 O prazo para a instalação, moderni
zação, ampliação ou diversificação de empreendi
mentos industriais ou agrícolas na área de atua
ção da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - Sudene ou da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, para 
os-efeitos previstÓs no ·artigo 1;; do Decreto-Lei 
n9l.564, de 19 de julho de 1977, fica prorrogado 
até 31 de dezembro de 1994. . . 

.Art. 2o Os incentivos fisCais previstos nos arti
gos _14 da Leí n9 4.239, de 27 de junho-de 1963 
e 22 do Decreto-Lei n9 756, de 11 de agosto_ 
Cie 19Q9, fiCam asseQuradÕS-_?té o exercício fman-
ceiro de 1994. -

Art. 3-9 A restrição contida no § 1 o do_ artigo 
59 da Lei n" 7.450, ele 23 d_~ dezembro_de 1985, 
não se aplica aos empreendimentos novos insta
lados até 24 de dezembro de 1985, e que, nesta 
data, por ato da Sude:ne ou da Sudam, já tenham _ 
sido beneficiados com ajs_~nção do imposto de 
renda, aos quais é assegurada a ampliação, para 
até 15 (quinze) anOs, do prazo de que trata o 
artigo 39 do Decreto-Lei n9 1.564, de 29 cl~ julho 
de 1977, desde que atendidos os requisitos ali 
estabelecidos. :r 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Art. 59 Revogam-se as_ disposições em con~ 
trário. --

Justlftcação 

--Einface da proximid~de_da.~iração, em 31 
de dezembro vindouro, do prazo_ legal para ~'?~
cessão de importantes inceritiVos fisCais às re
giões do Norte e Norde_ste do País, impõe-se a 
sua prorrogaÇão, a fim ãe que aquelas áreas pos~ 
sam continuar contando com recursos estáveis 
para a promoção do seu desenvolvimento. 

No momento em que a Nação enfrenta a crise 
sem precedentes em que vive, não se justifica 
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que aquelas regiões menos favorecidas fiquem 
privadas do mecanismo fiscal, cuja manutenção, 
por um maior lapso de tempo, é indispensável 
ao soerguimento de s_uas economias. 

Este projeto se própõe a assegurar às duas 
regiões mencionadas a utilização de-meCanismos 
que possam -conferir _aos emPreendimentos ali 
insta1ados um tratamento fiscal diferenciado, apto 
a contribuir para eliminar as distorções que, sem 
eles, continuarao inibindo o processo de cresci
mento e bem-estar das citadas áreas. 

O regime de isenção total ou parcial do imposto 
de renda, na forma da legislação atualrnente em 
vigor, constitui valioso instrum-ento -capaz de atrair 
novos investimentos, ao tempo em que beneficia 
aqueles projetas que, embora há mais tempo na 
região, não contaram com o aparte de recursos 
suficientes, e no momento adequado, para o seu 
bom desempenho. 

Com a disposição contida no artigo 3', o projeto 
visa afaJtar as dúvidas e incertezaS surgidas com 
a Lei n" 7 .450, de 23 de dezembro de 1985, que, 
estabelecendo somente em até: 10 (dez) anos, 
e nOO mais ampliável para até 15 (quinze), o prazo 
de concessão ~do benefido da isenção fiscal, dei
xou de ressalvar as situações pendentes ao tempo 
do início de sua vigência, gerando urna indese
jável polémica que já se inicia, e tenQerá a alon
gar-se, indefmidamente, nos tribunais. Não é jus
to, ademais, que, com tal restrição, resultem mo
dificados, para pior, em pleno processo de im
plantação dos projetas, que lhes condicionaram, 
inclusive, a decisão de investir_ na_ região. --

Vale destacar que as medidas ora propostas 
coadunam-se com o tratamento diferenciado que 
deve caracterizar a política económica de apoio 
ao Norte e Nordeste, e_ delas resultarão fortale
cidas a Sudene e a Sudam, Importantes institui
ções que têm desempenhado notável papel como 
agentes propulsores do desenvolvimento das re
giões onde atuam. 

Estou certo de que se o presente projeto, com 
o indispensável apoio dos eminentes pares, vier 
a converter-se em Lei, o Congresso Nacional terá 
contribuído, de forma decisiva, para a redução 
das disparidades regionais, condição indispensá
vel_ à promoção do desenvolvimento- integrado 
e harmónico do País. -

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1988. - -
Senador Marco Maclel. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO LEI N• }.564, 
DE 29 DE JULHO DE l977 

Altera incentivos fiscais do imposto 
sobre a renda para empreendimentos loca
Uzados nas áreas da Suclam e da Sudene. 

..................................................... ___ _ 
Art. 19 Os artigos 13 da Lei n9 4.239, de 27 

de junho de 1963, e 23 do Decreto-Lei no:> _756, 
de 11 de agosto de 1969, passam a te{ aseguinte ~ 
redação:__ 

"Os empreendimentos industriais ou agri
colas que se instalarem, modemizarern,amplia~ 
rem ou diversificarem, nas áreas de atuação 
da Sudam ou da Sudene, até o exercício de 
1 982; inclusive, ficarão isentos do Imposto de 

Renda e adicionais não restituíveis incidentes 
sobre seus resultados operacionais, pelo prazo 
de 1 O anos, a centrar do exercício financeiro 
seguinte ao ano em que o empreendimento 
entrar em fase de operação ou, quando for o 
caso, ao ano em que o projeto -de ritoâemi

-Úção, ampliação ou diversificação entrar em 
operação, segundo laudo constitutivo expedido 
pela Sudam ou Sudene. 

§ 19 Os projetas de modernização, amplia
ção ou diversificação_ somente poderão ser con

- templado_s com a isenção prevista neste artigo 
quando ac~metarem, pelo menos 50% ( cin
qüenta por cento) de aumento da capacidade 
instalada do respectivo empreendimento. 

§ 29 Nas hipóteses previstas no parágrafo 
anterior, as Secretarias Executivas da SUdam 
ou da Sudene, expedirão laudo técnico _atestan
do a equivalência percentual do acréscimo da 
capacidade instalada. 

§ 3o A isenção concedida para projeto_s de 
o modernização, ampliação ou diversificação-não 

atribui ou amplia benefícios a resultados corres
pondentes à produção anterior. 

§ 49 Os empreendimentos que tenham 
parte de seus resultados beneficiada pelo dis

- _ posto neste artigo considerarão corno_ lucros 
isentos-o- mesmo percentual dos lucros totais 
que correspor;1da a relação entre as receitas 

__ operactonais da produção beneficiada e a recei
ta total do empreendime_nto". 

Arl 39 -0 prazo de 10 (dez) anos, na hipótese 
de instaJação de projetas novos, poderá ser am
pliado para até 15 (quinze) anos, desde que o 
empreendimento atenda a um dos seguintes re
quisitos: 

a) se localize em micro-regiões menos desen
voMdas, a critério da Sudam e da Sudene; 

b) apresente, no período de gozo da isenção, 
rentabilidade igUal ou inferior a 12% (doze por 
cento) do capital e reservas médias do mesmo 
periodo; 

c) absolVa, em seu processo prOdutivo, maté
rias-primas e insumos produzidos na região, em 
montante sUperior a 50% (dnqüenta por cento) 
do _custo de produção. 

-Parágrafo único. As respectivas agêndas regio
nais expedirão laudo constitutivo do beneficio re
ferido neste artigo. 

·-----·-··················---· 

LEI N•4239 
DE 27 DE JUNHO DE l963 

Aprova o Plano Dketor do Desenvol~ 
vimento do Nordeste para os anos de 

--1963, 1964 e 1965, e dá outras provl
~ndás. 

Art. 19 Até o exercicio de 1973, inclusive, os 
empreendimentos industriais e agricolas que esti

_xerem operando na área de atuação da Sudene, 
à data da publicação desta lei, pagarão com a 

redução de 50% (cinqUenta por cento) o imposto 
de renda e adicionais não restituíveis. 

DECRETOClEJ 1'1•156 
DE 11 DF AGOSTO DE l969 

Dlsp6e sobre a valorização econô
rnlca da Amazônia e dá outras providf:n
das. 

Art. 22. Na forma da legislação fiscal aplicá
vel, as pessoas jurídicas que mantenham em
preendimentos económicos na área de atuação 
da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia, e por esta considerados de interesse 
para o desenvolvimento da região, pagarão com 
a redução de 50% ( <:inqüenta por cento), o impos
to de renda e quaisqUer adicionais não restituíveis 
a que estiverem sujeitas, com relação aos resulta
dos financeiros obtidos dos_rerendos empreendi
mentos até o exercício~f_inanceiro de 19e2, inclu
sive. 

LEI N• 7.450, 
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985 

Altera a legislação bibutária federal e 
dá outras providências. 

·························---------· 
Art. 59. Fica prorrogado, até 31 de dezembro 

de 1988, o prazo fJXa.do, pelo aa:t(go 1 o do Decre
to-lei n91.898, de 21 de dezembro de 1981, para 
instalação, modernização, ampliação ou diversifi
cação de_empreendimentos industriais ou agríco
las, nas áreas de atuação d~ Superlntendênda 
do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam e 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste - Sudene, para os efeitos previstos no arti
go 13 da Lei n9 4.239, de 27 de junho de 1963, 
e no ru:tJgo 23 do Decreto n? 756, de 11 de agosto 
de 1969, e _alterações posteriores. 

§ 19 Ficam aherados para até 10 (dez) anos 
os prazos de que tratam o artigo 13 da Lei no:> 
4239, de 27 de junho de 1963, e o artigo 23 
do. Decreto-lei n9 756, de 11 de agosto de 1969, 
_çom as alterações posteriormente introduzidas, 
inclusive pelo artigo 3~ do De_creto-lei n? 1.564, 
de _29 de julho de 1977. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
- O -prOjeto lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
-"" pelo Sr. Primeiro-Secretário. 

É lida a_ seguinte 

Brasília, 10 de agosto de 1988 

Serihor Presidente •. 
.Comunico a VosSa Excelência que esta lide

rança indicou os Ext"elentíssimos Senhores Se-
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nadares Nelson Wedekin, Leopoldo Peres, 
Mendes Canale, Leite Chaves, Raimundo Lyra, 
Róna1do Aragão e Iram Saraiva, para exercerem 
o cargo de Vice-Líder do PMDB no Senado 
Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos
sa EXcelência protestos de alta estima e distinta 
consideração. - Sena.dOr Ronan Tito, Uder 
doPMDB. -

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena} 
-A comunicação Ilda vai à publicação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 1: 

Votação, em turno únlco, do PrOjeto de 
Lei da Câmara n9 53, de 1987 (n9 214/87, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que altera dispo
sitivos da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro 
de 1980, que dispõe sobre _o Estatuto dos 
Militares, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária de 19 de maio último. 

Em votação o projeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) . 

Aprovado. 

A matéria vai à sanção. 

É o se-guinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 53, de 1987 

(N• 214/87, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Altera dispositivos da Lei n• 6.880, de 
9 de dezembro de 1980, que dispõe so
bre o Estatuto dos MiUtares. 

O Congresso Nacional de_creta: 

Art. 19 Os incisos Vll do art. 61 e I do art98 
da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro de 1980, altera
dos pela Lei n9 7 .503, de 2 de julho de 1986, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

'"Ar!. 61. ......................................................... . 

VII-Oficiais dos 3 (três) últimos poStos 
dos Quadros de que trata a alínea b, do inciso 
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ldo arL98,_1/4 para o último posto, no míni
mo_1/10 para o penúltimo posto, e no mlni
mo 1/15 para antepenúltimo posto, dos res
pectivos ~dro~._ ~ç~1c? _quando o último 
e penúltimo postos forem Capitão-Tenente 
ou Capitão e 1 ~-Tenente, caso em que as 
própofções serão no mínimo -1/10 e 1/20, 
respectivamente. 

Ar!. 98. ... ......................................................... . 

.. 1- ........................................................................ . 

a) na Marinha, no Exército e na Aeronáu
tica, para os Oficiais dos Corpos, Quadros, 
-Armas e Serviços não incluídos na alínea b; 

...... ~ ................................. ~ ....... _ .................................. ~~--
b) na Marinha, para os Oficiais do Quadro 

de Oficiais AUXJ.1iares de Armada (QOAA), do 
Quadro_ de Oficiais Auxiliares do CFN (QOA
CFN) e dos Quadros Complem-entares de 
Oficiais de Marinha, do Quadro de Farma
cêuticos do CSM (QF-CSM) e do Quadro 
(CSM); no Exército, para os Oficiais do Qua~ 
dro Complementar de-Oficiais (QCO), dõ-
Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), do Qua
dro de Oficiais Médicos- (QOM), do Quadro -
de Oficiais FarrriacêutfcoS [QOF), do Quadro 
de Oficiais oefi.Hsf~_ (QOD) e do Quadro 
de Oficiais Veterinários (QOV); na Aeronáu
Uca, para os Oficiais do Quadro de Oficiais 
Farmacêuticos, do Quadfo de Oficiais Den
tistas, do Quadro de Oficiais de Infantaria 
da Aeronáutica, do Quadro de Oficiais Técni
Cos e Q.o Quadro de Oficiais Especialistas 
da Aeronáutica. 

Postos Idades 

Caphão-de-MW.-e-.Guerra e tOron'el ......... 62 anos· 
~el~o-~~_-fragata e Tenente~Coronel ... 60 a1:1o~ .. 
Càpitão-de-Corveta e Major .......... , .............. 58 anos 

- Capitão-Tenente e Capitão .......................... 56 anos 
Primeiro-Tenente ••v·•· .................... H ....... w ..... 56 anos 
Segundo-Tenente .................. .;-......... H ....... H • .56 anoS 

c) na Marinha. no Exército e na Aeronáutica, 
para Praças: 

Postos Idades 

Suboficial e Subtenente ............................... .54 anos 
Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor ............. .52 anos 
Segundo-Sargento e Taifeiro·-de-Primeira-
Oasse ....... ~ ..... m ... HH ......... - ........ --H ....... HH .. .50 anos 
T erceiro-SarQento- .......................................... 49 anos 
Cabo e Taifelfo-de-Segunda-aasse ....... ..48 anos 
Marinheiro, Soldado e Soldado-de-Primeira-Oas-
se ...................... - ... · .. -·--~··· .. -·~ ..................... "44 anos 

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

Art 39 Revogam-se as dispoSições em con
__ t(ª-_rio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 2:. 

Votação; em turno ú_nico, do PrOjeto de 
Lei da Câmara n9 6, de 1988 (no 8.169/86, 

na Casa de origem) de iniciativa do Senhor 
Presidente da Repúlbica, qUe dispõe sobre 
a estrutura, das categorias fundonais rlo Gru
po-Atividades de Apoio Judiciário dos Servi
ços Auxiliares da Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios é dá outras providências, 
te-ndo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na s_essão 
extraordinária de 19 de abrü último . 

Em votação o projeto, em tuino único. 

Os Srs. -Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

· --Aprovado . 

A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•6,de 1988 

(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Dispóe sobre a estrutura das Catego· 
rias Funcionais do Grupo-Atlvldades de 
Apoio Judiciário dos Serviços Auxiliares 
da Justiça do Disb'lto Federal e dos Ter
ritórios e dá outras provld"ndas. 

O Congresso N .. cional decreta: 

Art. 1~ AsCategoriasFuncionaisdoGrupo-A
tividades de awioJudidário, CódigoAJ-020, inte
grantes dos Quadros Permanentes da Secretaria 

. do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Ofícios 
. Judiciais da Justiça do Distrito Federal e Ofícios 
Judiciais da Justiça dos Territórios, passam a ter 
a estrutura constante do Anexo desta leL 

Art 29 Os sefv:ldores integrantes das Catego- · 
rias Funcionais meridona-das no artigo anterior 
ficam autoffiãtiCa-mente poslcionadõs nas classes 
a que correspondam as referências em que atual
mente se encontram. 

Parágrafo único. As referências da classe ini
cial que hajam sido suprimidas passam a corres
ponder à primeira referência da respectiva Cate
g9f!a funcional, na nova estrutura. 

-Art 3~ As referências aCrescidas às Oasses 
Esp_eciais_ das Categorias a que se- refere _o a-11. 
1 ~ des~ lei -serão alcanç~das pelos ocupantes dos 
cargos- da inesma classe, mediante progressão 
funcional, sem_ aumento do número de -cargos. 

Art. 49 Aos servidores dos Quadros Perma
nentes da Secretaria do T nbunal de Justiça do 
Oistrito_f_ed_erai, __ Qfícios _Judiciais da Justiça do 
Distrito e Federãl e Oficios Judiciais da Justiça 
dos Territórios que hajam exercido encargo retri
buído por Gratificação de Representação de Gabi
nete por 5 (cinco) anos ininterruptamente, -ou -por 
tempo superior, ainda que interpolado, aplica~se 
o disposto no art. 180 da Lei n~ 1. 711, de 28 
de outubro de 1952, com a redação que lhe deu 
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o e.rt. 1~ da Lei n" 6.732, de 4 de dezembro de 
1979, e no art. 2? desta mesma lei. 

Parágrafo úniCo. O disposto neste artigo apli
ca-se aos servidores já aposentados, que hajam 
satisfeito os requisitos exigidos, quando em ativi
dade. 

Art 5'~ As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão, observados os limites orçamen-

tários, à conta das d.otações consignadas à Justiça 
do Distritç_ Federa) e dos Territórios, no Orça
mento da União. 

Arl 6~> Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaç~o. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em con
trário. 

ANEXO 

(Arl 1 ~da Lei n9 , de de de 1988) 

QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA JUSTIÇA DO DISTRITO 
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Categoria Fundonal Código Classes Referências 

Técnico Judiciário T JDF-AJ-021 Especial NS-22a25 
JDF·AJ-021 B NS-16a21 
JTF-AJ-021 A NS-10a15 

Taquígrafo Judiciário TJDF-AJ-023 EsPecial NS-22a25 
B NS-16a21 
A NS-10a15 

Olidal de Justiça JDF-AJ-025 Especial NS-22a25 
Avaliador JTF-AJ-025 B NS-16a21 

A NS-10al5 

Auxiliar Judiciário . TJDF-AJ-022 Especial NM- 32a35 
JDF-AJ-022 -B NM- 28a31 
JTF-AJ-022 A NM-24a27 

Atendente Judiciário TJDF-AJ-024 Especial NM-28a33 
JDF-AJ-024 B NM-21a27 
JDF-AJ-024 A NM-14a20 

Agente de Segurança TJDF-AJ-026 Especial NM-28a33 
JDF-AJ-026 B NM-21 a27 

A NM-14a20 

É o seguinte o projeto aprovado: __ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 3: 

Votação, em turno úniCO,- do Projeto de 
Lei da Câmara n9 -30, de 1988 (nQ 549/88, 
na casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Poder 
Executivo a constituir a Fundação CultUral 
Palmares- FCP, e dá outras providências, 
tendo 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
1'1• 30, de 1988 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pef,; 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

(N' 549/88, na Casa de Origem) 
(De iniciativa do Senhor 
Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a consti
tuir a Fundação Cultural Palmares -
FCP, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 19 Fica o Poder Executivo autorizado a 

constituir a Fundação Cultural Palmares- FCP, 
vinculada ao Ministério da CuJtura, com sede e 
foro no Distrito Federal, com a finalidade de pro
mover a preservãção dOs valores culturais, sociais 
e econômicos decorrentes da influência negra na 
formação da sociedade brasijeira. 

Art. 29 AFundaçãoCulturalPalmares-FCP, 
poderá atuar, em todo o território nacional, direta-

mente ou mediante convênios ou contratos com 
estados, muriidpios-e entidades públlcas_ou priva
das, cabendo-lhe: 

1-promover e apoiar eventos relacionados 
com os seus objetivos, inclusive visando à intera
ção cultural, social, económica e politica do negro 
no contexto social do País; 
II-promover e apoiar o intercâmbio c_om ou

tros países e com entidades internacionais, atra
vés do Ministério das Relações Exteriores, para 
a realização de pesquisas, estudos e eventos relati
vos à história e à cultura dos povos negros. 

Art. 39 AFundaçãoCu1tura1Palmares-FCP, 
terá um Conselho Curador, que velará pela funda
ção, seu património e cumprimento dos seus ob
jetivos, composto de 12 (doze) membros, sendo 
seus membros natos o Ministro de Estado da 
Cultura que o presidirá, e o Presidente da Fun
dação, 

Parágrafo único, Observado o disposto neste 
artigo, os membros do Conselho Curador serão 
nomeados pelo Ministro_ de Estado da Cultura, 
para mandato de 3 (três) anos, renovável uma 
vez. 

Art. 49 A administração da Fundação Cu1tural 
Palmares- FCP, será exercida por uma Diretoria, 
composta de 1 (um) Presidente e mais 2 (dois) 
diretores, nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca, por ptopo·sta do Ministro de Estado da Cultura. 

Art. 59 Os servidores da Fundação CuJtural 
Palmares- FCP, serão contratados sob o regime 
da legislação trabalhista, conforme quadros de 
cargos e salári_os, elaborados com observância 
das, no_rmas da administração Pública Federa] e 
aprovado por decreto do Presidente da República, 

Art, 69 O pairimônio de. Fundação Cultural 
Palmares- FCP, c:onstituir-se-á dos bens e direi
tos que adquirir, com recursos de dotações, sub
venções ou doações que, para esse fim, lhe fize
rem a União, estados, municípios ou outras enti
dades públicas ou privadas, nacionais, estrangei
ras ou internacionais. 

Art. 79 Observado o disposto no artigo ante
rior, constituirão recursos da Fundação Cultural 
Palmares- FCP, destinados à sua manutenção 
e custeio, os provenientes: 
I-de dotações consfgnadas no Orçamento 

da anião; 
II-de subvenções e doações dos estados, mu

nicípios e entidades públicas ou privadas, nacio
nais, estrangeiras e internacionais; 

lll- de convênios e contratos de prestação de 
serviços; 

IV-da aplicação de seus bens e direitos. 
Art. 89 AFundaçãoCulturaiPalmares-FCP, 

adquirirá personalidade jwidica com _a inscrição, 
no Registro Civil das pessoas jurídicas, do seu 
Estatuto, que será aprovado por decreto do Presi
dente da República. 

Art 9'? No caso de extinção, os bens e direitos 
da Fundação CuJtural Palmares - FCP, serão 
incorporados ao Pabimôriio da União. 

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir crédito especial em favor da Fundação Cul
tural PalmareS- FCP, à conta de encargos_gerais 
da Un_ião, n_o vaJor de Cz$ .5.000.000,00 (cinco 
milhões de_ cruza_do_s)~ para a constituição inicial 
do patrimônio da fundação e para as despesas 
írnciais de instalação e funcionamento. 

Parágrafo único. Do crédito especial aberto 
na forma deste artigo, a quantia de Cz$ 
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2.000.000,00 (dois milhões de cruzados) destinar
se-á ao patrimônio da Fundação Cultural Palma
res - FCP, nos termos do art. 69 desta lei, e 
será aplicada conforme instruções do Ministro de 
Estado da Cu1tura, ouvida a Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Jtem4: 

Votação, em primeiro turnO, do Projeto de 
Lei do Câmara n' 7, de 1988 (n' 8.387/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que cria a 16• Re
gião da Justiça do Trabalho e o respectivo 
Tribunal Regional do Trabalho, institui a cor~ 
respondente Procuradoria Regional do Minis
tério Público da.União junto à Justiça do Tra
balho, e dá outràs providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie· 
nário. -

A matéria constou da Ordem do Dia de sessão 
de 19 de abril último, tendo sua discussão sido 
encerrada. 

Passa-se à votaçao da matéria, que, nos termos 
do inciso II do art. 322 do Regimento Interno, 
depende, para sua aprovação, do voto favorável 
da maioria absoluta da composição da Casa, de
vendo ser feita a votação por processo· eletrônfco. 
Tendo_ havido, entretanto, acordo de Uderança, 
a matéria será submetida ao Plenário pelo pro
cesso simbólico. 

Em votação a matéria. 

O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a pa]avra ao nobre Senador Chagas Ro
drigues, para encaminhar a votação. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o Presidente da Casa anuncia a 
matéria constante da Ordem do Dia: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n• 7, de 1988 (n' 8.387/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que cría a 16• Re
gião da Justiça do Trabalho e o respectivo 
Tribunal Regional do Trabalho, institui a cor
respondente Procuradoria Regional do Minis
tério Público da União junto à Justiça do Tra
balho, e dá outras providências." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei 
da Câmara n9 7, de 1988, como reza a ementa 
que mencioneí, cria o Tribunal Regional do Traba
lho da 16t Região. O. projeto está devidamente 
instruido com a Mensagem presidencial, do atual 
Presidente da República José Samey, e ainda com 
a Exposição de Motivos n9 GM-23, de 15 de julho 
de 1986, do Sr. Ministro de Estado do Trabalho. 

Sr. Presidente, a Exposição de Motivos, con
quanto de um ilustre Ministro,- por quem tenho 
grande admiração, está a merecer alguns reparos 
ou, pelo menos, alguma estranheza. A nova Re
gião da Justiça do Trabalho, conforme diz o art. 
}9, terá sede em São Luís e jurisdição nos Estados 
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do Maranhão e Piauí, os dois Estados que consti
tuem o chamado Norde~te Ocidental. E lemos 
na exposição de motivos o seguinte: 

"Por proposta do Tribunal Superior do Tra
balho, tenho a honra de submeter à elevada 

- apreciação de Vossa Excelência o incluso an
feprõjeto de lei dispondo sobre a criação da 

· · f6• Regíãõ di.r!Justlça do Trabalho, o respec
tivo Tribunal Regional do_Tr_abalho, a _corres-
pondente Procuradoiiã. Regional do Ministé
rio Público da Onião junto à Justiça do Traba
lho e dá outras providências. 

Trata-se de proposição que vem de encon
tro ... ~·-

Aqui nesta parte houve um ligeiro equívoco na 
redação 

Às aspirações_ e postula-ções de _diversoss 
segmentos do Estado do Maranhão, notada
mente das associações de classes empre
sariais e sindicatos patronais e de empre
gados, que enfatizam a necessidade urgente 
de atendimento da reivindicação,A 7• Região 

, dá Justiça do Trabalho, que abrange atual
mente os Estados do Ceará, Maranhão e 
Piauí, com sede em For@leza (CE), já não 
está sendo suficiente para atender às necessi
dades atuais da região. 

Atualmente o Estado do Maranhão experiM 
menta franco progresso. 

Ainda, aqui, só se fala em Maranhão -
"'com projetes ousados e grandes, como os 
de Porto do ltaqui, Alumar e a Ferrovia 
CarajásMPonta da Madeira, com aumento 
substancial da oferta de emprego e, pqrtanto, 
dOS Problemas ocasionados pelas relações 
de trabalho, sem que fosse acompanhado 
de medidas no campo da Justiça do Traba
lho para atendimento dessas necessidades .. 
Além disso, saliente-se que o Estado do Ma
ranhão possui franco progresso no campo, 
com qu~tões de terras surgindo no sul, na 
região denominada de "Bico do Papagaio'\. 
no triângulo Imperatriz (MA), Marabá (PA) e 
Araguaína (00), o que reforça, ainda mais, 
a urgente presença da justiça especializada." 

Continua a exposição: 

"Por outro lado, a grande distância entre 
o Estado no Maranhão e a sede da 7' Região, 
em Fortaleza (CE), dificulta -o -acompanha
-mento -âa tramitação dos feitos e, mesmo 
que o próprio Tribunal sinta de perto as reais 
necessidades, prejudica a solução dos pro
blemas que se apresentam." 

Então; Sr. Presidente, vê V. Ex' que o novo Tri
bunal Regional terá. jurisdição no Maranhão e no 
Piauí, mas toda a Exposfção de Motivos só se 
refere ao Maranhão, ao· grande progresso soda! 
e econômic_o do Maranhão, sem uma palawa se
quer ao Estado do Piaul. 

Sr. Presidente, nos trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte, fui o Presidente da Subco
missão dos Estados. _Apresentei uma sugestão, 
que fOi aprOVãda~--estatiilecendo que, em cada 
Estado da Federação, deveria haver pelo menos 
um Trib1,mal Regional do Trabalho. Por que eu 
disse "pelo menos"? Porque não quis que São 
Paulo, o grande Estado da Federação, que já pos~ 
sui dos Triburn1is Regionais, um com sede em 

São Paulo e outro,_ em Campinas, fosse prejudf
cado com a redução ou eliminação de um desses 
Tnõunais. Mas quis que cada Estado - Piauí, 
Maranhão, Goiás, Rio Grande do Norte- passas
se a ter o seu TribWlal Regional do Trabalho. 

Sendo assim, Sr. Presidente, considerando que 
essa EXpOsição de Motivos, a meu ver, é uma 
desconsideração ao Estado que represento nesta 
Casa, considerando que a Assembléia Nacional 
Constituinte já decidiu que haverá, pelo menos, 
um Tribunal Regional do Trabalho em cada Esta· 
do da Federação; e ainda, Sr. Presidente, em face 
do que já denundei numa Comissão de Inquérito, 
de o Estado do Maranhão estar com três portos 
em arhpliação, e cada um dos portos ter verbas 
vuhosíssimas, enquanto o único porto maritimo 
do Piauí, iniciado no GOverno constituCional de 
Getúlio Vargas, cujas obras tiveram seguimento 
nos Governos seguintes - Jânio Quadros, João 
Goulart- graças, inclusive, aos trabalhos do sau· 
doso Senador Vkgilio Távora, entãó Ministro
agora, no Governo do Presidente José Samey, 
o único porto maritimo do Piauí teve suas obras 
para1isadas, e as máquinas retiradas. 

Em face de tudo isto, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, vou votar contra essa Mensagem, prefe
rindo um tratamento democráf:ico: a criação, pela 
nova Constituição, de pelo menos um Tribunal 
Regional em cada uma das Onidades Federadas. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam Queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. RUY BACELAR-Sr. PreSidente, soli
cito verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a verificação solicitada. 

Peço aos Srs. Senadores OcUPem oS se"us luga-
res. 

Como vota o Uder do PMDB? 

O SR- RO!'IAI'ITITO (PMDB - MG) -Sim. 

O SR. PRESIDErfrE (Humberto Luce-na) -
Como vota o líder do PFL? - -

O SR. MARCOI!DES GADEUIA (PFL -
PB)-Sirn. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenal
Como VOta- o Líder do PDS? 

OSR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) 
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o líder do PSDB? 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF) 
-Não. ---- -- --

O_SR. PRESIDEI"tTE (Humberto Lucena)-
Como vota o líder do PSB? --

0 SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ) -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o üder do PDC7lfa_~:Jsa.) 

S. EX'-não Sé encOntra: em plenário. 

Como vota o Uder do PMDB? 
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O SR. I'!EY MARAI'IHÃO (PMDB - PE) -
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CORRE\ (PDT - DF) 
-Sim. - ---- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os_Srs. Senadores já podei'n votar. (Pausá) -

(Procede-se à votação) 

VOT Nll "SIM" OS SRS. SENADORES, 

Alfredo .Campos 
Almir Gabriel 
Aluízio Bezerra 
Álvaro Pacheco 
Qd Carvalho 
Dirceu Carneiro 
Divaldo Swuagy 
Edison Lobão 
GUilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Itamar Franco 
Jamil Haddad 
Jarbas Passarinho 
João Calinon 
João Menezes 
Jorge Bomhausen 
Leite Chaves 
Leopoldo Perez 
Lourenberg Rocha 
Márcio Lacerda 
Marcondes Gadelha 
Mauricio Correa 
Meira Filho 
Mendes Canale 
Nabor Junior 
Rachid Derzi 
Ronaldo Aragão 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR 

Pompeu de Sousa 

ABSTÉM-SE DE "VOTAR OS SRS. SENADO-
RES 

Fernando Henrique Cardoso 
RuyBacelar 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Encerrada a votação. Vai ser feita a apuração. 
(Pausa.) 

Votaram SIM 29 Srs-; s-emidor~s_; e NÃO, 1. 

Houve 2 abstenções. 
TotaJ: 33, com President~. 
Não houve quorum. 

A Presidência vai $Uspender a sessão por 1 O 
minutos, fazendo acionar as campainhas, de acor
do com o Regimento. 

Está suspensa a sessão. 

(SuspenS/1 às __ l_Lhoras!! IO minutos, a 
sessão é reaberta às II horas e 16 miniitós) 

O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena)_
Está reaberta a sessão. 

Peço aos Srs_. Seriado~:e_& cx:upem os seus luga
res. 

Vamos repetir a verificação requerida 

A Presidêilcia já tomou o voto das lideranças. 
~-~q_ aos Srs. Senadores ocupem-os seus lugares. 

Para os Senadores que chegaram ao plenário 
neste momento, trata-se da repetição de uma 
verificação, requerida pelo Senador Ruy Bacelar, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1988, 
-em que O Senhor Presidente da República cria 
a 16• Região da Justiça do Trabalho e o respectivo 
Tribunal Regional do Trabalho. 

Os Srs. Senél.dores já podem votai. 

(Pfr?cede-se à votação) 

VOTAM ""SIM'" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Albano Franco 
Alfredo Campos 
-Almir Gabriel 
Aluizio Bezerra 
ÁlVaro Pacheco 
-Aureo Mello 
carros 1\lberto 
Qdo CarValhO 
Dirceu Carrieiro 
DiVaido s-uruagy 

- Edson Lobão 
FraOCISCOROUemberg 
Guilherme Palmeira 
Iram Saraiva 
Irapuan Junior 
Itamar Franco 
Jãmi1Haddad 

-JarbaS PãSs2trinho 
João Calmon 
João Menezes 
Jorge Bomhausen 

- Leite Chaves 
Leopoldo Perez 
Louremberg Nunes Rocha 
Lourival Baptista 
f\1árdo Lacerda 
Mãrcondes Gadelha 
Máilo Maia 
Mauricio Corrêa 
Mefra: Filho 

_-Mendes Canale 
-Nabor Júnior 
Ney Maranhão 
Rachid Sa1danha Derzi 
Ronaldo Aragão 
-Wilson Martins 

ABSTÉM-5E DE VOTAR O SR. SENADOR: 

Ruy BaCelar 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vai-se 
proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram SIM 37 Srs. Senadores. 
HouVe uma abstenção. 
Tõtãl: 39; com o Presidente. 
Foi aprovado o projeto. 

O Sr. Jutahy Mag~ãe5 --Sr. Presidente, 
p~Ço ·a pa!avra f_e.~a- ~-r?e~. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -
Cõntedo a pa1avra, pela ordem, ao nobre Senador 
Jutahy fol.igalhae5. ·· - - -

OSR.JUfAHYMAGALHÁES(PMDB-BA 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, requeiro a V. Ex' nos forneça a transcrição 

da fita do computador, porque existe Senador 
que não e~va presente e o seu voto apareceu 
registrado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex!' serã atendido. 

O Sr. Ruy Bacelar- Sr. Presidente, solicito 
que a votação seja anulada. É um absurdo. Isso 
-e lima aberração, uma incoerência, é uma imora~ 
!idade_ pára o Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência pediria a V.~ que no minasse quais 
foram_os_Senadores. 

- - -- --

O Sr. Ruy Bacelar-O Senador Jutahy Maga
lhães chamou a atenção agora. Não li, por isso 
é que estamos pedindo a relação. 

Enquanto não aparecer a relação, pedimos a 
V. EX" suste o resultado. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Ou que se proce
da à n~ v~ç~o__!_ SE. Presidente. 

O Si.-"ftuy Bacelar- Porque, se isso aconte
ceU, é uma imoralidade. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Às vez_es ocorre que um Senador, por engano, 
por equívoco, toma assento em uma bancada 
que não é a sua, aciona o botão e, às vezes, dá 
·erro no computador. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- E><ato, Sr. 
Presidente. Pode haver equívoco, por isso mesmo 
é que eu solicitei a fita, que eu gostaria de fazer 
a verificação. 

- O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -
Pois não. V. Ex~ será. atendido. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peç:o 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre senador Ney Mara-
ilhiCi:. ·-··- . - -

O SR. I'!EY MARAI'IHÃO (PMB - PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
eu estava em uma bancada, que não era a minha, 
conversando com o Senador Albano Franco e, 
inadvertidamente, usei essa bancada. O funcio
nário me alertou, e fui para a minha bancada, 
mas já tinha votado, sem má fé. 

O SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena) -
Então, já está esclarecido o equívoco do Senador 
Ney Maranhão. 

O 81'. JamU Haddad- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O-SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena)
Conc.edo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Jamil Hadda.d. _ 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
. or.dem_Sem revisão_do orador.) -.Na realidade, 

Sr. Presidente, eu estava aqui atrás, e o Senador 
Albano Franco desmarcou o voto do Senador 
Ney MaranhãO. 

Q Sll._~IDE!'ITE (Humberto Lucena) -
A Presidência _está encaminhando ao Senadpr Ju
tahy Magalhães a cópia da frta magnética< 

O Sr. Ruy Bacelu - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Ruy Bacelar. 

O SR- RUY BACELAR (PMDB - BA Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de 
saber de Y. EX' qual é o resuhado da votação 
verificada há pouco. V. ~ suatou até uma nova 
verificação. 

O SIL PRESIDErfiE (Humberto Lucena) 
- O resultado está mantido. Agora, o Senador 
Jutahy Magalhães que levantou a questão de or~ 
dem ... 

O SR. RUY BACElAR - Mas se houve irre
gularidade, V. Ex" vai mandar verificar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço a V. Ex" tenha um pouco de padência, por
que o Senador Jutahy Magalhães está sendo aten
dido pela Mesa. Cabe a S. Br,- depois, pronun~ 
dar-se a respeito do resultado da votação. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Concedo a palavra pela ordem, ao nobre Seríador 
Jarbas Passarinho. 

O SR- JARBAS PASSARll'IHO (PDS- PA 
Pela ordem sem revisão do orador.) - Sr. Presi- _ 
dente, Srs. Senadores, o-nObre Sehador Jutahy 
Magalhães, percebendo que havia voto de um 
Senador que não estava presente, pediu a V. EX" 
a relação do computador. S~ EX' vai re<:eber essa 
relação, confirmando que h_á__um_Senador ausen
te, cujo voto foi apresentado no painel. lsso suge
rirá fraude. V. Ex" ouviu o Senador Ney Maranhão 
declarar que foi S. Ex' (Jue, pOi E:i[iiíVOco, votou 
na bancada equivocada, na bancada que não é 
de S. Ex'. O fato está pert"eitaiilente -esclarecido. 
O Senador Jutahy Magalhães poderá, de posse 
desse documento, invalidar a votação. 

Pediria a V. Ex', Sr. Presidente_ que renovasse 
a votação._ 

O SR- PRESIDErfiE (Humberto Lucena) -
Se todos os lideres estiverem de acordo, então, 
rel"lO\farei a votação. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Jutahy Mar; tlhães. 

OSR-JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
PeJa ordem sem revisão do orador)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. penso que não estão ante
cipando quaJquer posicionamento meu. O que 
verifiquei, ao entrar, é que flavia um equívoco. 
Então, verificando o equívoco, antes de fazer qual
quer reclamação, solicitei a fita, para ver se estava 
certo ou errã.do. 86 com a fita é que posso ter 
certeza de que o quadro estava com equívoco 
ou não. Já houve uma informação do Senador 
Ney Maranhão, demonstrando que eu tinha razão 
quando solicitei a fita. Se realmente o Senador 
Ney Maranhão tiver votado pelo Senador Luiz Via
na, e não tiver aparecido o voto do Senador Ney 
Maranhão, então, não tenho nada a reclamar. O 
Senador Jarbas Passarinho já antecipou o que 
iria reclamar. Eu não tenho nada a reclamar, se 

r~alroente aqui ficar comprovado que o voto do 
senãdor Ney Maranhão ni!i:o apareceu. Mas há 
;;tqui Ney Maranhão também. S. EX' votou duas 
vezes. 

O Sr. Jarbas Pauarlnho- Então, foi aí que 
eu disse que V. ~. de posse do papel, certamente 
impugnaria a votação e pediria para fazer uma 
n_ova. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Permita
me V. Ex' não estou entendendo. Ali estava o 
Senador Luiz Viana, mas agora aqui não aparece 
o Senador Luiz Viana. Não sei provavelmente não 
sei, Sr. Presidente. Não vou solicitar ... Entendo 
que estamos numa época em que temos que 
ter preocupações, para não transmitirmos ao pú
blico que houve fraude ou não. Creio que aqui 
não há henhuma intenção de fraudar votações. 
O assunto, inclusive, não tem essa cono_tação. 
Então, nao há problema nenhun1 de fraude, pode 
ter haVido um equívoco, que qualquer ser humano 
é capaz de _cometer. Por exemplo, com esta lista 
que está aqui, não tenho naaa a requerer para 
fazer nova:Votãção, não tenho motivo a requerer 
nesta_ ~taçüo. _O que está aqui está certo, não 
é preciso mais nada, peJO menos da- ininha parte.-

O SR. PRESIDErfiE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Jutahy Magalhães, para resguardo 
do nome do Senado, diante das dúvidas suscita
das, a Presidência vai repetir a votação. (Palmas.) 

Trata-se, como sabem, da votação do Projeto 
de Lei da Câmara n"' 7, de 1988, que cria a 16~ 
Região da Justiça do Trabalho e o respe_ctivo Tri
bunal Regional do TrabaJho. 

Peço aos Srs. Senadores verifiquem se estão 
nos seus respectivos _lugares, para se evitar a repe
tição de equívocos. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "'SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Afonso Camargo- AIDano Franco- Alfredo 

Campos--~ ,Almir Gabriel = ,AJuizio Rezende-~ 
Alvaro Pacheco - Aurio MeDo - Carlos Alberto 
-'-- Od Carvalho - Dirceu CãmeirO =- Divaldo 
Suruagy - Edison Lobão - F. RoUemberg -
Guilherme Palmeira - Iram Saraiva - Irapuan 
Júnior -Itamar Franco - Jamil Haddad- Jar
bas Passarinho -João CaJmon -João Menezes 
--Jorge Bomhausen -Jose Richa- Leite Cha
ves - Leopoldo Perez - Louremberg Rocha -
Lourival Baptista- Mareio Lacerda- Mário Maia 
-Mauricio Correa- Mauro Benevides - Meira 

- Filho - Mendes Canale - Nabor Junlor- Ney 
Maranhão - Rachid Derzi - Ronaldo Aragão 
-Wilson Martins. 

VOTA "'NÃO"" O SR. SENADOR: 
Jutahy Magalhães. 
ABSTEM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR; 

_ Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENIE{Humberto Lucena) -
Encerrada a vOtação. Vai ser feita a apuração. 

Votaram SIM 3.8 Srs. SenadoreS;- e NÃO, 1. 
Houve uma abstençãO. 
Com o Presidente, o total é de 41. 
O Projeto foi aprovado. 
Aprovado o Projeto em 1 9-turno, transcorrido 

o prazo regimental.de 48 horas, a matéria retor
nará a Ordem do Dia para o 2"' turno. 

O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a paJavra para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENJ'E (Humberto Lucena) -
ConcedO a pã.lãvia aO nóbt'e Senador Jutahy Ma~ 
gaJhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB -
BA) Para declaração de voto sem reviS8o do ota~ 
dor- Sr. Presidente, Srs. Senadores; tenho estra
nhado que estamos sempre sendo atropelados 
nasnossas dectsões na Assembléia Nacional 
Constituinte. 

Nela, votamos a respeito de zonas de exporta· 
ÇõeS; ém seguida, o Presidente da_ República baixa 
um decreto-lei, detenninando _o con:irárlo do_que 
foi decidido pela Assembléia Nacional Con~uin
te. 

A Assembléia Nacional Constituinte ctetermina, 
já por uma decisão, que todos _os_ Es.tados terão 
a sua representação. Q Presidente da Rep~blica 
coloca, aqui, o Estado do Maranhão isolado dos 
demais. 

EntãO -por esta razão votei contra, para mani~ 
fe_star o meu desagrado, pelo desrespeito repetido 
e continuado do Senhor Presidente da República 
às deç;isões da Assembléia Nacional Constituinte. 

O SR. PRESIDEriTE (HumbertO- Lucena) -
Sobr.e a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQ(JERIMEI'ITO 
1'1•114, de 1988 

Nos termos do art 346, item I, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para os Requerimen
tos n"" 98_e 112, de 1988, constantes dos itens 
n?S 13 e 14 da pauta, a fim de ser votado antes' 
da matéria constante do item n"' 5 da Ordem do 
Dia. - -

Sala das Sessões. 11 de agosto de 1988._
- iiamar Franco. -- ---- -- ----

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
_Em conseqüência passa-se à apreciação dos itens 
para os quais foi concedida preferência. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lúcena} -
_Item 13: · 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n"' 98, de 1988, de autoria do senador José 
lgnâcio Ferreira, solicitando nos termos regi
mentais, a convocação do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, Doutor Mru1son Fer
reira da Nóbrega, para, perante a Comissã_o 
Parlamentar de_lnquérito criada pela Resolu
çã_o_ rt' 22 de 1988, prestar esclarecimento 
a respeito_de assuntos pertinenteS: à suã pas
ta. 

De acordo com o disposto no inciso n, letra 
c, dÕ art. _322, combinado com o art. 328, do 
Regimento InternO, a matériã depende, para a sua 
aprovação, do voto favorável da maJoria absoluta 
da composição da Casa, devendo ser feita pelo 
processo nominal. Tendo havido, porém, acordo 
entre Uderanças, a matéria será submetida ao 
Plenário simbolicamente. 

Em votação o requerimento. 
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O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra- aO nobre Senador João Me-
nezes. 

OSR.J&iOMENEZES PRONilNCIA DIS
CilRSO Q{}E, ENTREGilE À REWS'IO 09 
ORADOR, SERA P{}BUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento. 

Os Sts. Senactores C[\,le o aprovam queiram per- ' 
manec_er sentados. (Pausa.) 

Aprovado. __ _ __ :c 
A Presidência tomará as providências neces

sárias; para a convocação do Sr. Ministro da Fa-
zenda. _ 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 14: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n\> 112 de 1988, de autoria do Senador José 
lgnácio Ferreira, solici@ndó, nós- termos regi
mentais, a convocação do DoutocJº-sé Saulo 
Ramos, Consultor-Geral da República para, 
perante a COmissãO Parlamentar de Inqué
rito, criada pela Resolução n~ 22. de 1988, 
prestar esclarecimentos a respeito de assun
tos de interesse daquela Comissão. _ 

De acordo com o disposto no inciso II, letra 
c do art. 322, combinado com o---art. 328 do Regi· 
menta Interno, a matéria depende, para a sua 
aprovação, do voto da maioria absoluta. Entre
tanto, como houve acordo de Uderanças, será 
submetida ao Plenário, simbolicamente. 

Em votaÇão. 

O Sr. Mauricio COJTêa- Peço a palavra Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Para encaminhar, tem V. EX" a palavra. 

O SR. MAURÍCIO CORRÚ (PDT - DF. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, apenas 
para dar uma explicação. Reunimo-nos ontem 
com todas as Lideranças desta Casa para aprovar 
exatamente a pauta a que V. Ex" fez referência. 

De modo que nã_o quis responder ao Senador 
João Menezes, porém quero dizer que fazem parte 
do _encaminhamento as assinaturas que estão em 
meu poder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram per
manecer sentados. (Pal)Sa.)_ 

Aprovado. 
A presidência tom._ará _a!!õ providências neces

sárias à convocação do Dr. José Saulo Ramos, 
Consultor-Geral da República 

O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) -
ltem5: 

Votação, em primeiro turno,_ do Projeto de 
Lei da Câmara n• 14, de 1988 (n' 381/88, 
na Casa de origem) de iniciatiya do_ Serahor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
a criação de cargos na Secretaria do Tribunal 
de Justlça do Distrito Federal e dá e:utras 

. providências, tendo PARECER FAVORAVEL-. 
proferido ém Plenário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão 
do dia 19 de abril último, tendo sua discussão 
sido encerrada. 
P~a-se à votação da matéria, que, nos termqs 

do inciso II do arl 322 do Regimento Interno, 
depende da maioria absoluta da composição da 
Casa. Entrétanto, diante de acordo de Uderanças, 
a matéria será submetida ao Plenário, sim~oli~ 
camente. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Apiõvado o projeto em 1? turno e transcorrido 

-o interstício de 48 horas a matéria retomará à 
Ordem do Dia para o 2° turno regimental. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena)-
Item6: - -

Votação, em primeiro turno, do _Projeto de 
LeLda Câmara n? 28, de 1988 (JJ."' 7.183/86, 
.na Casa Q.e origem), que altera a composição 
.do Tribunal Regional do Trabalho da 8• Re
gião, cria cargos e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁ\fE.L, proferido em Ple
nário. 

- -A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
· extraordinária anterior. 

Passa-se à votação da matéria, que, nos termos 
do inciso II do art 322 do Regimeto Interno, de
pende de maioria absoluta da composição da Ca
sa. Entretanto, djante de acordo de lideranças, 
Passa-se à votação do projeto, em processo Sim
bólico. Os Srs. Senadores que aprovam o projeto 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o proJeto em 1'~ turno e transcorrido 

-o interstício de 48 horas, a matéria retomará à 
Ordem do Dia para o 2? turno regimental. 

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) -
Item 7: 

Votação, em turno único, do Parecer n9 

2, de__l988, apresentado pela Comissão Es
pecial, concluindo que não deve_ ser__ objeto 
de deliberação a Denúncia $/n9, de 1988, do 
Senhor Deputado Gerson Peres, contra o 
Doutor José Paulo Sepúlveda Pertence, Pro
curador-Geral da República. 

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

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
1"1• 115, de 1988 

Nos termos do art. 350, combinando com a 
alínea c do art 31 O do Regimento Interno, requei
ro adiamento da votação do Parecer n9 2, de 1988, 
constante_ do item 7 da_ pauta, por 7 dias. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1988. -
Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
- -Fm conseqüência da deliberaç~o do Plenário, fica 

adiada a apreciação da matéria, pelo prazo soli-
dfiiáo. --- -- --· · 

Agosto de 1988. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto __ Luceoa) -
Item 8: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n'~ 10, de 1988, de autoria do Senador Jamil 
Haddad, solicitando ao Ministério das Comu
nicações informações sobre o critério ado
tado pelo atual Governo para a concessão 
de canais de rádio e de televisão através da
quele Ministério. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
anterior, tendo sua votação sido adiada por falta 
de quorum. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ConcêdO a palavra ao nobre Senador.João Mene-
zes, para· éhcar'nirihar a VotaÇão. -

OSR. J&iO 11ENEZES.f'!I0Nl1NCTA DIS
CORSO CXJE;. ENTREGilE À REVJS'IO O 
ORADOR, sERA PilBUCADOPOSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação _o requerimento. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram per· 
manecer seniados. (Pausa.) - - · 

Aprovado. 
A Presidência fará- cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem9: --- - -

Votação, em turno único, do Requerimento 
n° 37; de 1988, de autoria do Senador Itamar 
Frarico, solicitando, nos termos regimentais, 
ao Ministro Chefe_déi_Qisa. C'!Vif da Presidên
cia da RePública, informações a respeito da 
Secretãrla Especial de Ação Comunitária
SEAC, a fim de instruir o estudo do Projeto 
de Lei da Câmara no 119, de 1982. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária anterior, tendo su~ votação sido 
adíada por falta de quorum. Em votaÇão o reque-
rimento. ____ . 

Os Srs. Senªdorcs que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 

A Presidência fará cumprir a deliberação do 
Plenário. 

O &_R. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item fo:-

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 54, de 1988,_ de autoria do Senador J~il 
H;;tddad, solicitando, nos termos_regimentais, 
informações ao Senhor Ministro das Minas 
e Energia, através do Gabinete Civil da Presi
dência da República, a respeito dos contratos 
firmadOs en~ a Petrobrás e_ a Texaco Brasil 
SA. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen

to queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plen600. 
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O SR. PRESIDEKTE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n? 96, -de 1988, de autoria do Senador Men
des Cãiia1e, solfcitando, nos termos regimen
tais, informações ao Senhor Ministro do Inte
rior, através do Gabinete Civil da Presidência 
da República, a respeito do andamento do 
"Projeto do Pantanal", que vem sendo im
plantado pelo Governo do Estado do Mato 
Grosso do Su1, com recursos -do Banco Mun
dial, através de contrato lavrado com o Go.. 
vemo brasileiro. 

Em votação. _ 
Os Sr. Senadores Que aproVam o requerimento 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n? 102, de 1988, de autoria do Senador Men
des Canal e, solicitando, nos termos_ regimen
tais, informações ao Senhor Ministro da Fa
zenda, através do Gabinete Clvil da Presidên
cia da República, para instruir as Mensagens 
n15 124 e 125, de 1988, do Senhor Presidente 
da República. 

Em votação. .. _ . 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimen

to queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do 

Plenário~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 15: 

Discuss8o, em turno ünfco, âo Projeto de 
Lei da Câmara n9 37, de 1988 (n? 478/88, na 
casa de origem), que altera a alínea "a" do 
§ 29 do art:. 18 do Decreto n9 89.312, de 23 
de janeiro de 1984, tncluindo a Slndrome da 
lmunodeficiência Adquirida (SlDNAIOS) entre 
as enfermidades que dão direito à concessão 
de benefícios a segurados, independentemente 
do cumprimento do período de carência de 
12 (doze) meses de contrlbuição, após ffiiação 
à Previdência Social Urbana (dependendo de 
parecer}. 

A matéria foi inc:lufda na Ordem do Dia por 
soli-citação das Udte:ranças. : _ _ _ 

Nos termos do art. 6" da Res6fução n? 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Almir Gabriel para proferir parecer sobre o Projeto 
de Lei ~a Câmara n? 37, de 1988. 

O SR. ALM1R GABRIEL (PMDB - PA Paro 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o presente Projeto de Lei, aprovado na Câma
ra dos Deputados, considera a Síndrome da Imu
nodeficiênda Adquirida (SIDA/AIOS) como causa 
que justifica a concessão de benefícios a segura
dos da Previdência Social. 

Na verdade, o Projeto de Lei aprovado na Câ
mara é um substitutivo do próprio autor do proje
to. Na justificação do seu substitutivo, o eminente 
Deputado Maurílio Ferreira Uma ressalta a neces-

sida de de ampliação do alcance do projeto inicial, 
subsidiado por dispositivos constantes do Projeto 
de Lei n~ 410, de 1988, do Poder Executivo. Este 
Projeto trata de matéria l"elaclonada à coleta, 
processamento, annazenagem e transfusão 
de sangue e seus derivados e Inclui disposl~ 
tivos de proteção prevldenciárla aos porta~ 
dores da SIDNAIDS. Pela urg~nda da maté
ria_ rd'erente a este último aspecto~ o autor 
do Projeto9 ora em tramitação no Senado 
Federal, propõe sua discussão e votação em 
separado das outras matérias tratadas no 
Projeto do Governo Federal. 

Do _ponto de vfsta do mérito, sem dúvida 
alfluma, o P_rojeto sob exame é extremamente 
humanitário, uma vez que propicia aos tão estig
matizados doentes de SIDA/AIOS a oportunidade 
de contar cõm o apoio previdenciário, a si e aos 
seus dependentes, descabendo aplicar-se a ca
rência -de 12-(doze) meses de contribuição após 
ffiiaçãoà Previdência Social, a exemplo do que 
acontece .com _outras doenças, tais como câncer, 
turbeculose hanseníase, cardiopatia grave, ce
gueira, paralisia iri-everSavel e outras. Concede ain
da: a) Ucença para tratamento de saúde. de 
acordo com os arts. 104 e 105 da Lei n? 1.711 
(Estatuto do SeiVidor Público), de 1952; b) apo
sentadorla nos termos do art. 178, inciso I, alínea 
"b"' da Lei n• 1.711, de 1952 (Estatuto do SeiVidor 
Público); e) reforma mUltar, segundo o art. 108, 
indSõ V, da Lei no 6.880, de 1980; d) pensão 
especial, de _acordo com o, art. 1 s> __ da Lei n9 3. 738, 
de 1 960.~ PrOPicia levantamento dos valores 
eorrespondentes ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço -- FGTS, independente 
de rescisão de conbato ou de qualquer outro 
tipo de pecúUo a que o paciente tenha direito. 
Analmente,. o Projeto facillta a realização do 
exa_me pericial no local onde o doente esti~ 
Ver, caso nio possa se locomover. 

Tendo em vista que a Emenda do Projeto 
relaclona~se não ao Substitutivo aprovado 
na Câmara dos Deputados, mas ao Projeto 
de Lei Jnldalmente apresentado, tomamos 
a liberdade de sugerir à Comissão de Reda
ção a sua adequação ao texto do Projeto 
aprovado nos seguintes teJ:mos: 

.. Estende aos portadores de Síndrome 
da ImunodeHci~ncla Adquirida (SIDA/ 
AIDS) os benefícios que especifica e dá 
outras providêndas.'' 

Desta forma, nosso parecer é pela! aprova
ção do Projeto no seu mérito. 

Deixamos de opinar sobre a constltudona
Udade ejurfdlcldade, utna vez que tais aspec~ 
tos já foram objeto de exame e aprovação 
pela Câmara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Pfesidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em disc;:ussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. --

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
dar-se--á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 16: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
- Resolução n9 80, de 1988, de autoria do Se-

nado r Ronan Tito e outroS senhores Senado
res, que altera o art. 64 do Regimento do 
Senado Federal. (Dependendo da votação 
do Requerimento n? 113, de 1988, de adia
mento da discussão.) 

Sobre a mesa, requerimento-que será lido pelo 
Sr. Primeiro-5ec:retário. 

É lído o seguinte 

REQOERIMENTO 
N• 116, de 1988 

Nos termos do arl 280 do Regimento Interno, 
requeiro a retirada do Requerimento n9 113, de 
1988, de minha autoria. 

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1988. -
Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A PreSidência defere- o requerimento de retirada 
da proposição anterior. 

Nos termos do art, 6?_çja Resolução no 1, de 
1987, a PresidênCia designa o eminente Senador 
Od Sabóia de Carvalho para proferir pa~e_cer da 
Comissão de Constituição e Justiça. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB- CE. Pilra emitir parecer.)- Sf. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, a presente propristção, 
apresentada pelos Senhores Lideres do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro, do Partido 
da Frente Uberal, do Partido Democrático Social 
e do Partido Socialista Brasileiro, visa a alterar 
o art. 64 do Regimento lntemo desta. Casa, no 
sentido de possibilitar a indica~ão de Lideres do 
Governo e àa Oposição. 

O projeto em questão disciplina, ainda, a forma 
da indicação dos Líderes, a ser feita ao iniciar-se 
cada sessão legislativa. 

Assim,-o Uder de representação partidária será 
escolhido pelos membros da respectiva Bancada; 
os Uderes da Maioria, da Minoria e da Oposição 
serão indicados pelos Líderes das representaçóes 
partidárias coligadas, enquanto que o Líder do 
Governo será indicado pelo Presidente da Repú
blica. 

Não há inovas;ão com relação ao processo de 
indicação dos Vice-Uderes . 

Ê inquestionável que as medidas propostas hão 
de aperfeiçoar as normas regimentais que regu
lam a ação parlamentar do Senado Federal. 

No campo jwidico-constitucional nada há que 
possa obstaculizar a adoção das providências em 
exame, uma vez que o art 30 da Constituição 
Federal confere a cada uma das Câmaras que 
compõem o Poder Legislativo competência para 
elaborar seu regimento interno. -

Ao projeto foram oferecidas duas emendas. 
A primeira, apresentada pelo ilustre Senador 

Leopoldo Peres, pretende_ estender ao Gabinete 
dos Uderes da Maioria, da Minoria, do Govemo 
e da Oposiçáo, as disposições constantes do inci
so V, do art. 357, do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, as quais tratam da lotação 
do Gabinete do Líder de Partido Político. 

A emenda, eru síntese, busca conferir aos de
mais Gabinetes de üderanças a estrutura admi
rustrativa e _de recursos humanos necessários ao 
bom desempenho das atividades a eles inerentes. 

A Emenda n9 2, de autoria do eminente Senador 
Maurído Corrêa, pretende criar os Blocos PlM'Ia-
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mentares a serem integrados pelas representa
ções partidárias agrupadas. 

Eni que pese a nobre intençãO-do ilustre autor, 
no sentido de agrupar formalmente representan
tes de diversos Partidos em tomo de determinadas 
ações, a institucionalização dos Blocos Parlamen
tares no quadro político-partidário brasileiro pare
ce-nos inviável. 

A própria fluidez dos fins propostos dos citados 
Blocos náo aconselha a aprovação da emenda. 

lnobstante a procedência da matéria, quanto 
ao mérito, entendemos que sua aprovação, nos 
termos propostos, implicaria uma excessiva for
mação de Lideranças. Ef_etivamente, não faz sen
tido lógico e prático a justaposfção de Uderes 
da Maioria e Minoria em atuação simultânea com 
as Lideranças do Governo e da Oposição. Basta 
a existência destas, além das que forem indicadas 
pelas Representações Partidárias, para que todos 
os segmentos representativos na CaSa fiquem sob 
Uderanças suficientemente abrangentes e legiti-
mamente indicadas. _ 

Assim, opinamos pela aprovação do presente 
Projeto _e da Emenda n<> 1, rejeitada a Errienda 
fl9 2, na forma do seguinte: 

SUBSTITUTIVO DO RELATOR 
Altera o Regimento Interno do Senado 

Federal. 
O SenadO Federal resolve: 
Art. I~ O art. 64 do Regimento Interno do Se_

nado Federal passa a vigorar com a seguinte reda
çiio: 

"Art. 64. As Representações Partidárias 
terão Líderes e Vice-Líderes. 

§ 19 Poderão. ainda, o Governo e a Opo
sição indicar os respectivos Líderes e Vice
üderes. 

§ 2" A indicação dos Líderes __ será feita, 
ao iniciar-se cada Sessão Legislativa, em do
cumento subscrl!o: 

a) pela maioria dos membros da respec
tiva bancada, quanto à indicação de Líder 
de Representação Partidária; 

b) pelos Lideres das Representações Par
tidárias coligadas, quanto- à indicação doU-
der da Oposição. · -

§ 3° -0 Líder do Governo deverá ser indi
cado pelo Presidente da República. 

§ 49 Os Vice-Líderes serão indicados pe
los respectivos Líderes no prazo de 24 horas 
da indicação destes." 

Art. 29 À lotação nos Gabinetes dos Líderes 
do Governo e da Oposição aplica-se o disposto 
no inciso V, do art. 357, da Resolução n'~ 58, de 
1972 (ReQiilarnerito A:driiinistfátNo ·do Seriado 
Federal). 

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em con-
trário. -

É o parecer, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nos termos do art. 69 da Resolução n" 1/87, desig
no o nobre Senador Francisco Rollemberg para 
emitir o parecer da Comissão Oiretora. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB -SE. Para emitir parecer.) -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. trata-se de proposição ofe
recida pelos Uderes do PMDB, do PFL, do PDS, 
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e do PSB, no sentido de alterar a redação do 
art. 64 do Regimento Interno. 

lYprojeto em questão pretende criar as Uderan
ças do GovernO -e da Oposição, bem como esta
belecer nova disciplinação relativamente à indica
ção dos Líderes da Maioria da Minoria e da Opo
sição. 

As medidas ora propostas visam a aperfeiçoar 
e formalizar os canais de ligação entre Governo 
e esta Câmara A1ta, o que há de trazer inquestio
náveis benefícios ao funcionamento do Senado 
Federal e, em conseqüência, ao próprio País. 

Ao projeto foram ·apresentadas duas emendas. 
A primeira, de autoria do ilustre Senador Leo

poldo Peres, regula a lotação dos Gabinetes dos 
Líderes da Maioria, da Minoria, do Governo e da 
Oposição, seguindo os parâmetros do item V, do 
art. 357, do Regulamento Administrativo do Sena
do Federal, aprovado pela Resolução n"' 58, de 
1972. 

A providência busca piopiciar aos Gabinetes 
supiaCitados o apoio ádrriinistrativo necessário, 
daí por que merece ser aprovado. 
. A Emenda n"' 2, apresentada pelo eminente Se

nador Maurício Corrêa, objetiva a instituição dos 
Blocos Parlamentares e suas respectivas lideran
ças. 

A proposição não nos parece conveniente, pois 
a fofmaliiação de grupamentos de Partidos em 
tomo de certas ações políticas é desnecessária. 

Esta emenda, poiS,- não deve prosperar. 
Por tais razões, somos pela aprovação do pro

jeto-em exa_inif e da""Ein~nda n"' 1, na forma do 
Substitutivo apresentado pelo ilustre Relator da 
ComiSSãO -a e CofU!.tituição e JuStiça, rejeitada a 
&nerida n9 2. -

É O =parecer, Sr. Pfesidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça 
c_ondui pela constiWcionalidade e juridicidade do 
projeto e das emendas _e, no mérito, favorável 
à Emenda n9 1, e contrário à Emenda n"' 2, na 
forma do substitutivo que apresenta. 

O parecer da Comissão Diretora é favorável 
ao projeto e à Emenda n'~ I, e contrário à Emenda 
n"'2. 

Concluída a instrução da matéria, passa-se à 
discussão do projeto e das emendas. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concecto a-palavra aO Senador Jutahy Mag&lhães, 
para discutir a matéria. 

·O SR. JOTAHY MAGALHÃES (Humberto 
Luce:na)- Cõncedo a palavra ao Seri.ador Jutahy 
Magalhães, para discutir a matéria. -

O SR. PRESIDENTE (PMDB - BA. Para dis
cutir. Sein revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
gostaria de solidi:ar ao Relator da Comissão de 

__ ConstituiçãO-e JUstiça; bem como-ao Relator da 
Comissão Diretora, algumas informações, por
que;-devido ao movimeiito aqui ao meu lado, 
não tive oportunidade de ouvir bem os pareceres 
em dois pontos, dos quais eu gostada de obter 
informações corretas. 

Primeiro, com a criação da Uderança do Gover
no e _da Oposição, pelo que pude entender da 
leitura do parecer, principalmente do substitutivo 
do Senador Qd Sabóia de Carvalho. estariamos. 

extinguindo a figura das Uderanças da Maioria 
e da Minoria. 

EntãO, goStaria de ter unia informaçãO -correta, 
se a interpretação está certa ou não. Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, V. EX? extingue a figura que 
existe hoje, no Regulamento, da Liderança da 
Maioria e da Uderança da Minoria, fic;:mdo ser 
mente Uderança do Governa e Uderança da Opo
siç:ão? Está correta esta interpretação? 

O Sr. Cid SSbóia de Carvalho- Está cor
reta. 

O SR. JOTAHY MAGAUIÃES- Pela leitura 
do substitutivo, refere-se ao art. 64. Eu não pude 
entender perfeitamente, porque estavam aqui 
conversando ao meu lado, não pude escutar cem 
por cento o que foi lidO. Mas me parece_ que no 
art. 64 do substitutivo está estabelecido que ficam 
a Uderança da Oposição e a Uderança do Gover~ 
no. A Uderança da Qposição será indicada pelos 
Representantes c_los Paftldos coligados, e o Líder 
do Governo, pelo Presidente da República. Enten~ 
di assim, não sei se está correto. Então, pelo pare
cer, está extinta a figura das Uderanças da Maioria 
e da Min9ria. Es~ é 1,1ma preocupação até de 
Primeiro-Secretário, pois, são muitas Uderanças 
e não temos gabinetes para tanto Líder assim. 
Então, extinguem-se as figuras de duas Uderan
ças. 

Outra preocupação, também administrativa. 
Apresentamos à Mesa uma proposta a respeito 
da emenda que foi aprovada pelo Relator. E a 
emenda que, parece, foi aprovada, nãó escutei 
quem foi seu aUtor. · - · -

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Foi o Sena
dor Leopoldo Peres. 

OSR. JOTAHY MAGAUIÃES- Neste pon
to, peço- a atenção dos dois RelatOres, para ver 
se podemos adaptar, se os Relatores poderiam 
aceitar a preocupação que tive quando apresentei, 
na Comissão Diretor_a, emenda a respeito da lota
ção dos gabinetes das duas Uderanças que estão 
sendo criadas. Na proposta que fiz, tive a preocu
pação de tentar evitar a acumulação de Uderan
ças e a acumulação de lotações de Gabinetes. 
Então.~ o Líder indicadO para o Udef do Governo 
for o Líder de alguma Bancada, pela emenda que 
apresentei na Comissão Diretora, não teria direito 
de outra lotação de Gabinete. Pela emenda do 
~nadá r Leopoldo Peres. não Poderia, lOgicamen
te por não estar com esse problema na cabeça, 
prever esta questão. 

Assim, gostaria de saber dos dois Relatores se 
poderiam fazer um adenda no seu substitutivo, 
determinando a proibição de acumulação de lota
ções de Gabinete. Quem já for üder, não pode 
ter outro Gabinete por ocupar a Liderança do 
Governo ou da-Oposição. 

Sr. Presidente, pergunto se o Relator pode fazer 
esta modificação. Só o Relator pode apresentar 
o substitutivo. Não há uma emenda, não posso 
apresentar como emenda, mas se o Relator acei
tar a proposta e acrescentar ho seu substitutivo 
essa modificaÇão, acredito que regimentalmente 
possamos fazê~lo. 

O Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE ((Dirceu Lameira) -
Está com a palavra o nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pergun· 
taria à Presidência, escutando a opinião dos asses
sores da mesa, se eu poderia apresentar ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Es
te projeto já está na sua fase final. De modo que 
só uma emenda a poatedori. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presi
dente, não posso apresentar emendas. Estou que
rendo saber se o Relator po-de colocar np substi· 
tutivo ... 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -S. 
Ex' já proferiu os respectivos pareceres. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... se S. EX 
pode fazer urna modificação, porque ainda esta
mos na fase de discussão do parecer. S. Ex' pode 
fazer uma retificação do próprio parecer? No meu 
entendimento, s6 S. Ex" tem-condições. Eu não 
tenho condições de apresentar emenda, aqut. 

O Sr. Jamll Haddad --Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar. 

O SR. JUfAHY MAGALHÃES- Não estou 
apresentando uma questão de ordem, nobre Se
nador Jamil Haddad. Estou encãinihhando a vota
ção, com uma solicitaçã.o feita_ à Uderança. E 
a Mesa pode explicar se_ pode ou não. Se não 
puder, paciência; mas s_e puder, gostaria que o 
ReJator examinasse a questão. 

Durante o discurso -do __ Sr. _Ju(ahy Maga~ 
lhães o Sr. Humbelto LuceiUI deixa a cadeira 
da presidência. que é ocupada pelo Sr._ Dir-
ceu Camf!iro. - -- -

O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, peço 
a pa]avra pela ordem. 

O SR. PRESIDEI"'TE (Dirceu Carneiro) -
Concedo _a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Jamil Haddad. 

O SR. JAl'IIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não existe, dentro do Regimento, 
em nenhum lugar, dispositivo dizendo que a_ com
posição do Gabinete do Uder da Maioria, da Mino
ria ou dos Partidos, é de tantas pessoas. Isso não 
existe. De maneira que a solicitação do Sr. Primei
ro-Secretário, SenadOr Jutahy Magalhães, nãO 
procede, porque estamos discutindo um proble
ma pura e simplesmente administrativo, que não 
consta no Regimento da Casa. Pcirece-me que 
o nobre Senador Jutahy Magalhães está fazendo 
uma colocação que não cabe dentro do projeto. 
Primeiro, porque às pareceres já foram dados, 
não haveria como poder fazer as modificações; 
segundo, porque é um problema nitidamente ad
rilinistrativo. Cada Gabinete Cle Uderança tem "x" 
pessoas dentro de uma lógica administrativa. 

Não está prevista pelo Regimento a colocação 
do número de pessoas que compõem cada Gabi
nete. (Muito bem!) 

O Sr. Cid Sab61a de Canralho - Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) -
Tem a palavra o nobre Senador Cid- Sabóia de 
Carvalho. . -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PM.DB - CE. Pela ordem.) - Sr. Presiden~, 
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Srs. SenaâoreS, gOstaria de prestar um esclareci
mento na condição de Relator da matéria 
- Na verdade, de acordo com o que falou o Sena..: 

dorJutahy Magalhães, ficamos diante de algumas 
indagações. Por exemplo, como- seria possfvel a 
om Uder de Partido ser ao mesmo tempo Uder 
de Oposição ou Uder de Governo, porque, no 
m~u entender, a indic;ação para outra Uderança 
levaria o indicado a uma opção: ou ficar na Ude
rança do seu Partido ou assumir a Liderança do 
GovernO ou a Uderança da OposJção. 

O -acolhimento "foi dado à errienda do Senador 
LeõPõlOOPeres, que pretendeu a ní.esma sistemá
tica de votação, já exiStente nos Gabinetes das 
outras Uderanças, para as novas Uderanças que 
estamos a criar no momento. A restrição que o 
nobre Senador Jutahy Magalhães faz, tenho im
pressão, poderia, perfeitamente, ser objeto de 
uma resolução da Mesa_ e r1ão propriamente do 
RegimentO Interno da casa: -

Assim, entendo a pre_ocupação do Senador Ju
tahy Magalhães. É legítima, tem wn belo funda
mento moral, um fundamento de moralidade ad
ministrativa. É muito interessante, mas sugiro que 
seja objeto de res_olução da própria Mesa, sendo 
aprovada a matéria tal qual está aqui, apenas pre; 
vcm_do as duas novas Uderanças - de Governo 
e de Oposição - o preenchimento dos no~s 
Gé!Pinetes nos mpldes de como já procede o Se
nado Federal em casos similares e, assim, a maté
ria estaria bastante simplificada, Sr. Presidente, 
(Muito bem!) 

O-Sr~ Jubas -~0 ....:.:: Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. 

O _SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas
sarinho. 

. O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA 
Pela ordem. Sem revfsã_o do orador.) --Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, a primeira parte da questão 
de ordem que ia levantar coincide com o que 
acaba de dizer o Senador Od Sab6ia de Carvalho. 
Entendo que _é_ uma questão interna da Mesa. 
A Mesa Diretora pode .decidir. 

Por exemplo, admitamos o caso do Senador 
Eemando Herinque Cardoso. S. EX' _ _tem o seu 
próprio Gabinete como Senador; terá um Gabi
nete como Uder do Partido dos "Tucanos", e, 
se.for_o_Uder_daMinoria, teria um terceiro Gabi
nete. Não teria cabimento. Então, a Mesa Diretora 
decidirá a respeito da acumulação das duas fun
ções no Gabinete. É_ uma questão interna da Mesa. 

Agora quero levantar uma questão de ordem 
diferente, Sr. Presidente. Pediria a atenção dos 
dois Relatores, que, depois de tantos apelos do 
Senador Jutahy Magalhães lhe deram atenção, 
esp~ro que dêem a mim um pouco. 

A questão está colOcada na ·redaÇão do subSti
tutivo apresentado pelo Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. Não o tenho aqu~ mas o memorizei. 
S: EJcf, aO fãier O i'elitto; dfsSe-que a decisão terá 
vi_QéD_cia a p:arnr do _momento da sua publicaçã-o 
e que os Líderes, no início do periodo legislativo, 
exatamente, serão indicados e indicarão os seus 
ViCe-Líderes. Todos nós que tivemos_ Lideranças 
fizemos'isso no Inicio do periodo legislativo. Cria
se, agora, uma figura nova: a do Líder de Governo 
e do Líder 4e Oposição, mas, se diz que isso 
só se faz no momento em que, no início da sessão 

legislativa, ocorrer a indicação. Dá-me a impres
são de que, aprovada a matéria, somente no ano 
que vem o Uder de Governo e o Líder de Oposição 
poderão indicar. Esta é uma questão de ordem 
que quero levantar. Quanto à leitura, a minha in
terpretação é esta. 

O Sr. CidSabóia de Carvalho-O Senador 
Jarbas Passarinho me permita. (Assentimento do 
orador.) 

V. Ex"_ tem razão, mas, como não temos DiSPO-
sições Transitórias rieSta matéria, poderia tam
bém ser uma solução da Mesa como adaptar 
a regra permanente a este restante de ano. Não 
poderíamos relatar a matéria e propor, em cir
cunstâncias trªn__sitórias, para que fosSe defmitiva. 
Então, a ·regra aí é ã definrnva, é a permanente. 
Estamos diante de uma transitoriedade que pode
remos resolver até com uma solução da Mesa, 
ouvidas as Uderanças. A observação de V. Ex" 
é perfeita. 

O SR. JARBAs PASSARINHO- Fico feliz 
de ter levantado a questão da transitoriedade. Le
vantei uma questão de-ordem sugerindo a decisão 
pela Mesa. V. EX rile deu um aparte que, segundo 
o Regimento, não é muito simpático neste senti
do, não permite muito isso,_mas coloco o proble
ma exatamente ao PreSidente da Mesa. A interpre
tação que ficaria, já que estamos discutindo a 
matéria, é que, uma vez aprovada, inviabilizaria 
a figura do Uder de Governo, de Oposição, em 
pleno mês de agosto. Isso aí teria que ser resolvido 
-exatamente com a qu~stão de ordem que levanto. 

O SR. PRESiDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Ro
drigues, que está inscrito para discutir a matéria. 

O SR: CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para discutir a matéria.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, lamento profundamente ter que dis
cordar da proposição- apresentada iriidalinEmte 
pelos ilustres Líderes Senador Ronan Tito, do 
PMDB; SenadOr~rcOiides Gadelha, do PFL; Se
riador Jarb-aS PaSsã.rinhO; âO PDS e do eminente 
Senador Jamil Haddad, do PSB. 

Sr. Presidente, leio na PropOsição inicial, no § 
3~>doart.64: --

"0 L1der do Governo deverá ser indicado 
pelo Presidente da_ República." 

E no substitutivo, oferecidO pelO eminente Se
nador Qâ Sab6lã: de Carvalho, consta o mesmo 
parágrafo: 

"O Uder do Governo deverá der indicado 
pelo Presidente da República" -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço atenção 
de V. Ex!'5 para este assunto, que é da maior gravi
dade na Hist6ri~ da República neste Pais. 

TiVe- -ã- honra de chegar à Câmara dos Depu
tados em 1954. Não participei da primeira eleição 
e da Constituinte, porque estava saindo da Facul
dade de Direito da Universidade de São Paulo. 
~s. na eleição _subseq6ente, fui eleito_ Deputado 
Federal, e fui e1eito Cinco vezes consecutivas, até 
ser cassado em 1969, quando era Vice-Uder do 
emiriente Senãd6r, n"a época Deputado, Mário Co
vas. Naquela ocasião, os Vice-Uderes eram elei
tos. :é: outra sugestão minha, para ser adotada 
após votarmos a Constituição. Precisamos rede
mocratizar todas essas instituições. 
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Pais bem, Sr. Presidente, sempre houve na anti
ga Câmara d.os Deputados, e no velho Senado, 
no Rio de Janeiro e aqui em Brasilia, Uder na 
Maioria e Llder da Minoria. 

O Uder da Maioria era, justamente, aquele que 
falava pelos partidos que integravam a Maioria. 
Normalmente, esta apoiava o Governo. Então, o 
Uder da Maioria era, também, o Li der do Govetno. 
Às vezes, eXcepcionalmente, o Uder da Maioria 
poderia ser o Uder da Oposição. -

O nobre Relator acaba com as figuras dos Líde
res da Maioria e da Minoria, criando as dos Uderes 
do Governo e da Oposição. 

Até aqui, ainda acho razoável, mas - permi
ta-me o nobre Senador e juriSta-- é um atentado 
às instituições republicanas, neste País, o fato de 
aceitarmos a intromissão, numa Casa Legislativa, 
do Presidente da República, porque o Uder do 
Governo, na forma proposta, será indicado por 
Sua Excelência. 

O Presidente da Repóblica é o Chefe do Poder 
Executivo e Tri.dica os Ministros. Nós, aqui, elege~ 
mos os nossos Uderes e os nossos partidos po
dem apoiar o Governo ou fazer oposição. É uma 
prerrogativa democrática. 

É Líder do Governo aquele que foi escolhido 
pelos Líderes dos partidos que apóiam o Governo. 

Sr. Presidente, estamos fazendo urna caminha~ 
da em sentido inverso. Agora o Senado dos Esta~ 
dos Unidos da América está apreciando a indica~ 
ção do novo Ministro da Justiça, que está sendo 
sabatinado. Nos Estados Unidos da América, a 
pátria da presidendal!smo, _uma das nações m~l$ 
democráticãS âó tnuhdó, é o Senado qué- a,Prõvã 
a indicação de Ministro de Estado. Tenho -certeza 
de que, se este nobre Senado fosse ouvido, talvez 
muitos Ministros Mo estivessem desempenhando 
funções ministeriais. Mas é o contrário. Nos Esta
dos Unidos da América, terra do presidencialismo, 
é o Senado que aprova Previamente a indicação 
de Ministro de Estado. Aqui ocorre o contrário. 
Aqui n3o querem, sequer, que o COngresso possa 
censurar Ministros e se diz que isto é instituto 
típico do parlamentarismo. Pois nos Estados Uni
dos da América, país presidencialista por exce.. 
lência, o Senado aprova ou rejeita previamente 
a indicação de Ministros de Estado. E, recente
mente, o Senado recusou a indicação de Ministro 
para a Suprema Corte, apenas porqi.ie entendia 
que o Ministro era conservador - um homem 
honrado, digno, mas era conservador. Pals agora 
vamos aqui permitir, pela primeira vez, em nosso 
, que o Senhor Presidente da República, que já 
é Chefe de Estado, Otefe de Governo, que Raul 
Pilla dizia que no sistema presidencialista é um 
semíditador - o grande Raul Pilla, de quem fui 
discípula, e continuo parlamentarista - agora, 
como se isso não bastasse, vamos permitir que 
o Presidente da República venha também cüzer 
quem é o seu Líder aqui, nesta Casa legislatiVa, 
que representa os EStados, também chamada Câ
mara Afta do País. 

O SR RACiflD SALDANHA DERZI - V. 
EX" concede~me o aparte, nobre senador Chagas 
Rodigues? 

O SR. CHAGAS RODRIGCIES- V. Ex< tem 
o aparte, nobre Senador Líder da Maioria e, conse
qüentemente, üder do Governo, mas não por in
dicação do Presidente da República, pelo menos 
até hoje. 
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O Sr. Rachid Saldanha Deni- V. Ex' d~ 
que é a primeira vez que isso ocorre no Senado. 
Não. Devo lembrar a V. & que o Senador Daniel 
Krieger foi Líder do Governo no Senadcr, o Sena
dor João Valas Boas, üder da Oposição, e o Sena
dor Filito Müller, Uder do PSD. Não_ é_a primeira 
vez. 

O SR. CHAGAS RODRIGQES- Mas não 
era por ind!c:ação presidencial. O Regimento está 
sendO alterado, nobre Senador. 

O Sr. Rachld Saldanha Derzl - O Regi
mento já foi alterado inúmeras vezes, e foi por 
indi<::ação do Presidente da República. HaVia até 
uma luta, naquela ocasião, do Governo contra 
o Uder do.PSD. AJ, a fónnu1a que encontraram 
foi: Líder do Governo, Senador Daniel Krieger; 
Uder do PSD, Senador Filinto MüDer; e Líder da 
Oposição, Senador João Vilas Boas. Esse é o 
esclarec:iemnto que queria dar a V. EX' 

O SR. CHAGAS RODRIGCIES - Fica o 
aparte de V. EX' 

Quando eu era Deputado Federal, Sr. Presi
dente, o nobre Deputado Vielra de Melo, pela Baw 
hia, um dos maiores talentos oratórios que já pas
saram pela Câmara dos Deputados e pelo Con
gressO Nadonal, era o Líder da Maioria e eu tive 
a honra de ser Vic::e_~Líder da Maioria, índic::ado 
pelo meu Partido. Pois Vieira de Melo, porque 
era o Uder da maioria e porque a Maioria apoiava 
o Qoverno do Presidente Juscelino Kubitschek 
de Q[iveíra,_ S. EX' era, conseqQentemente, o Ud"er 
do Governo .. '-\as Líder de Governo ~'ldicado pelo 
Presidente da República? Meus Srs., permitam
me, data venfa, ísso me revolta. Nem nos vinte 
anos de regime de exceção, quando este Con
gressO esteve em recesso por atas ditatoriais, nem 
Sr. Presidente, quando se podía ser Presidente 
da RepúbUca General de quatro estrelas, nem o 
eminente- que tanto rios honra aqui- Coronel 
Jarbas Passarinho, porque era CorOnel, quem fa
lasse em seu nome para Presidente da República 
talvez até fosse cassado, nem Almirante, nem Te
nente-Brigadeiro, mas apenas General podia ser 
p-residente da República, nem quando os atos ins
titucionais eram baixados, as cassações de man
datos eram feitas, o CongressO erã posto em re
cesso, a Constituição era alterada, pois nem na
quela época, Sr. Presidente, jamais nenhum Ge
neral quis a prerrogativa de intervir no Senado 
Federal para dizer: -Sr. Presidente, eu indico 
como Líder do Governo o eminente Senador "fu
lano de tal". 

O Sr. Affonso Camargo - Permíte V. Ext 
um aparte? -

_ O SR. CHAGAS RODRIGCIES- V. Ex< tem 
o aparte, nobre Senador Affonso Camargo. 

O Sr. Alfonso Camargo- Senador Chagas 
Rodrigues, concordo plenamente com a primeira 
argumentação de V. Bf.' Preocupa~me, realmente, 
quando se muda esta terminologia, porque pare
ce~me, Uderes do poder Legislatvo, ou são líderes 
de partido ou são lfderes de uma cofígação de 
Partidos - no caso de urna Maioxia ou de uma 
fo1inoría. Até não me escandalizo se a coligação 
de Partidos que apóia o Governo escolher _um 
Uõér de comum acordo com o Governo. Isto 
não me escandaliza, repito. Agora, preocupa~me 
_é_ que realmente se tire esta denominação, que 

é significativa, de urna coligação de ~aioria ou 
de uma coligação de Minoria, para se substituir 
por Uder do Qovemo e Uder de Oposição. Por
que, amanhã, poderia haver atê constrangimentos 
de uma coligação de Partidos de Maioria, que 
poderia até não querer apoiar uma iniciativa do 
Govemo e. ficer.ria sem condições, pots era Lide
rança do Governo e teria que síste11J.5lljcªmente 
apoiar medidas do Governo. como a l.Jderança 
de Oposição teria que contrastar, ou se opor, a 
qualquer medida do Governo. Parece-me, real
mente, e por isto estou de acordo com as suas 
preocupaçôeS, de_ que não é ~lutar esta mudan
ça. Entendo que se deveria manter mesmo o Lrder 
de Maioria e Uder da Minoria, e não mudar, como 
está sendo feito agora. 

OSR. CHAGAS RODRIGOES-Incorporo, 
com muita satisfação e honra, o aparte judicioso 
de V. ~.ao meu modesto discurso. 

Não se deve alterar a terminologia, e, ainda 
que houvesse aqui o chamado Uder do bloco 
gevemamental ou governista, deveria ser esco
lhido pelos lideres ou pelas Bancadas governis
tas. 

O_ que me causa espécie e revolta, permitam
me dizê-lo, é darmQS essa atrlbuiçao ao Presidente 
da República. E não estou pensando no atual 
Presidente da República. 

Os Presidentes d_a República passam, a Repú
blica continua. Amanhã o Presidente da República 
pode ser até meu irmão! Eu não aceito um dispo
sitivo dessa natureza porque isto não teve eco, 
não teve ressonância, não teve acol}>Jda em ne~ 
nhum momento da História Republicana nas Ca~ 
sal> do Poder Legislativo em nosso País. 

Estamos numa hora em que o POOer Legislativo 
se fortalec:e ern todo o mundo. E dou um exemplo 
já mencionado, ~o Senado norte-americ:ano ain~ 
da está sabatinando o próximo Ministro da Justiça, 
para aprová-lo ou nao. E ao que tUdõ ínCikâ, Wi 
ser rejeitado, corno_ foi recusado o Ministro pare 
os Suprema Corte inâiCadO pelo Presidente dos 
EStãdos Gnidos. 

Faç-o um apelo: wmos pensar melhor sobre 
o projeto! Dentro do meu espirito de conciliação, 
admito que haja aqui um Líder do Governo, mas 
esColhido --pao~blocO -governista, _pel~_ Partidos 
ou Senadoi'éá. Cada -partidO tem o- direito de 
apt>iar·ou fazer oposição ao GOvemo,-lsso não 
diminui ou aumenta ninguém, é até uma qUestão 
de compromisso. 

O que não acelto, Sr. Presidente, e peço permis
são mais uma vez para expor o meu pensamento 
ao nobre Relator, eminente Jurista Senador Cid 
Sab6ia de Carvalho, e aos outros Srs. Senadores, 
é que essa figura seja indicada- pelo Presidente 
da República. Isso vai ser terrivelmente critic:~do, 

Termino minhas pa1avras, deixo aqui minhas 
ponderaç6es, fic::o com a consciêricia tranqüila. 
esperando que o Senado não aprove este projeto 
nos termos em que está vazado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.}" 

O Sr. Cid Sab6ia de Cann!Jho - Sr. Presi
dente, tendo sido citado, peço a palavra para expli
cação pessoa1. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çarneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia 
de C~ho, para uma explicação pessoal. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para explicação pessoal.) --Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Senador Ronan Tito 
também pretende falar sobre esta matéria. Mas 
não poderia deixar, diante da emoção do Senador 
Chagas ROdrigues, de trazer a minha palavra neste 
instante, ao Senado Federal. 

É-evidente, Sr. Presidente, que as palavras do 
Senador Chagas Rodrigues estão neste momento 
baseadas numa grande emoção. No entanto, se 
S. Ex' exaiTlinasse corri maiS prudência", estari"a 
verificando que não estamos diante e tão-somen
te de uma mudança de nomenclatura, mas esta
mos diante de uma realidade brasileira, estamos 
diante de uma nova situação. 

Pela longa vida parlamentar do ex-Deputado 
Chagas Rodrigues, S. Ext traz exemplos de outra 
realidade nacional, de outro momento da Repú
blica, de outro instante que nilo este. Estamos, 
Sr. Presidente, diante de uma situação gerada em 
plenário, quando, em certa ocasião, o Senador 
Rachid Saldanha Derzi tentou usar da palavra, 
no que foi impedido por uma questão de ordem 
deferida pela Presidência do Senado Federal. Na
quela ocasião, o Sr. Rachid SaJdanha Derzi falaria 
exatamente em nome de Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República José Samey, e a 
respeito de interesses do Poder Executivo e de 
matérias atinentes ao Poder Executivo. 

Ao se tomar a indicação de um Uder pelo Presi
dente da República como ingerência do Poder 
ExecUtivo no Legislativo, que pensaríarriOs riós 
de tantas e tantas indicações que aqui chegam 
exatamente assinadas pelo Presidente? E as pro
posituras e futuras leis, majoritariamente, vêm de 
onde? Exatamente do Poder Executivo, sem que 
isso seja uma ingerência. Se essas matérias che-
gam aqui, Sr. PresJdente, enviadas pela Pres!dên
da da República - não apenas a indicação de 
Ministros ou Embaixadores, mas a vinda de proje
tas, mensagens acompanhadas de proposituras 
-, se isso chega aqui, chega com interesse do 
Poder Executivo para o cumPiimento de sua tare
fa constitudonal. 

Os Partidos têm, evidentemente, o poder de 
exame dessas matérias. o- Senado poderá con
cordar ou não, como a Câmara FederaL Isso é 
evidente. Mas quem defende esses interesses da 
Presidência da República se negarmos a ela a 
existência de um Líder? Não será, Senador Cha
gas Rodrigues, que estamos preocupados mais 
com o texto do que com a reaJidade? Como pode
rá alguém ser Líder de Governo, seja qual for 
a sistemática, sem a indicação do Presidente da 
República, mesmo que essã indicação não seja 
oficial, mesmo que ela não seja regimental, mes
mo que não seja trazida ao Senado Federal? En
tão, preferimos aquilo que ocorre por debaixo das 
cortinas ou encoberto pelas cortinas, aquilo que 
possa acontecer regimentalmente? Ora, o Regi
mento que estamos propondo é aquele que fica 
adequado à realidade aqui existente, ao problema 
surgido e que se quis resolver. 

Por outro lado, Senador Chagas Rodrigues, de
vo explicar que o Relator atua no universo das 
proposlturas. V. Ex' ri.ão fez nenhuma -propositura. 
O üder do PTB também não fez nenhuma propo
situra. Examinamos-as matérias que aqUi foram 
trazidas. Há uma matéria-prima com que o Relator 
trabalha, não pode trabaJhar o Relator com aquilo 
que não está na lide, com aquilo que não foi 
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proposto. Não poderia, evidentemente, manusear 
os pejos dos Srs. Parlamentares aqui presentes 
se _eles deixaram prescrever a oportunidade de 
uma rriarúfestação perante esta Càsa no fazimenM 
to da modificação regimental. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, digo 
que não me apego de amores a nenhuma solu
ção. Qu_ero dizer apenas que o Relator se restringe 
à matéria a se-r relatada; ele não pode criar o 
que não foi criado; ele não pode expor o que 
não foi SugeridO; não pode trabaJhar com a massa 
que não lhe roi entregue. 

Por outro lado, as lições comparativas com <:> 
governo norte-americano, c-om a Sistemática le
gislatiVa norte-americana, as vinculações e depen
dêri.ciaS dõ Executivo norte-arriedCano para com 
o Legislativo norte-americano, essas lições todas 
são muito interessantes, mas somos culturalmen
te tão diferentes dos Estados Unidos da América 
que nem me comovo com nenhum exemplo que 
venha daquele país, não apenas por não ter admi
ração por seu capitalismo, ·mas principaJmente 
por consJderar uma nação que com toda a sua 
grandeza é ainda profundamente imatura. 

Somente isso, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Corrêa, que está inscrito para discutir a matéria. 

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a 
pa1avra para urna explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, 
para explicação pessoal. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
explicação pessoa!. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores. o nobre Senador 
Chagas Rodrigues merece todo o nosso respeito. 
Por isso, vou tentar dar uma explicação à Mesa 
e a S. EJc!' a respeito dos fatos. Não vou discutir 
o mérito nem a filosofia da criação das Lideranças 
aqui. 

Houve_ determinado momento, Senador Cha
gas Rodrigues, em que parecia a todos que o 
Presidente da República tinha o apoio do PMDB 
e do PFL Verificou-se, na prática, que esse apoiO 
era de parte da Bancada do PMDB e de parte 
da Bancada do PFL. 

Ficamos numa situação- eu diria- bastante 
constrangedora. O Uder do PMDB não era Uder 
do Governo, e em nenhum momento foi esco
lhido como tal. Da mesma forma, o Líder do PFL 
também não foi escolhido Uder do Governo. Fi
·cou o Senado - repito e vou raJar só pelo lado 
do Plen~rlo do Sena~o - numa posição cons
trangedora. Não tínhamos como nos dirigir ao 
Governo através da sua Liderança. 

O Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
era Líder do meu Partido, e o Senador Carlos 
Chiarelli, que era Líder dO PFL. criaram uma solu
ção para o momento, peJa qual se daria ao Uder 
do Governo- escolhido pelo Governo- o titulo 
de Uder da Maioria. 

Em det~rminado instante, em plenário, o nobre 
Senador Rachid SaJdanha DeJZi pediu a pa1avra 
~orno- U~er da Maioria. O Senador Rey Bacelar 
levantou uma questão de ordem e disse: "V. ~ 
não pode raJar em nome da Maioria. V. EJcl' não 
representa a Maioria". Criou-se uma questão 
constrangedora, porque não temos aqui um inter· 

locutor. Se se criasse por um acordo de todas 
as Lideranças, aí sim, passaria a existir a figura, 
de fato, do Líder do Governo. 

Agora uma questão acaciana. Tenho medo de 
que as Uderanças das Bancadas escolham o Li
der do Governo e o GOverrio nãO aceite. EntãO, 
no meu entendimento, data venia e com todo 
o respeito a V. EJc!' Senador Chagas Rodrigues, 
que me interessa esse respeito, e V. Ex; sabe disso, 
a escolha do Uder do Governo tem que..continuar 
sendo do Governo, porque tenho medo de que 
escolhamos, por exemplo,_ Q Senador Pompeu 
de Sousa para ser Líder do Governo e o Governo 
não aceite, nem o Senador POmpeu de Sousa 
também. E nós _preCisamos, e V. Ex' sabe disso 
muito melhor· do que eu, que a democracia seja 
a inter-relação dos Poderes; precisamos desse 
inter-relacionamento do Poder Executivo com o 
Legislativo e o Judiciário. E esse inter-relaciona
mente é tão intenso -entre o Executivo e o Legis
lativo que entendo da maior va1ia tenhamos sem
pre aqui um Representante do Governo, não só 
para defendê-lo, não só para Colocar as suas posi· 
ções, mas para que o Plenário possa ter com 
quem debater essas questões que são eminente-
ment~ do Poder Centra], _ 

Era esta explicação que eu devia à Mesa e a 
V.~, Senador_Chag_as Rodrigues. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ext 
um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Pois não. 
- -

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Co
munico ao ilustre Senador Jutahy Magalhães que 
não é permitido aparte. 

OSr.JuthayMagalhães-S. Ex• está discu
tindo o parecer, se não me errgano. 

O SR. RONAN mO-Apenas uma explica
ção de ordem factua1 à Mesa e aos Srs. SenadoreS. 

O Sr. Jutahy .Magalhães- Se é uma expli
cação, está bem. Pens_ei_que fosse uma discussão, 
pois eu não conhecia, regimentalmente, essa ex
plicação de_ ordem factual. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O 
nobre Senador está falando para uma explicação 
pessoal. 

O SR. RONAN TITO --Agradeço a V. Ex<. 
Sr. Presidente, e ao nobre Senador. (Muito pem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnetio) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício 
Cor~~a. __ p~~a discutir a matéria._ 

o SR. MAURiCIO CORJffiA (PDT - DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, não é propriamente para encaminhar a 
votação. Terei que me ausentar dentro de a1guns 
instantes e como existe uma emenda de minha 
autoria sobre o projeto, por economia processual, 
desisto da palavra. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex!' 
um aparte? 

O SR. MAURiCIO CORREA - Pois não, 
ouço v. Ex' -- --

0 Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, 
ãpenas ·para aproveitar, já que V. & está falando 
na discussão. Serei rapidíssimo, pois V. Ex' tem 

- ----- --~~~--
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que sair. O nobre Senador Ronan Tito colOcou 
o problema, de fato, com a maior correç_ã._o. To_dos 
compreendemos a necessidade da criação da fi
gura do üder do GovernO~ Apenas houve um equf
voco, quando, no substitutivo, se determinou taxa
tivamente que a indii::ãÇãO dependia, única e ex
clusivamente, da vontade pessoal do Presidente 
da República, quando teria que haver uma fórmu
la da parte dos Senadores _também, ou seja, uma 
manifestação de aquiescência dessa indicação. 
Como o Senador Qd Sabóla dE!! Caivalho faJou, 
o Senhor Presidente da República também pode 
enviar mensagem, indicar etc., porque está exer
cendo a função de Presidente. Por outro lado, 
todas as mensagens enviadas têm que ser aprova
das ou não pelo CongreSso, e nesse substitutivo 
determina-se, única e eXclusivamente, a vontade 
de o Presidente da República indicar determinada 
pessoa. Neste caso, dever-se-ia encontrar uma 
fórm~a que permitisse a indicação do Uder do 
Governo, pãra haver Um comprometimento de 
algu111a parcela da Bancada do 8enado à aceita
ção dessa indicação. Este é o aspecto que queria 
levantar. 

O SR- MAURICIO COR.RéA - Obrigado 
a V. Ex• 

Como estaVa dizendo, Sr. Presidente, desisto 
da emenda, por economia processual. Quando 
apresentei a proposta, estávamos vivendo um mo
mento diferente, em que não se havia criado o 
PSDB e havia uma insegurança com relação aos 
demais Partidos. E como" diz, ·a expressão latina, 
tempos regit actum, não se justifica mais, e 
eu desisto. 

Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Uirneiro) -
Concedo a palavra ao Senador Jamil Haddad, 
para discutir a matéria. 

O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é peifeita a colocação do Senador 
Chagas Rodrigues, quando S. Ex' entende que 
pode ser interpretada como uma interferência do 
Poder Executivo a indicação. Porém, temos que 
ser realistas. Não estamos aqui para querer enga
nar a nós mesmos. Sabemos que o Presidente 
da República incUca, mesmo que seja a bancada 
governista aqui na CasF,Wi escolher o nome indi· 
cado pelo Presidente da República. 

A solução ideal poderia passar. Por que foi apre
sentada essa tentativa de modificação do Regi
mento? Porque não havia uma verdade dentro 
deste plenário. O Uder da Maioria, regimental
mente, é o Uder do maior Partido com assento 
na Casa; J;ntão, seria o Uder do PMDB~ O Uder 
da chamada?\inôria·é· o Uder do segundo Partido 
Corp. ass~to ria Casa; que na épocâ era d Senador 
Carlos Chiarem. Os Senadores Fernando Henri
que Cardoso e Carlos Chiarelli gentilmente conce~ 
deram uma Uderança, que não existia dentro do 
Regimento, ao Senador Rachid Saldanha Derzi. 
Estávamos, portanto, dentro de uma mentira regi
mental, estávamos acolhendo uma figura que não 
existia. -- ---- ---------- - - --

Creio e aqui quero dar uma satisfação, pelo 
~reç-o, admiração e respeito que tenho ao Sena
dor Chág~ ~~ri~es, que se preocupou de eu 
ter aposto minha assinatura no projeto ora em 
discussão, precisamos estar dentro de uma verda-
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de política, não estejamos querendo iloquear a 
.nós mesmos. 

Sabemos que o Senador RachidSaldanha Derzi 
é o üder do Governo nesta Casa. Então, por que 
não se criar a figura do Uder do Governo? Em 
se criando a figura do Líder do Governo, teríamos 
que criar a figura do Líder da Oposição. Isso é 
lógico! Não se terá na Casa apenas a figura do 
Líder do Governo. A colocação do Senador Cha
gas Rodrigues, de que seda uma interferência a 
indicação por parte do Governo, poderia parecer 
até por urna questão de respeito, de admiração 
-poderia parecer, dentro dos pareceres dos no
bres Relatores, que o Uder do Governo será indi
cado pelo Poder Executivo, com a aprovação da 
Bancada governista da Casa. Seria apenas uma 
questão de redação. O nome viria como vêm os 
nomes para embaixadores, como vêm os nomes 
para ministros. Após a audiência da Bancada go
vernista, o nome seria aprovado ou não. Daria 
o di_reito à Bancada, caso não concordasse, de 
poder, então, rejeitar aquele e o Governo poderiã: 
mandar outro nome Para üder para o governo. 
Seria o máximo que se poderia sugerir neste mo
mento, em termos de colocação mais democrá
tica do problema. Mas estamo-nos querendo _en
ganar; achando que_ o JJder do governo nesta 
casa não ·serão Líder"ind!Ca.do p"elo Presidente 
da República. Estamo-nos qUer-endo nos enganar. 
I:: uma realidade faciual e entendo corretíssima 
a colocação. 

Fui Deputado Estadual na Assembléia Legis
lativa do Estado da -Guanabara durante 2 manda~ 
tos, até à minha cassaçã_o, e era _m_1,dto claro Já, 
existiam o Líder do Governo e o Líder da Oposi
ção. lsso é uma norma dentro das Casas LeQisJa
tlvas, e aqui, no Senado, não existiam. Portanto, 
eStamos fazendo muito bem em modificar o Regi
mento-para colocar a verdade política dentro des
te plenário. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presi
dente, peço· a palavra pela ordem. 

O SR: -PRESIDENTE (Dirceu Cameíro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma
galhães. 

OSR-JUTAHY MAGALHÃES (PMDB.:__BA. 
Pela ordem. Sem revísão do orador.) -Sr. Presi
dente, a respeito ainda do problema que levantei 
anteriormente, porque da discussão procuraram 
resOlver-a questão por uma simples determinação 
da Mesa Diretora. Esse _fatO está no Regulamento 
do Senado, pois um ato da Mesa Diretora ·não 
pOde mOdificá-lo. Tem que-ser modificado_ através 
de um pfojeto_ de resolução. Tenho uma proposta 
já na Mesa Diretora, mas terá que tramitar normal
mente, com a demora que todos nós conhece
mos. 

Estava eu propondo, para ganhar tempo, que 
o parecer do Relator fosse modificado, para, en
tão, se resolver e sanar a questão de uma vez 
por todas. Se isso não acontecer, logicamente 
o projeto, que já está apresentado à Mesa Diretora, 
terá tramitação,_poderá ser aprovad()_ ou rejeitado. 

. QUanto. aci-aSpecto clã: Uderartça do Governo, 
não queremos enganar a opinião pública. O Líder 
do GovernO terá qUe existir, é apenas também 
uma questão factual. Quer dizer, o Líder do Gover
no pode ser apoiado ou não pela Maioria ou Mino
ria do SenadO. Não tem importância, será Llder 

do GoverriO; por -iSSo é qUe foi feita a mOClificação 
do projeto criando a figura do Líder do Gciverilo. 
Ag~ra, t~_ria_ qu_e: haver uma m_anifestação de aJ. 
Quém do Senado aprovandO a indicação do Uder 
do Governo: N. e qUe digo que a indicação, única 
e exclusiva, Por parte do Presidente da República 
está eirada. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI"ff"E (Dirceu Came[ro)- A 
propósito da matéria relativa à questão que o no
bre Senador Jutahy Magalhães levantou, está tra
mitando na Casa, já tendo passado pela Mesa 
Diretora portanto, um projeto de resolução que 
deverá ser decidido pela Casa proximamente. 

Relativamente à questão de ordem levantada 
pelo eminente Uder Senador Jarbas Passarinho, 
sobre o § 2_9_ do art. 64 do projetO de resolução 
que ora está em discussão, a Presidência decide 
da seguinte forma: 

Alicerça·se no parecer do eminente Senador 
CidSabóia de Carvalho, inclusive com as reflexões 
complementares que fez no momento em que 
o-SenadOr Jarbas Passarinho levantava a questão 
de ordem, e vai acolher todas as indicações de 
Uderanças e_ Vice-Uderanças, segundo esse texto, 
se aprovado, evidentemente. 

De modo _que o procedimento da Mesa será 
o de encarar o texto, embora ele diga: "ao iniciar
se cada Sessão Legislativa. 

É claro que se vai, pelo bom senso, até pela 
praxe da Casa, acolher todas as indicações que 
forem feitas segundo esse texto, quando apro
vado. Posteriorrri.ente, claro, entrará nas dispo
sições permanentes sem maiores problemas. De 
modo que o comportamento da Mesa será este. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Continua a discussão. 

Não havendo mais nenhum Sr. Senador que 
queira fazer uso da palavra, irei encerrar a discus
são. (Pausa.) 

EnCerrada_ -a discusSão, a -VOtaÇãO Clã:-matéria 
proceder-se-_á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

-c O SR- PRESIDEI'ITE (Dirceu Carrieiio) -
Item 17: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução ri' 17, de 1985, de autoria doSe
nadar Jutahy_Magalhães, que dispõe sobre 
o uso da palavra, e dá outras providências, 
tendo 

PARECERES; sob n's 552 e 553, de_ 1986, 
--- das Corpissões: ... 

-de Constituição e Justiça. pela cons-
tih..ldonalidade ejuridlcidade do Projeto e das 
Emendas apresentadas nos termos do § 19 
do art. 442 do Regimento Interno, com exce
ção do item II da Emenda n9 4, que considera 
prejudicado; 

- Dlretora. favorável ao Projeto e às 
Emendas. 

A n1atéria -foí -iiicluída na Ordein do_ Dia, por 
solicitação das Uderanças, nos termos_ do dispos
tO nõ art. 11, parágrafo únicO,· da ReSolução rt' 
1, de 1987, com a redação dada pela Resolução 
[t<:i 54. 

Passa-se à discussão do projeto e das emendas, 
em turno único. 

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

Encerrada a discussão, a votação _da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Es
gotada a matéria constante da Orderrl do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 

Wedekin. 

O SR- NELSON WEDEKII'I (PMDB - SC. 
PronunCia o seguinte diScurso.) ..:.....sr: Presidente, 
Srs. Senadores, tomamos conhecimento de uma 
inlcfativa do Sr. Renê da Silva, Diretor de Informá
tica da Companhia de DesenvolvinientO do Esta
do de Santa Catarina (CODESC), que rios meore
ceu, de plano, inteira simpatia e integral apoio, 
porque visa a soluclonar problemas sociais atra
vés da educação e do treinamento profissional. 

S. S•, interpretando o- desejo- e os interesses 
da comunidade de Lauro Müller, defende a cria
ção- de uma Escola Agrícola Profissionalizante e 
de um Centro de Apoio e Desenvolvimento Co
munitário Rura1 no Município, e fundamenta, deta
lhadamente, as razões que justificam e recomen
dam o empreendimento. Uma delas, a mais 
abrangente, é a migração que se yerifica no muni
ópio e que está a exigir esforços da CC)munidade, 
mediante apoio efetivo daS-ã-utoridãdes nlunici
pais, estaduais e federais, no sentido de promover 
as mudanças necessárias, de modo a oferecer 
novas perspectivas de vida aos jovens que partem, 
desiludidos, em busca de outras plagas. E _esta 
razão, por si só, nos parece suficiente para justi
ficar a proposição do ilustre Diretor de Informática 
da CODESC, porque impiicã uma tentativa válida 
e factível de resolver os problemas ln loco. 

Convenhamos em que aos Jovens de Laura 
MüJier não restam outras opções. 

A indústria carvoeira- priricipa1 atividade local 
- tem degradado o meio ambiente e é respon
sável por doenças profissionais como a pneumo
coniose, que tem inva1idado grande número de 
trabalhadores. A poluição atmosférica atinge prín
cipa1mente as crianças, vítimas de doenças respi
ratórias, como bronquite e asma. 

Compreende-se, pois, por que a juventude pro
cura os centros urbanos, abandonando, embora, 
suas raízes, seus va1ores. rompendo, às vezes, os 
vínculos familiares. 

O fenômeno é conhecido e tem ·o-corrido no 
Brasil, há bastante tempo. Ninguém ignora o cres
cimento desordenado das capitais, sem-estrutura 
para receber o contingente populacional que ne
las aparta num fluxo constante e crescente. 

Esvaziam-se, assim, os núcleos- rurais e os mu
nicípios menOres com a evasão de sua força de 
trabalho, a única que, se devidamente mobilizada, 
orientada e incentivada, poderia transfonná-los, 
tomá-los produtivos e promover o seU desenvol
vimento e o bem-estar de sua população. 

Não apenas os jovens, mas famílias inteiras mi
gram, desestruturando o campo com a dispersão 
da mão-de-obra agropecuária e inHacionando o 
mercado de trabalho nos centros urbanos, com 
a super oferta de mão-de-obra não-qualificada. 
Daí o desemprego, a marginalização, a desagre
gação da família, o descaminho ·dos filhos, a inse
gurança pública, enfim, todO o· corolário de pro
blemas que aflige as popu]ações urbanas. 
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Urge,_pols. reverter esse quadro, desenvolvendo 
as potencialidades de cada região, de cada mwll
cipio, Com a participação ativa da comunidade 
local, de modo a atender a seus legitimas interes
se:s. Só ássim o desenvoMmento poderá preces~ 
sar-se harmonicamente. 

ESte, aliás, é um mandamento que se evidencia 
no Projeto de Constituição aprovado em primeiro 

-turno: a descentraliZação administratiVa, que vai 
possibilitar não apenas sejam ouvidas as comuni
dades interessadas, mas também que elas partici

-pel)l das decisQes. 
·--~ISSo está acontecendo em Lauro Müller. Em
bora a proposta de criação da Escola Agricola 
ProfissionaJizante, vinculada a um centro de de
senvolvimento rural tenha partido do engenheiro 
Renê da Silva, mobilizaram-se as lideranças polí
ticas e sindii::afs, assiin como as autoridades laçais 
e regionais com o objetivo de tomá-la realidade, 
buscando soluções para os problemas sociais, 
mas soluções que impliquem, igualmente, alter
nativas de desenvolvimento. 

Os principais objetivos do Centro de Apoio e 
DesenVolvin)~nto Cç>mlJilitário Rural que se pre
tende criar, que obrigará a Escola Agrícola, são 
os seguintes: 

.. a) o aprendizado de novas técnicas produ
tivas; 

b) a atualização das técnicas usuais na região; 
c) o domínio de cultivares a serem introdu~ 

zidos; 
d) e, sobretudo, a fixação do homem no 

campo, pela elevação dos atuais níveis de vida, 
eliminando~se, assim a evasão rural." 

_ EstOU Certo de G:jUe esse empreendimento vai 
descortinar novos horizontes para a região, à me
dida que atrair os jovens, educá-los e prepará-los 
para o cultivo da terra, retendo-os no selo de suas 
famílias. E oS jovens, quando dotados de conheci
mentos técnicos ou qualificação para o trabalho, 
darão novo impulso às atividades agócolas. 

Criadas as condições básicas, a produção de 
frutas, cereais,_ fumo, hortigranjeiros, leite, ovos 
e mel será naturalmente ampliada e, a médio pra
zo, além de suprir a demanda local, vai contribuir 
para o abastecimento regional. 

O trabalho agrícola será, então, uma alternativa 
váJida para o emprego na indústria carbonífera. 
Mais que isso vai gerar riquezas, levando o pro
gres_so e melhores condições de vida à região. 

As razões já aduzidas seriam suficientes para 
justificar o meu apoio_ a esse projeto. Outra há, 
porém, qUe muito o recomenda: é o atendimento 
previsto para os deficientes, com o objetivo de 
prepará-los também para o mercado de trabalho, 
de modo que se sintam úteis e integrados à comu
nidade. 

À frente do empreendimento, como represen
tantes da comunidade estão o Sindicato Rural 
e a: APAE de Lauro MUller, que poderão manter 
convênio com a Fundação Nadonal do Bem-Es
tar do Menor (Funabem), cuja participação está 
assegurada. A instituição contnbuirá com a im
portâilcia correspondente a 45.000 OTN, desti
nada às despesas com "ferramentas, equipamen
tos, suprimentOs e edificações necessárias às ati
vidades de escolaridade, cultura, apoio e desen
volvimento comunitário". Em contrapartida, a co
munidade deverá oferecer uma área de 35ha, on
de será construída a escola e feitas as demais 
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instalações para as atividades comunitárias e o 
atendimento aos deficientes. 

A propósito, gostariariJ.Os de enaltecer a nova 
política que tem norteado a direç:ão da Fünabem, 
outrora tão criticada por seus serviços de assis
tência ao menor. Hoje com uma visão mais dinâ
mica e realista do problema, a instituição tem 
procurado atuar preventivamente, contribuindo 
para a educação do jovem e sua qualificação pro
fissional. 

Se, nos três níveis de governo, houvesse sem
pre a preocupação real com a jl!Ventude em ter
mos de educação e integração social; se cada 
comunidade fosse consdentizada e chamada a 
participar das decisões em assuntos que lhe di
zem respeito, os problemas mais agudos, como 
educação, saúde, saneamento básico, mercado 
de traba1ho e segurança, seriam certamente solu
cionados no nas_cedouro, evitando-se não apenas 
o seu agravamento, mas também a sua transpo
sição para o âmbito estadual e federal. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as sugestões for
muladas para as atividades do centro de Apoio 
e Desenvolvimento Rural e de sua Escola Agrícola 
são diversificadas e bem demonstram o engaja
mento dos habitantes de Lauro Müller na realiza
ção da obra. assim como a sua disposição de 
participar dela através, inclusive, de mutirão, tal 
a importância de que se reveste para a recupe
ração sócio-económica da região. 

Os planos sáo ambiciosoS e prevêem a adoção 
de métodos pedagógicos de ensino que garantem 
a participação efetiva do aluno e seu preparo para 
o traba1ho. A profissionalização atingirá os jovens 
a partir dos 12 anos que não conseguiram con
cluir a s~ série, assim como aqueles que cursam 
normalmente o 19 grau, a partir da 5" série, os 
quais terão acesso a uma formação especial, de 
acordo com a sua capacidade. 

Está prevista a implantação de uma cooperativa 
escolar, que levará o ·alUno a familiarizar-Se com 
o associativismo e com a comercialização dos 
produtos agrícolas. _ _ __ 

Assirri, os investimentos terão retomo a médio 
prazo, não sendo utópico prever que, _a longo pra· 
zo, a organização alcançará auto-suficiência eco
nômic_o-fmanceira. 

Não vamos prosseguir comentando os planos 
marav:llhosos, mas realistas, que elaborou a socie· 
dade de Lauro Müller para implantar o seu Centro 
de Apoio e DesenvoMmento Rural e sua Escola 
Agrícola. O engajamento dos munícipes na reali
zação do projeto demonstra a sua disposição de 
equacionar e resolver os próprios problemas. É 
uma atitude responsável, digna de respeito, admi
ração e encômio. Mais ainda: é a garantia do su
cesso do empreendimento e - ouso dizer -
um exemplo da gente valorosa da minha terra 
que trago com orgulho para exibir à Nação, com 
a esperança de que inspire outras comunidades 
brasileiras. 

Resta, porém, um problema: é preciso liberar 
a área de 35ha necessária à realização da obra. 

Por isso faço meu o apelo dirigido pela comu
nidade de Lauro MüJler ao Sr. Governador Pedro 
Ivo Campos, por intermédio do Dfretor de Infor
mática da Codesc. Sr. Renê da Silva, nestes ter
mos: 

"Que seja desapropriada a fazenda Henri
que Laje, situada no Município Laura Müüer. 
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Esta fazenda pertence ao Grupo Catão (pro
priedade da ·Companhia Bãrro Branco), 
atua1mente sem regime de autofalência. 

Este Gtupo, coertamente, é devedor dos co
fres estaduais. 

2r-Oue,_ no mesmo ato _desapropriativo, a 
referida Fazenda Henrique Laje seja transfe
rida para o Centro de apoio e Desenvolvi
mento Comunitário Rural, entidade a ser for
mada por instituições como o Sindicato Ru
rai,APAE-LauroMüllereoutrasentidades.'' 

O ilustre Governador do meu Estado tem de
monstrado sensibilidade para a solução dos pro
blemas regionais, e estou certo de que _S. EX' 
atenderá ao apelo que a comunidade de Lawo 
Müller e eu lhe dirigimos. 

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

_O SR~ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Cõncede a palavra ao n66i'e Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr~ Presidente, Srs. Senadores, trago, hoje, à 
reflexão dos m.embros desta Casa um tema de 
grande interesse para o meu Estado. Trata-se da 
importância e das necessidades do setor pesquei
ro sergipano. J:: bem verdade que os esforços 
para melhor aproveitamento dos recursos hldró
bios refletem bem mais a tradição de buscar o 
alimento de fonna extrativa -predadora e primi
tiva- do que a renovação de método de trabalho 
que, na aqüicultura, encontra respostas positivias. 

As deficiências numa política nacional de pe_sca 
e as limitações de recursos financeiros e técnicos 
na autarquia responável pelo desenvolvimento da 
pesca brasileira são alguns dos fatores que em
perram o avanço para a modernização, o cresci
mento e o bem-estar social das comunidades ur
banas e rurais no País, no Nordeste e em Sergipe. 
São eles que nos deixam a conviver com o atraso 
tecnológico,- a insuficiência da produção, a fome, 
a subnutrição, o desemprego, a falta de organi
zação representativa e o desabrigo social dos tra
balhadores da pesca. 

Embora o Estado de Sergipe não- se inclua 
entre os maiores produtores de pescãão, tal não 
se deve às suas reduzidas dimensões geográficas 
ou à carência de recursos naturais. A disponi
bilidade deles está nas águas marítimas -163km 
de costa e largura de 1 O milhas náuticas até o 
talude continental; nos estuários_dos rios Sergipe, 
Vaza Barris e Piauí e nos mananciais de água 
doce em 247km do rio São Francisco e suas 
lagoas marginais. 

Justamente por serem explorados extrativa e 
intensamente, já se encontram em estado de pré
esgotamento os estoques de espécies nobres de 
crustáceos e peixes. Camarões, ostras, atum, alba
cora, robalo, pargo, pescada, tainha, caranguejos 
etc. formam uma produção de 5.500 toneladas/ 
ano, insuficiente;-por demais, para o abastecimen
to do mercado interno. Daí que o as neceSsidades 
do consumo são atendidas com o- peixe conge
lado das regiões Sudeste/Sul e de peixe frescO 
oriundo das águas represadas de Sobradinho e 
Paulo Afonso~ Isto nos deixa à mercê dos rigores 
dos custos de importação de pescado e nos torna 
dependentes, cada vez mais, de sistemas de co
mercialização penalizadores para nós. Sofremos 
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porque sabemos que, sem dÚVida alguma, pode
ríamos-alcançar patamares de auto-suficiência na 
produção pesqueira para alimentação de nossa 
genle_, 

Bastaria_ que se promovesse a modernização 
da frota pesqueira (hoje são 125 barcos, de pe~ 

_ queno porte, obsoletos e deficientes) baseada 
_ em Aracaju e Pirambu. Bastaria que se garan~
sem os meios de sustentação da atividade do 
pescador, permitindo-lha., acesso a créditos ofi
ciais subsidiados para aquiSição de barcos, moto
res e outros equipamentos e mesmo de apetre~ 
chos de pesca. Sem linhas de crédito específicas 
para o setor, dificilmente os trabalhadores da pes
ca sairão das atuais condições de penúria, de 
desassistência técnica, de desamparo sócio-eco
nômico_. Bastaria que se cuidass_e da ampliação 
e funcionamento da infra-estrutura de suporte à 
produção e comercialização. O quadro ainda é 
desalentador: além do terminal pesqueiro são, 11 
(Oiize} entrepostos locaiizados em pontos de de
sembarque da pesca artesanal, deficientes nas 
instalações para manuseio e anTiazenagem; há 
escassez de gelo e as poucas fábricas existentes 
são precárias. 

Lembro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ne
ces:sidade de implementação da pesquisa aplica
da, de estudos que permitam a identificação de 
espécies passíveis- de eJq>loração direcionados à 
&VerSificação das caPturas; que ensejem o-corihe
cirriento e a difusão de tecnologias de pesca e 
de pescado; que resultem na conservação dos 
mangues, que tomem possível o aproveitamento 
da fauna acompanhante das pescarias com redes 
de arrasto, que levem ao aperfeiçoamento do flu
X? -~-~ _comercialização, além ~aquel_es que v:isem 
à n:te_lhoria das condições de v:iâa do pescador. 

Mesmo sem conhecimentos profundos e espe
cializados sobre o_setor pesqueiro, é fácil perceber 
e compreender a importância da aqüicultura co
mO segmento da -ãtividade produtiva da pesca. 
Atente-se, por exemplo, para o fato de que, no 
ambiente natural, mais de 95% dos ovos eclodi
dos ficam inaproveltados, pois as !alVas não ultra
passam esse estádio como conseqüência de in
U:~pérles ou predação natural. Com a prática 
do cultivo, o percentual de aproveitamento dos 
óVulos fecundados é quase inverso, porquanto 
as modernas técnicas de manejo dos ovos, larvas 
e alevinos, asseguram a proteção deles e maior 
rendimento. Acrescente-se que a aqülcultura dis
pensa gastos com combustíveis, item que onera 
sensivelmente os custos operacionais da pesca 
industrial, nem está s_ujeit.a aos azares do tempo 
e domar. 

Ê reCente o interesse_ naCional pelo cultivo de 
espécies animais aquáticas, assim mesmo de for
ma extensiva, vez que o processo de criação em 
cativeiro_ainda padece da inadequação de tecno
logia importada, de experimentos realizados em 
condições diferentes daquelas exigidas pela pro
dução em escala econômic"a. Há mais a neces
sidade da produção de alimentos, sobretudo para 
as faixas mais carentes da popu]ação brasileira 
do que_ a geração de divisas, via exportação de 
produtos nobres: camarão, lagosta, piramutaba. 
Não basta elaborar projetas! Tem-se o infeliz cos
tume de deixá-los no papel. É preciso ir adiante, 
encontrar as soluções e usufruir dos beneficias 
oferecidos pela aqüicultura. Aquelas e estes se 
traduzem no maior e melho~ aproveitamento das 

propriedades agrícolas, via implemento da Aqüi
cultura consorciada (arroz, suínos, marrecos, pa
tos, frangos); significam geração de _empregos 
diretos e _indiretos; mostram indicadores de alta 
rentabilidade económica; e revelam alternativa pa
ra se reduzirem os efeitos negativos da migração 
e do êxodo rural. 

Em Sergipe são aproximad~ente 5.000 os 
pescadores profissionais que se dedicam à pesca 
artesanal nas regiões marinha, estuarina e ribeiri
nha. A aqüicultura nos estuários e a piscicultura 
em água doce, a despeito de suas potencialida
des, registram, tão-somente, pouco mais de 50 
(cinqüenta) empreendimentos, de pequeno porte, 
cultivando carpa, tilápia, curimatã e tambaqui. A 
oferta anual de ale.vinos, para 1988, alcança 1 O 
(dez) milhões de exemplares. Aliás, no forneci· 
menta de alv:inos se concentram os esforços das 
instituições públicas como a Codevasf- Compa
nhia do Desenvolvimento do Vale do São Fran
cisco e a SUdePe- sUperintendência do Desen
volvimento da Pesca, pelas suas representações 
locais. Os investimentos se dão nas Estações de 
Piscicultura de Pacatuba e Betume, com o obje
tivo de atender a programas de peixamento de 
açudes públicos e particulares, pequenas e mé
dias propriedades rurais, ambientes comunitários, 
nas áreas irrigadas no baixo São Francisco~ inte
grando-se a iniciativas da Sudene, Dnocs e Gover
rio Estadual Levantamentos efetuados pela Sude
pe e Codevasf apontam- uma estimativa de 6.500 
toneladas/ano de produção originária da pisdcu· 
lutura só nos mun1cípios do baixo São FranciSCQ 
em Sergipe, ou seja,numa área equivalente ã 30% 
daquela aproveitável em todo o Estado. 

Eis, Sr. Presidente,_Srs. Senadores, um traçado 
de minhas preocupações quanto ao desenvolvi
mento da atividade pesqueira no meu Estado, 
principalmente com a situação dos pescadores, 
sempre à margem dos beneficias dos projetas 
de edu_cação, saúde, habitação e lazer, o longe 
das condições mínimas de trabalho. Sua vida, 
aos poucos,_ se afasta dos padrões condignos. 

Se bem que altamente benéfica para todos os 
sergipanos e digna de encômios, a implantação 
do Pólo Cloroquimico, fortalecendo-se a atividade 
industrial como impulso de desenvolvimento do 
Estado de Sergipe, todavia, de algum modo, o 
setor pesqueiro carece de maiores atenções go
vernamentais._ A evasão de jovens pescadores, o 
desestimulo ou a imotivação para o ingresso nas 
atividades de pesca são alguns desenhos que yjs.. 
b,1.mbro no quadro_ futuro, nem tão distante, __ na 
economia pesqueira, desaparecendo a mão-de
obra disponível e especiaJizada. 

Creio do meu dever, como parlamentar e cida
dão, alertar_ as autoridades para os graves proble
mas da pesca brasileira, especiaJmente no meu 
Estado. E preciso inte.grar os esforços e as ações 
dos órgãos públicos. E preciso estimular a organi
ZéJÇ~O _as~ociativista dOs pescadores. É preciso 
cuidar dos ~cursos naturais renováveis, exploran
do-os racionaJmente e cultiv3ndo-os com efidên
cia no sentido de garantir o alimento de nosso 
povo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. (Muito bem!) - -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
COOcedo a palavra ao nobre Senador Álvaro Pa
checo. 
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O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- Pl Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, corno é dO conhecimento desta 
Casa, foi criado em 1963" incentivo fiscal reJacio
nado com a isenção do Imposto de Renda, pre
vista em legislação específica, para empreendi
mentos industrias e/ou agricolas instalados nas 
regiões Norte e Nordeste. 

Sucessivamente_ prorrogado, não teve, ainda, 
o indigitado incentivo o condão de atingir, na sua 
plenitude, os efeitos desejados por todos nós. É 
verdade que, graças a ele, aquelas regiões vêm 
apresentando sintomas inequívocos de cresci
mento industrial recente. Todavia, o nível de renda 
da sua população persiste em manter-se baixo, 
bem como baixos continuam sendo os níveis de 
educação e saúde de milhões de brasileiros que 
ali vivem e trabalham. Para sermos mais enfáticos, 
perseveram em territórios do Norte e do Nordeste 
os co-gnominados "bolsões de miséria", expres
são tantas vezes proclamada mas nunca desgas
tada e que diz muito bem da situação de penúria 
material, com reflexos indeléveis até no campo 
moral dos habitantes daquelas sofridas regiões. 

Considerando que em 31- de dezembro próxi
mo findará o prazo legal balizado pela Lei n9 
7.450/85 para o gozo do incentivo fiscal em tela, 
razões para preocupação não nos faltam. 

Eis por que, Sr: Presidente e Srs. Senadores, 
venho de apresentar à elevada consideração dos 
ilustres membros desta Câmara Alta o anexo pro
jeto de lei, prorrogando, até 31 de dez.embro de 
1991, o prazo de três anós fJXado fio art. 59, caput, 
da Lei n• 7.450185. 

No dito projeto de lei inserimos, também, no 
seu art. 19, parágrafo~nlco, a obrigatoriedade de 
o prazo isencional do imposto ser o de dez anos, 
podendo ser ampliado para até quinze anos, des
de que o empreendimento satisfaça as condições 
estabelecidas em lei específica 

Essas rfieâidas, de grande alcance, revigoram 
disposição legal anterior que permitia, para frui
ção dos beneficias concedidos, a ampliação para 
ati quinze anos do prazo originário de dez anos. 
Tais isenções objetivavam evitar disputa que hoje 
se trava pela obtençáo do perlodo adicional de 
cinco anos, fator de intranqüilidade Parã quem 
se dispõe a investir em benefício do desenvol
vimento regional. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não são dife
rentes as razões que justificam a continuidade 
dos beneficias da redução do imposto, prevista 
no art. 2'? deste projeto de lei. Tal redução permite 
que as empresas dela beneficiadas disponham 
de maior soma de recursos para imediato reinves
timento, visando à modernização das suas pró
prias indústrias. Do contrário, estaremos propor
cionando a criação de um parque industrial que 
já nascerá obsoleto e, portanto, sem competivi
dade. A redução do imposto transformar-se-à, as
sim, em particular atrativo para os investidores 
em potencial, com melhor rentabilidade para os 
seus negócios. Como corolário natural, estarão 
atingidos os objetivos sociais maiores do em
preendimento: multiplicação da alocação da 
mão-de-obra regional e melhor qualidade de vida 
para os seus habitantes. 

Convém seja esclarecido, igualmente, que a 
aprovação das medidas ora propostas não contri
buirá para a redução da receita da União, de vez 
que desde 1963, com a criação dos inceritivos 
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fiscais, essa parcela não é arrecadada. E o que 
entra efetivamente para os seus cofres representa 
quinMÓ insignificante dentro do contexto tribu
tário regional. É evidente que, se tais beneficias 
fossem eliminados, haveria um acréscimo de re
ceita. Mas a quem sevúia dltã eliminação se os 
maiores prejudicados pela imediata retratação de 
investimentos seriam os habitantes das regiões 
afetadas? E a que custo social? Quanto tempo 
duraria a implantação de um novo sistema de 
desenvolvimento regional? 

Por outro lado, mais oportuna se toma a aprova
ção deste projeto de lei, tendo em vista que o 
Projeto de Constituição qUe ora se discute, em 
segundo turno de votação, prevê, no art. 46 das 
suas disposições transit6rias, uma reavaliação de 
todos os lncentivos fiscais de natureza setorial 
ent plena vigência. E vai mais adiante o texto 
proposto, ao estabelecer que seráo considerados 
revogados aqueles que não forem confmnados 
por lei, no prazo de dois anos. O referido texto 
está a merecer os nossos mais efusivos aplausos, 
porque não êjusto que se peiniffa-aoatual sisteina 
de incentivos a simples revogação, por falta de 
dispositivo legal que o prorrogue, até que seja 
objeto da reavaliação pretendida. Salutar, tam
bém, será a reavaliação prevista, pois só assim 
serão escoimadas do processo as sistemáticas 
que não mais alcançarem os objetivos desejados. 
Portanto,_ é dentro deste quadro que será lançada 
a sorte do desenvolvimento das regiões Norte e 
Nordeste. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores,· neste exato 
momento, desejamos chamar a especial atenção 
dos companheiros da Bancada do Nordeste, à 
qual temos a honra de pertencer, para a alta rele
vância da matéria ora cogitada. Estamos convic
tos que prestarão o seu inestimável apoio ao pre
sente projeto de lei. 

Estam_os_confiantes, pois, que alcançado o nos
so objetivo, novos empreendimentos industriais 
e/ou agrícolas instalar-se-ão nas áreas de ~tuação 
da Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE. Fiscalmente incentivados, 
através- da isenção do lmposto de Renda que se 
pretende conceder por mais três anos, não ali
mentamos dúvida de que novos projetas, pesqui
sas, explorações, construções e outros de maior 
interesse para __ a região virão juntar-se aos já exis
tentes, viSéindO adotar o Nordeste de uma infra-es
trutura que possibilite melhores condições de vida 
para uma popuJação sacrificada e sofrida. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Concedo a palavra ao nobre Senador João Cal
mon. 

O SR. JOÃO CAI.JOIIOI'I (PMDB - ES. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o novo Brasil que desejamos, livre 
da miséria, do atrazo, da ignorância e do autorita
rismo que o persegue em toda a sua história, 
não surgirá sem a multip~cação de cidadãos ati
vos, críticos, autónomos na ação e orientados por 
compromisso firme com os valores da demo
cracia_ e da convivência pluralista. E o País só 
terá esses cidadãos caso lute pela igualdade das 
oportun!dades educacionais e pela democratiza
ção e aprimoramento da educação. 

Essa cõrtclusão é dos mais de dois tnil partici
pantes do Segundo Congresso de Educ:açiío. rea· 

iizad-Q_ cl~ 2_6 a·3o de julho de 1988 em são Bemar-
do do Campo, na Grande São Pãulo, juntamente 
com o Simpósfo de Educação Pré-Escolar. -Du
rante esses cinco dias, essas centenas de educa
dores, estudantes, pais de alunos e líderes comu
nitários discutiram os inals prementes problemas 
da educação brasileira, em clima de compreensão 
e de dedicação. 

Foram objeto dos inúmeros painéis realiza:cfol; 
temas tão diversos como a educação dos excep
cionais, o treinamento de recursos humanos para 
as creches, a integração familiar pelo brinquedo, 
as modernas conquistas na área da alfabetização, 
a audiologia infantil ou a aquisição das linguagens 
oral e escrita. Todas essas exposições, que consti
tuem apenas alguns exemplos, foram seguidas 
por troca de experiências e por discussões extre
mamente frutíferas. Um dos temas, porém, m-ere
ceu especial atenção por parte dos membros do 
Congresso. 

Toda uma tarde de trabalho foi dedicada espe
cificamente aO exame do texto constitucional em 
elaboração, do ponto de vista da educação. Orga
nizou-se assim o painel "Educação: Constituição 
e Cidadania", que contou com a participação, en
tre outros educadores, das professoras Maria Lú
cia Aparecida Montes e Maria Nilde Mascelani. 
Estive também presente a esse painel, a que pude 
levar minha contribuição como Constituinte. 

Ressalto aí o estímulo dado ao Congresso pelo 
Prefeito de São Bernardo do Campo;Aron Galan
te, bem como pela Primeira Dama Eni Galante. 
Deputada Estadual;-que demOnstrou grande inte
resse pelo trabalho que, na Assembléia Nacfonal 
Constituinte, se vem fazendo a respeito da educa
ção. Uma sugestão que pude levar-lhe foi a de 
inclusão, na Constituição do Estado de São Paul6 
- de cuja elaboração participará na qualidade 
de membro da Assembléia Legislativa- da obJi.. 
gatoriedade de criação de Conselhos MunicipBia 
de Educação, eleitos pela comunidade. Essa pn> 
posta, aliás, foi feita por mim à Constituinte, mas 
infelizmente não mereceu aprovação. 

A visita a São Bernardo do Campo trouXe-me 
uma experiência nova. AfUlal, essa importantís
sima cidade paulista constitui um exemplo de co
mo o modelo tributário ainda em vigor atinge 
os municípios brasileiros. São Bernardo não conta 
com uma só escola de 1"' ou de 29 graus muniM 
cipal. E, nó entanto, o Prefeitura -cumpre à risca 
o dispositivo constitucional que lhe determina 
aplicar no ensino o mínimo de 25 por cento de 
sua receita de impostos. Esses recursos desti
nam-se _a estabelecimentos municipais de ensino 
pré-escolar e de iniciação profissional, em um 
total de 92 uilidades, bem como à merenda esco
lar. 

Por que então o município não participa do 
esforço de universalizar o ensino básico? A res-
posta é simples. Basta ver a distribuição de sua 
receita. São Bernardo é um dos municípios brasi
leiros em que mais se arrecadam fmpostos, pois 
lá estão dois dos grandes contribuintes brasileiros 
de ICM e principalmente de !PI, a Ford e a Volkswa
gen. Assim, são ali recolhidos em impostos fede
rais nada menos do que Cz$ 10 bilhões. E o 
Município fica com apenas Cz$ 3,3 bilhões, o que 
corresponde a menos de 7 por cento do total. 

Esta clamorosa distorção na distribuição tribu
tária, que condena os Prefeitos e GovernadoreS 
a viverem de pires na mão a mendigar recursos 

---.~--
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federais, está felizmente sendo çQrrigida pela As
sembléia Nacional COnstítuinte:· A reformtilação 
do sistema tribUtário nacional garantir~ aos -Go
vernadores e aos Prefeitos mais recursos. Ao mes
mo tempo, aliás, está conferindo a eles - indu
sive no campo da educação- responsabilidades 
da maior importância para 6 desenvolvimento na_
cional. 

Ao me dirigir aos participantes do COngreSso 
de Educação pude também manifestar a minha 
convicção de que a nova Carta poderá redimir 
o ensino brasileiro._ Coni efeito, os_ Constituintes 
reunidos na presente Assembléia Nacional Cons
tfb.Jinte demon'straram excepcional sensibilidade 
para necessidade de se ampliar e qualificar o siste
ma de ensino do País-.Ama!Or prOVa aeSúfàefl5_it;li
Jidade está con_su;b_srno~i~da no dispositivo que 
fixa a dotação mínima para o ensino de 18 por 
cento da receita de impostos da Uriião e de 25 
por cento da receita de impostos dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, aí incluídas as trans
ferências. 

Esse princíPio não- ConStitui, evidentemente, a 
panacéia universal, a SQluçãQ para todas as maze
las que infernizam atualmente a educação brasi
leira. SUa simples inclusão no texto constitucional, 
porém, mostra a especial atenção dispensada ne
le à problemática educacional. Cc:im efeito, a edu
cação foi a única exceção .aberta pela Assembléia 
Nacional Constituinte ao princípio de não se_ vin
cularem recursos orçamentários. Reconheceram 
os Constituintes que abrir essa exceçáo não repre
sentava um passo no sentido de esclerosar o orça
.mento_ ma~. isto sim, de CÇI!"lferir à educação a 
prioridade que merece e que a população brasi
leira reclama. 

Talvez se possa dizer que a garantia de recursos 
não resolve todos os problemas. Mas com certeza 
pode-se afirmar que, sem esses _rec:.ULSQS._ Jl~
nhum problema será resolvido. A experiência bra
sileira recente demonstra isso. Todas as Consti
tuições democráticas_desde I934 consagraram 
o princípio de vincular verbas orçamentárias à 
educação. E, qucindo esse princípio não Vigorava, 
invariavelmente houve_um decrésdmo proporcto~ 
nal dos investimentos no ensino. A Assembléia 
Nacional Constituinte demonstrou a percepção 
do problema e a capacidade de solucioná-lo. 

Não foi, porém, apenas aí que a ConStituinte 
reconhe_ceu a prioridade da educação e que de
monstrou a intenção de atender às suas necessi
dades- ne_cessidades que, é bom frisar, são inse
paráveis da democracia. Dessa forma, a Assem
bléia Nacional Constituinte optou, ao -tratar -da 
educação, por um sistema aberto e democrático, 
ao mesmo tempo que progressista e inovador. 
Nele respeitam-se os direitos das minorias, em 
particular da população indígena. Nele se busca 
um ensino pluralista, sem se esmagar a livre-ini
ciativa e sem onerar o coritribuinte com subsídio_s 
a entidades comerciais. Nele se determina a pre
servação da memória nadonal_e se proporciona 
à Universidade a autonomia de que precisa para 
afirmar-se. Nele se reconhecem os direitos ele
mentares dos educadores. 

Direitos significam também responsabilidades. 
É por isso que soa de forma extremamente gratifi
cante o texto das conclusões dos participantes 
do Segundo Congresso de EdU:Cã.ção. Eles_-apon
tam de forma nítida, precisa, essas responsabi
lidades. 

Com efeito, dizem os partlcipánfes do Congres
so.,.-·~e Indispensável que o professor tenha cons
ciênCiã do seu papel de cidadão'", Que se liberte 
dos preconceitos de toda ordem, "seja no aspecto 
político, social, racial, sexual, para que a formação 
das novas gerações propicie um maior encontro 
com as liberdades individuais, oportunizando 
a~s conscientes". Da mesma forma, eles co
brãm a responsabiíidade da soci~ade. Não basta 
que a Constituinte ténha cUmpridO seu papel. É 
necessário também, afirmam, que "todos os ou
tros segmentoS da população brasileira - que 
só perdem com as dificuldades da educação -
exijam o cumprimento dos preceitos constitucio-
nãís;·~ ~ --

Essa disposição nos reconforta, na medida em 
que demonstra não cair no vazio o texto constitu
cional. Quando _ele for promulgado, encontrará 
na comunidade de educadores_do País quem se 
disponha a utilizá-lo para combater os males que 
se__abatem ainda sobre o ensino brasileiro. 

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESII)ENTE (Dirceu Carneiro) -,
Conce-do a palavra ao nobre Senador Jutahy Mça
gal_?!es._ __ . _ _ 

OSR.JOTAHfMAGALHÃES(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte disCurso.)- Sr. Presidente, 
Srs . .Senadores, o intenso debate que se trava 
entre grupos ditos progressistas e conservadores 
em tomo da reforma agrária inspira~se s6 aciden
talmente em componerites ideológicos. Sua base, 
na verdade, está assentada _em aspectos so_ciais 
e econômicos que envolvem tanto a população 
urbana quanto a rural. 

Em 1960, a maioria da população brasileira 
vivia no campo, e a importância do setor agrfcola 
na geração da renda e emprego era motivo sufi
ciente para justificar a adoção da refornla agrária 
como instrumento de mudança da soded.ade co
mo um todo. 

HOje, quase trinta anos depois, o discurso refe
rente à reforma não se alterou de forma signifi
cativa. De fato, a desapropriação de latifúndios 
improdutivos, o aumento da produção de_ alimen~ 
tos, a melhoria das condições de vida do homem 
dO campo, hoje, como em 1960, ião ob]etivos 
a .serem alcançados. 

Entretanto, cabe perguntar se houve alguma 
alteração significativa no rrieio onde e_ssas mu
danças deveriam ocorrer. Em primeiro lugar, con
forme mencionamos em pronunciamento ante~ 
rior, houve mudança no próprio modelo agrícola, 
pela introdução do modo de produção capitalista 
no c~mpo. O aumento na utilização- de insumos 
modernos, a mecanização, aumento no número 
de assalariados, ferramentas e temporários e o 
desaparecimento gradual das culturas de subsis
têTicia em favõr daqUeia·s orientadas para os mer
cados interno e _externo, foram as principais carac
terísticas desse processo de modernização obser~ 
vado nas últimas décadas. 

A migração, que deslocou aproximadamente 
30 milhões de pessoas do campo para a cidade, 
é oll!fo_fator imPortante a Ser considerado quando 
da a~_âlise da oportunidade de um amPlo Progra
ma Nacional de Reforma Agrária. 

Consideran~C! as_ profUndas mudanças obser
vadas no setor agrícola, cabe perguntar se tam
bém houve mudanças na estrutura de posse da 
terra. 9s dadqs do CensoAgropecuário da Funda-
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ção IBGE. _a níVel de Brasil, indicaram que- não: 
em 1960, 0,9% -dos estabelecimentos c_om área 
igual ou inferior a J .. OOO hectares ocupavam 
44,2% da área total. Em I 980 1% destes estabele
cimentos ocupavam 45% da área total. Também 
as propriedades com menos de 1 O hectares, que 
em I960 ocupavam 2,3% da área total, em 1980 
ocupavam 2,4%. · · 

Assim, a julgar pelos dados do IBGE. não houve 
alteração na estrutura em (ace do tema. Conclu
sões ainda mais alarmanteS publicadas pela Se
cretaria de Acompanhamento e Avaliação do Mi
nistério da Agricultura, no Diagnóstico do_ PND 
da Nova República, informam que a concentração 
fundiáriá no período de I967/1984 Cbnlinua prãti
camente inalterada. 

De fato, _as estatísticas cadastrais do Incra que 
se referem ao imóvel rural (unidade de proprie
dade e posse da terra) mostram que, em 1967, 
os imóveis com área tota.lsuperior a 1.000 hecta
res ocupavam 46,9% da superficie total dos imó
veis rurais _no Brasil, proporção esta que se elevou 
para 58,3% effi 1984. A participação dos imóveis 
com área inferior a I 00 hectares se reduziu entre 
1967 e 1984, de 18,7% para 14%, respectiva
mente. Desses imóveis, mais de 1,7 milhão em 
1984 (66;4%) contam com área de até 25 hecta
res, demonstrando que a apropriação da terra 
limita a expansão de agricultura, o deSenvolvi
mento regional e a geração de rendas. 

Estima-se_ que, em 1984, existiam cerca de I 0,6 
milhões de trabalhadOreS rurais sem terra, en
quantO o levantamento do Incra do mesmo ano 
indica a apropriação pelos latifúndios de mais de 
409 milhões de hectares, cUja- área aproveitáVel 
não explorada representa 41%. 

Informações da Contag, CPT, ABRA indicam 
que entre 1971 e 1984 o número de ocorrências 
de conflitos de terra passou de 109 p8i"a 950 
envolvendo respectivamente, 20 e 180 niOrtes, 
valendo _salientar o rúvel crescente de violência 
e de ameaças sofridas pelos trabalhadores rurais 
e suas famílias. 

Isso é apenas wn pálido panorama do Brasil. 
Aqui, na verdade, pouco ou nada se alterou na 
estrutura de posse da terra. 

Essa situação, segundo a proposta: do governo, 
seria resolvida, conforme as metas expressas no 
PNRA- Plano Nacional de Reforma Agrária, pelo 
assentamento de I ,4 milhão de famílias no perio-
do de I985/89, envolvendo a__emissão de aproxi
madamente Cz$ 275 bilhões em Títulos da Dívida 
Agrária em noverTtbro/87. 

Conforme o 8tual Ministro da Reforma 'Agrária, 
apenas 2,6% das propriedades rurais poderiam 
ser ºbjeto de desapropriação e, mesmo assim, 
dos 284 milhõeS de hectares pertencentes a eSsãs 
propriedades, apenas 30 milhões Seriam neces
sários para a realização das metas propostas. 

Mesmo que essas metas pareçam modestas 
diante da magnitude dos problemas- estimativa 
de até I O milhões de famllias sem terra - reve
lam-se de dificil realização, pois envolvem recur
sos humanos e financeiros gigantescos. 

Ainda de acordo com o Ministro Jáder Barba- · 
lho, foram desapropriados, no presente governo, 
mais de 3 milhões de hectares, tendo sido benefi
ciados apenas 40 mil familías rios 34 meses do 
Governo Samey. 

Sem dúvida,_os recursos s_ão vultosos, e a con
cepção do Plano Nacional de Reforma Agrária 
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envolve despesas outras que aquelas decorrentes 
da desapropriação. Prover infra-estrutura, insu
mos e serviços é essencial para evitar que a refor
ma agrária apenas distnbua terras, reproduzindo 
a miséria de grande parte dos agricultores mini-
fundiários deste País. - -

Dentre os objetivos sempre citados num pro
grama de reforma agrária, está o da produção 
de alimentos básicos para os centros urbanos, 
a fJXação do homem no campo, a melhoria das 
condições s6cio-econômicas dos agricultores. 

Muito tem sido escrito sobre a reforma a~ria. 
É clificü apontar fatos novos, exPeriências inéditas 
nesse assunto. E nem temos essa pretensão. Te~ 
mos_ apenas o objetivo modesto de chamar a aten
ção para alguns aspectos polémicos, existentes 
no Plano Nadonal de Reforma Agrária, de cuja 
realização depende o sucesso ou insucesso do 
programa. 

A concepção ideal de reforma agrária deverá 
obrigatoriamente adotar a pressuposição de que 
a refonna agrária não se esgota na redistribuição 
de terras. Ela deve proporcionar políticas de apoio 
essenciais a produção e a comercialização. Essa 
necessidade é bem exemplificada pelo repasse 
de Cz$ 270 milhões (em Cz$ de abril de !988) 
apenas para 1.195 famílias no oeste paulista, valor 
este considerado insuficiente para custear a infra~ 
estrutura dos assentados. Até abril, cada família 
recebeu uma ajuda mensal da ordem de Cz$ 
4.248,00 e, em maio. deverá receber uma cota 
mensal única de 40 mil cruzados para financia~ 
menta_ bancário e do BNDES e para despesas 
diverSas. 

As experiências intemac10nais e a próprlà lógica 
indicam que, sem essas medidas de agora, qual
quer projeto de reforma agrária está fadada ao 
insucesso. Concordando com essa concepção, 
s6 nos resta enfatizar a necessidade de o governo 
não perder de vista tais necessidades, bastante 
dispendiosas, quando da implantação dos proje
tes de reforma agrária. Também não devemos 
esquecer o formidável v.olume de recursos envol
vidos, muitas vezes superiores aos valores des-
pendidos com as desapropriações. 

a.rtro aspecto a ser considerado quando da 
implantação de um Plano Nadonal de Reforma 
Agrária são os beneficiários que alcançariam 6 
a 7 milhões de famíUas. Em 1985, as metas do 
PNRA contemplavam l ,4 milhão de famílias, 
aproximadamente 20% do universo total. Confor~ 
me mencionamos, o custo de semelhante politica 
é muito alto, e essa meta, para ser aHngida, exige 
não apenas recursos financeiros mas também 
vontade política e grande capacidade adminis~ 
trativa. As famí1ias beneficiárias serão distribuídas 
por região, de acordo com~ a seguinte proporção: 
45% no Nordeste, 20% no Sudeste, 10% no Nor~ 
te, 10% no SuJ e 5% no Centro-Oeste. Uma pri~ 
meira estimativa, em 1985, indicãva que o custo 
médio da implantação seria de 816 OTN, sendo 
mais elevado no SuJ e Sudeste e mais reduzido 
no Norte e Nordeste. 

As experiências reCentes indicam que esse cUs-
to foi subestimado, bem- como o cUsto total do 
programa, estimado em 1, 76 bilhão de OTN, em 
maio de 1985. 

Sem desconhecer as enonnes dificuldades en~ 
centradas, consubstanciadas na 

1 
própria declara~ 

ção do Ministro Jáder Barbalho, em novembro 
de 1987, de que apenas 25% das metas estabe-
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lecidas foram atingidas, tendo sido beneficiadas, 
até aquela data, apenas 40.000 famílias, cabe per
guntar quais as justificativas para um programa 
de tal magnitude. 

A resposta não oferece, a princípio, maiores 
dificuldades. 

Em primeiro lugar, o Plano Nacional de Refor~ 
ma Agrária apresenta jUstificativas de ordem eco~ 
nômica e social. Para muitos a posse da terra 
para quem a cultiva implicaria um aumento da 
oferta de alimentos, maior renda para o setor agrí
cola, diminuição da migração rural e urbana e 
redução _das desigualdades sociais entre as re
giões e entre os setores rural e urbano. 

No que se refere à justificativa econômico-so
cial, temos que a Constituição de 1946 já determi
nava a necessidade de "promover a justa distri~ 
buic;ão da_ propriedade com igual oportunidade 
para todos", e o Estatuto da Terra afrrmava a 
necessidade de modificações da estrutura agrária 
do País. 

As préssuposlç6es de que a reforma agrária 
influiria na produção de alimentos, redwiria a imi
gração rural e urbana e promoveria uma distri
buição mais justa da renda, devem ser discutidas, 
ainda que brevemente. 

A concepção básica de tal tese é a de que 
quem possui efetivamente a terra a explora de 
modo mais eficiente que aquele que a arrenda 
ou nela trabalha, como assalariado. Essa 1déia 
está baseada_num modelo de ocupação da terra, 
baseado em pequenas propriedades familiares, 
com redução ou, mesmo, ausência de mão~de
obra assalariada. Também implícito nesse mo
delo está o fato de que os agricultores, tendo 
a posse da terra, teriam capacidade gerencial sufi
ciente para tomar o enfeudamento produtivo. 

Outro_ pressuposto é o aumento da produção 
de alimentos pela utilização de terra antes impro
dutivas. Essa afirmação, teoricamente correta, 
merece entretanto alguns reparos. De modo geral, 
alimentos ditos básicos não têm oferecido boa 
remuneração ao longo do tempo, e o próprio 
aumento da oferta tenderá a deprimir os preços 
a nível de produtor, agindo, na ausência de outras 
medidas de apoio, como fonte de desestimulo. 
Ou seja, a pura e simples produção de alimentos 
e sua conseqüência no abastecimento urbano são 
discutíveis, dependentes de outros fatores e mes-
mo da própria situação do mercado. Nada obriga 
o pequeno produtor beneficiário da reforma agrá~ 
da a produzir alimentos básicos cuja situaçao de 
mercado não permite sua remuneração adequa· 
da. Como já foi observado, há a natural tendência 
de procyrar cultivos que permitam melhor remu~ 
neração do investimento. Outro aspecto é-a rela· 
tiva inexperiência administrativa e a escassez de 
recursos financeios disponíveis, fatores esses que 
não asseguram o sucesso de qualquer programa 
de reforma agrária. 

Outro pressuposto que deve ser discutido é 
o de que a migração rural é causada por agricul
to~es "expulsos" do campo e atraídos pelas facili~ 
dades enconb'adas no mefo urbano. O argumento 
é que a geração e um emprego na agricultura 

_é mais barato. Infelizmente, nada é apresentado 
sobre as diferenças de renda ou mesmo provas 
sobre a verdade dessa afirmativa. É difícil asse
gurar que a tl")'ndência universal, identificada em 
pafses socialistas e capitalistas, _de aumento da 
popuJação urbana não seja observada no Brasil. 

Caso a economia se recupere. é natural que o 
setor industrial vá continuar a atrair mão-de-obra. 
Redwir esse fluxo migratório implicaria conceder 
às populações rurais as mesmas facilidades con
cedidas às urbanas - educação, eletrificação, 
transporte público, slsterrias de saúde e -previdên
cia. E issQ, é dare~ a __ um custo maior que aquele 
observado no meio urbano, entre outras razões, . 
pelo caráter especialmente disperso-da população 
rural. 

Efetivamente, a idéia de que a reforma agrária 
geraria empregos no campo e reduziria a pressão 
de um crescimento populacional exagerado nos 
grandes centros urbanos é limitada pelo fato de 
que, no curto-prazo, a·permanertda destes agricul
tores no campo estará relacionada a uma série 
de medidas de política agócola, muitas delas one
rosas para a sOciedade como um todo bem como 
à inexistência de procura de mão-de~obra, em 
termos vantajosos, por parte do setor industrial. 

No longo prazo, não parece viável supor uma 
estagnação ·ou mesmo ligeiro aumento no contin· 
gente de pessoas ligadas ao setor agropecuário, 
ao contrário, a experiência internacional indica 
que a tendência à migração rural e urbana persiste 
e deve awnentar à medida que o País se indus~ 
trializa. Assim, no longo prazo, é Certo cont.afíTlos 
com uma sociedade nitidamente urbana, com 
poucas pessoas residindo no campo. 

Do exposto~- fique claro que tOdo o programa 
destinado basicamente a apenas "represar" essas 
populações no-campo-são meros....:... e custosos 
- paliativos de curto prazo. A reforma agrária 
s6 tem sentido se favorecer o surgimento de uma 
agricultura eficiente, modema e rentável. A utopia 
de criar wrta mtiJfidão de pequenos agricultores 
voltados basicamente para a auto-suficiência, co
mercializando o excedente, é um exercício caro 
e fadado ao insucesso, destinado antes a soludo
nar o problema das populações urbanas. atingi~ 
das pela marginalidade e rebaixamento de salá
rios causados pelas multidões migrantes. Os re
cursos envolvidos no assentamento desses agri
cultores seria melhor ap~cado na geração de em~ 
pregos no setor urbano e em programas de treina
mento e capadtaçao. 

Que fique entendido, não sou-contra a reforma 
agrária. Pelo contrário. Soü uin batalhador por 
sua concretização. Através de pronunciamentos, 
projetas e emendas constitucionais já manifestei 
meu pensamento e apresentei sugeStões. Traba
lhar por sua implantação tem sido um compro
misso que tenho procurado saldar. Apenas quero 
que seja concretizada para criar um novo grupo 
de produtores com acessa.a infraMestrutura, con
tando c_om apo(o técnico e muito bem amparados 
pelo estabelecimento de políticas agricolas de 
preço e crédito, extensivas, de resto, a todo o 
setor agropecuário. 

A refonn~ _agrária só será concretizada e só 
terá sentido se a totalidade dos produtores brasi~ 
leiros _encontrar um conjunto de politicas agríco
las coerentes, harmonizadas com a realidade e 
capaz de incentiVar todo e qualquer agricultor a 
produzir mais, melhor e__de forma mafs eficiente. 
Assim fazendo, mafor autoridade teremos para 
exigir a utilização da terra e para desaproprjar 
a terra improdutiva ou que não vise ao bem sodal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,_ 
Srs. SenãC;iores, o fale<::imeoto do ProfessOr Orlan
do Gomes, transcorrido no dia 29 de julho passa
do e sepultado dia segulnte no cemttério Jardim 
da Saudade, deixou a Bati ia profundamente cons
ternada, chorando a perda irreparável de um dos 
seus mais ilustres filhos, que no dia 7 de dezembro 
próximo deveria completar 79 anos de idade -
50 dos quais integralmente dedicados à cátedra 
como um primoroso e estimado m~&tre do Direito 
Civil e do Direito do Trabalho. 

Consagrado intemadona1mente como profun
do conhecedor das ciências jurídicas, incansável 
pesquisador e autor, inclusive, d~ um projeto para 
o Código Brasileiro do DireitQ CMI, o Professor 
Orlando Gomes escreveu, no decorrer de sua bri
lhante trajet6ria, trinta e seis liwos que integram 
uma vasta e incomparável bibliografia especia
lizada a setvíço de todos quantos estudam o Direi
to, ou exercem atividades profissionais como ad
vogados, administradores, economistas e poKti
cos. 

O excepcional currlculum vltae do Professor 
Orlando Gomes, o impressionante volume dos 
trabalhos que publicou, a sua imensa experiência 
pedagógica _e didática, como mestre de várias 
gerações, proporcionaram-lhe um incomparável 
prestígio técnico e intelectual, dentro e fora do 
Brasil, s_endo considerado um dos maiores juristas 
contemporâneos. 

Assim ê que, entre outras homenagens excep
cionais, foi em 1982 agraciado com o título de 
Doutor honoris causa pela Universidade de 
Coimbra. 

Uma das últimas e mais expressivas homena
gens tributadas ao Professor Orlando Gomes foi 
a rea1ização, em Salvador, da "Semana Jurídica" 
destinada a comemorar os seus 50 anos de cáte
dra. 

A semana, que teve como um dos convidados 
especiais o Deputado Federal e Relator da Constl
b.Jinte, Bernardo Cabral, aconteceu de 6 a 1 O de 
junho deste ano, no sa1ão nobre do Tribunal do 
Estado da Bahia, verificando-se o comparecimen
to de cerca_de 500 personalidades representando 
os mais importantes segmentos da vida política, 
cultural, acadêmica, administrativa, económica e 
social da Bahia. 

A última conferência, programada pela mencio
nada ''Semana Jurídica", foi proferida pelo Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luis 
Rafael Mayer que ana1isou o panorama, os avan
ços e as contribuições das ciências jurídicas na 
situação atual das rea1idades brasileiras, enalte
cendo o valor pessoal e o desempenho do Profes
sor Orlando Gomes, e destacando, principalmen
te, a preocupação absorvente do insigne mestre 
recém-desaparecido, com os problemas da cons
tante reciclagem dos mestres e profissionais das 
áreas jurídicas, a convivência pacífica na _socie
dade, e os imperativos do agglomamento do 
nosso Direito, no sentido da substituição das nos
sas estruturas legals arcaicas ou peremptas, a sua 
atua1ização no conteúdo e na. forma, e a erradi
cação dos anacronismos porventura ainda exis
tentes. 
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Seria desne..cessário alongar-me na análise do 
perfil biográfico do Professor Orlando Oomes, dos 
cargos e -missões que exerceu sempre com invul
gar talento e dignidade exemplar. 

Neste momento, assomo à tribuna do Senado 
Federal para registrar o falecimento desse admi
rável homem de pensamento e de cultura, cuja 
amizade, sólida e fraterna, crescia e s__e_consolidava 
à medida que os anos iam passando. 

Aproveito o ensejo e requeiro a incorporação 
ao texto deste conciso pronunciamento, do artigo 
do ex-Senador e Professor Josaphat Marinho, inti
tulado "Um Mestre que formou várias gerações", 
que o Jornal da Bahia publicou, em sua edição 
de 30_ de julho_ passado _n_o qual, resumidamente, 
são enaltecidos aspectos básicos da vida e da 
obra do Professor Orlando Gomes, assim como 
os .artigos: "Saudade de Orlando Gome~", da Joa
ci Góis, publicado na Tribuna da Bahia, no dia 
30 de_julho e os publicados_ na A Tarde: "Sob 
Orlando Gomes", de Ruy Simões, em 3 de agosto; 
"O Grande Amigo", de Mário Figueiredo Barbosa; 
de 4 de agosto, "Talento e Sensibilidade ~m Or
lando"; __ de Tha1es de Azevedo, de 5 de agosto; 
"A Lição de Orlando Oomes". de Edivaldo Boa
ventura, de 5 de agosto. 

Não posso deix2r de referir-me ao geSto afetuo
so de Orlando Gomes, enviand0:-me com uma 
amável dedicatória, cinco dias antes do seu faleci
mento o seu último livro, Sans Adleu- 50 anos 
de Cátedra. 

Desejaria encerrar estas sucintas considera
ções_ associando-me ~ imensa tristeza dos seus 
f8Jniliares- sua digna esposa, quatro filhos (Mar
celo, Maurício, Márcio e Marco Antôn]O) e_ netós 
-e às inúmeraS homenagens· que estão sendo 
prestadas à inesquecível personalidade do Profes
sor Qrlando Gomes. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A OOE SE REFERE O 
. SR- L()(JR/VAL BAPTISTA EM SEG PRO
NGNC!AMENTO: 

UM MESlRE Q(JE FORMOU 
VÁRIAS GERAÇOES 

Josaphat Marinho 

Vai por mais de 50 anos, os alunos de minha 
turma na Faculdade de Direito da Bahia viram 
entrar na sa1a, para lhes dar aula de Direito Civil, 
um jovem cuja fisionomia s~ confundia com a 
de muitos de seus discípulos. Alto, bem posto, 
sereno e meio grave, guardava certa distância dos 
estudantes. A idade e o perfil moço exigiam-lhe 
que procedesse com uma circunspecção que até 
conflitava com a juventude de seu pensamento 
avançado. Era o Professor Orlando Gomes, livre
doc,ente de lntrodJ.Jção à Ciência do Direito, con
vocado para ensinar Direito Privado. 

Invariavelmente dirigia-se ao quadro-de-giz e 
nele desdobrava a sinopse do ponto a ser expli
cado, com letra de impecável uniformidade. Em 
seguida, ora sentado, ora de pé, encostado à mesa 
ou andando, dis~rtava sobre o tema com clareza 
singular, inexcedivel mêtodo, e sem nenhuma ên
fase. ~udito sem exibição, dissecava cada parte 
do esquema delineado. Não discursava, expunha 
com firmeza didática. Não visava a- convencer, 
porém a elucidar. Mesmo provocando por uma 
dúvida ou objeção, não alterava a voz, embora, 

por vezes, o esclarecimento fosse acompanhado 
de disfarçada ironia. 

Assim começou a lecionar, e nessa prática~
!ou e definiu_ a grande vocação- de sua vida, que 
a apOsentadoria não interrompeu. Somente a 
morte, há dois dias, teve forças para suspendê-lo. 

Plasmou, desse modo, por mais de meio sécu
lo, a formação de várias gerações, ensinando 
sempre Direito Civil e por longos anos Direito 
do Trabalho. Na culminância do magistério, diri
giu o Curso_ de Mestrado, onde também sua cultu
ra ç_oojugou o conhecimento do Direito ao dos 
fatos econômic_os, para o trato objetivo das rela
ções jurídicas. No curso de l>acharelado como 
no de mestrado, não faltava às aulas, senão excep
cionalmente e pqr mo_tivo invencível. Se não parti
cipava do rigorismo medieval, reprovava, nos exa
mes. com a mesma serenidade com que conferia 
a nota máxima. Era imperturbável. 

Se a especialização o levou a obra relevante 
de Direito Civil, perlustrando _todo seu domínio, 
escreveu com proficiência sobre Direito do Trat>a-_ 
lho e discorreu em Conferências, artigos· e pare
ceres a propósito de múltiplas questões de Teoria 
Geral do Direito e de novos~spectos da vida jurídi
ca, désde as.._ recentes formas de contrato até a 
caracterização da i_nfonnática. Se o amadureci
mento, a reflexão ou as inclinações do seu espirita 
contiveram Os ímpetos de teses adotadas na mo
cidade, a perseverança no estudo o manteve am
plamente atualizado. 

De assinalar-se que a especialização não o afas
tou_dp pensamento humanista Descortinava nas 
idéias gerais a forma adequada de ilustrar o co
nhecimento _especffico, e buscava nas boas letras 
a inspiração para traduzir com elegância e corre
ção as manifestações de sua capacidade criadora. 
_ Aatividad~ obediente a rigoroso mêtod_o permi

tia-lhe resguardar as horas de estudO e participar 
dos ó_rgãos de sua clasSe, como o Conselho Sec
cional da Ordem dos Advogados e o lnstituto dos 
Advogados e do movimento intelectual de ~ua 
terra, ou de outros misteres, a exemplo na Asso
ciação Comercial da Bahia. Daí sua presença tam
bém na Academia de Letras da Bahia, onde, a 
par de outras contribuições, fez lúcido exame de 
obra de Eduardo Espinola. Daí, por igual, ter sido 
um dos fundadores e o primeiro Presidente da 
Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Essas 
suas institulções, como o Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados, estão aqui, curvadas so
bre sua uma funerária, mas não sabem, em verda
de, que lhe dizer, devidamente, pelo órgão de 
seu representante, nestas palavras finais. 

Faz pouco, ao ser homenageado pela Facul
dade de Direito da Bahia, por seus 50 anos de 
cátedra, Orlando Gome_s dirigiu comovido e cq
movente apelo a seus antigos e atuais alunos, 
e a seus -amigos, para que não lhe dissessem 
.adeus. Foi atendido sob palmas. 

Nesta hora, mestre Orlando Gomes, a Acade
mia de Letras Jurfdicas, a Academia de Letras 
da Bahia e o Conselho Secciona1 da Ordem dos 
Advogados do Brasil forcejam, também, por não 
lhe dar adeus. Não há, não pode haver nenhuma 
pa1ma. Há sentimento de tristeza. Nós, os baianos, 
e os juristas brasileiros é que lhe pedimos que 
não nos dê adeus. Continue a_il!l_minar nosso pen~ 
sarnento com a claridade de suas idéias, eXJ>res-
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sas em obras de meditação e saber. Assim juntos, 
prosseguiremos de mãos e espíritos entrelaçados. 
Sem adeus. 

(Discurso proferido pelo Professor Josa
phat Marinho no velório do mestre Orlando 
Gomes.) 

Jornal da Bahla - 30-7 -S8 

SAUDADE DE ORU\NDO GOMES 

Joaci Góes 
Por singular e irânica cainddência, soube do 

passamento do mestre Orlando Gomes, precisa
mente no momento em que, arrumando livros 
em uma nova estante, reunia no mesmo espaço 
bruJos de sua obra copiosa, todos eles com dedi
catórias carinhosas, testemunho de nossa intensa 
e fraterna convivência, ao longo dos últimos trinta 
anos: a primeira no 19 volume, Do reconheci
mento dos filhos adulterinos, datada em 19.58 
em co-ilutoria com Nelson Carneiro, a- última 
Sans Adieu - 50 anos de cátedra ~ a mim por 
ele_ enviada --não faz 15 dias - coletânea de 
depoimentos sobre o seu longevo e superior exer
cício da cátedra. Não qujs a fatalidade que che
gasse a agradecer-lhe esta última oferenda o que 
deveria ocorrer, no curso dos próximos dias em 
jantar que, em nossa casa, ofereceríamos em sua 
homenagem. 

Parados al~ eu e minha mulher, a par da dolo
rosa perda do querido amigo de tantos saraus 
e inesquecíveis vilegiaturas, sentimo-nos aterra
dos diante da manchete com que a Tribuna da 
Balúa legendava a foto do grande morto: 
A Bahla perde Orlando Gomes 

O pesado sj(êncto que se seguiu à triste notícia 
foi provocado, também, pelo sentimento de fragi
lidade que se apoderou de nós. Aftnal de contas 
a influência de Orlando Gomes em nossa vida 
intelectual é de tal modo marcante, que suscitava 
em todos nós a impressão de sua imortalidade 
tisica. 

E ali estava, na frieza dos tipos -un-pr~;S~s. a 
inapelável intenupção de uma biografia gloriosa 
que no dia 7 de dezembro próximo completaria 
setenta e nove anos. 

Se para a Bahia e o Brasil, no plano do seu 
significado permanente, mais importante que a 
vida física de Orlando Gomes é a obra notável 
que realizou, a ponto de consagrá-lo, nos últimos 
anos, como "o maior jwista vivo dos povos de 
língua portuguesa", os inúmeros amigos que sou
be cuJtivar sentem-se possuídos de um grande 
vazio e de uma indizível saudade. 

Pessoalmente, perdemos, além do amigo, o gu
ru, o mestre de lições que não se aprendem na 
escola. 

InexcedíVel na disciplina que, sem esforço apa
rente, imprimiu à própria vida, a obra fecunda 
que lega à cultura nacional é fruto, sem dúvida 
da associação feliz entre a perseverança e o gênio, 
que colocou a serviço da concepção do Direito 
çomo um instrumento de compreensão da r~ali
dade social a serviço da promoção da cidadania. 

A organização e o rigor metódico que lhe permi
tiram desempenhar com excepcional brilho, as 
inúmeras e variadas tarefas de que se incumbiu, 
permitiram-lhe exibir sempre uma postura de 
olímpica tranqUilidade. Homem de gestos com-
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passados, voz mansa e quase imune às emoções 
dalma, dono de uma elegância que o passar dos 
anos não esmaeceu e que se afirmava, como 
ele mesmo dizia, na constância dos setenta quilos 
de peso que o acompanhava desde os vinte anos, 
a sobriedade_ do seu trajar, ditada por recomen
dações-_ do bom- 9osto, a polidez sem qualquer 
afetação e a serena altivez com que a todos enca
rava, tudo isso conferia a Orlando Gomes um 
perfil singularmente aristocrático, no mais genuí
no sentido da expressão. 

Os trinta e seis livros que escreveu integram 
a bibliografia obrigatória de quantos estudam o 
Direito neste Pafs. O dom mágico do seu poder 
de síntese e a superior qualidade literária do seu 
texto elevam-no ao patamar dos grandes artistas. 
Sua dedicação infatigável ao trabalho e ao estudo 
e a serenidade que nunca perdeu, mesmo quando 
vitima de preterições continuarão como exemplos 
para as futuras gerações. 

Tenho_ para mim que se passará muito tempo 
até- que se enxugue o último pranto da morte 
de Orlando Gomes; até que se desfaça este an
gustiante sentimento de orfandade coletiva. 

Tribuna da Bahia - 30 de julho de 1988 

SOB ORLANDO GOMES 

RuySimões 

_Há sete meses, nesta mesma página, com alma 
em festa, esqevi sobre Orlando Gomes. 

Há mês e pouco, mais exultante ainda, nos bas
tidores e na_ platéia, participei da semana jurídica 
que, com fecho de ouro, encerrou as comemo
rações do seu jubileu na cátedra - celebrações 
jamais vistas na Bahia, tributo da cultura nacional 
a Orlando Gomes. 

Hoje, com a alma enlutada, coração confran
gido e olhos marejados- escrevo sobre Orlando 
Gomes. 

Sexta~feira, 29, curvado ao irremediável - da 
sala de aula, onde discorrera sobre o sentido da 
vida - rumei para sua câmara ardente, ainda 
sem atinar o que diria a Marcelo, Maurído, Márcio 
e Marco. A Antônio Luiz nada precisaria dízer, 
pois, afinados como somos, ele entenderia meu 
silêncio. 

Não _os encontrei, Jogo que cheguei à reitoria 
e perpassei a vfsta pelo doutoral Vi, porém, D. 
Erbene_ _e fui abraçá-la, interdito. 

Morte: ponto final, ponto parágrafo, ponto se
guimento da vida? ... 
--Embargada a voz, nada lhe disse, sequer agra

deci o que dela ouvi: - Você sabe quanto ele 
lhe estimava. 

Tal estoicismo me deu forças para enfrentar 
repórteres, naquela insistente razão prática de ob
ter declarações. 

Disse-lhes que, morrer no esplendor da glória, 
poucos conseguiam; no esplendor de si mesmo, 
muitos desejariam; mesmo assjm, preferia que 
ele não houvesse morrido. 

Complementei que, àquele hom~ heráldico, 
caberia este epitáfio: Nunquam negligens, us~ 
qtJe -diligena ·crama~s·negliQerrte. sempre diligen
te~ 

Em verdade, quando o compus, seria uma divi
sa para o brasão que lhe prometera: em campo 
azul, um livro com dorso dourado, endmado por 
uma ampulheta; à esquerda, um tinteiro e uma 
caneta. armada com pena 12; à direita, um cader~ 

no de papel aJmaço, com as primeiras linhas ma
nuscritas na sua inconfundível e invejável cali
grafia. 

Juntos os instrumentos do seu oficio e o marca
dor da Ruidet do tempo, que ele soube usar e 
administrar como ninguém. Grão a grão sem des
perdício, __ grau a grau conquistados - sabemos 
todos da sua grei. 

Aos que ignoram, lembro seu pseudónimo: me-
tódico príncipe- transparência projetiva e identi
ficadora: a realeza do método e a principalidade 
na ordenação. 

Com efeito, as 24 de OrlandO Gomes sempre 
foram maiores que as de nós todos. Admirável 
capacidade de mensuração e de utilização. Tudo 
a tempo e a hora, multo bem equacionado, esqu~ 
matizado e exe.cutado. 

O método, sua alavanca, decuplicava-lhe a tor
ça da inteligência. Apoiado em disciplina espar
tana, quanto e como produziu_ seu_ espínlo ate~ 
niense. Até, nas crónicas de domingo espargia 
sabedoria, com a mesma justeza ática. Sempre 
sóbrio, claro e condso; sempre lógico, criterioso 
e sistemático; sempre paciente, pertinente e per~ 
tinaz. 

~s_ lUTl ~emplo histórico: em 1945, "A Crise 
do Díreito•· -oito ensaios polêmicos e proféticos; 
em 1988, "A Degeneração do Direito" -aconsa~ 
gração das teses, a conflfJTlação das profecias 
(os originais manuscritos ele me deu, com esta 
dedicatória: "Ao querido amigo ... , seu ever falth .. 
fui) 

E ver anel for ~er- devo acrescentar, agora! 
Sob Orlando Gomes -pálio espiritual e burel 

na minha formação profissional - quantas expe
riências me amadureceram. Desde o vestibular, 
passando por "Ergon" e "O Tempo'"- são tan
tas, inumeráveis; duas, porém, singularíssimas. A 
J?rlmeira, em 1957, foi a criação da Escola de 
Árbitros de Futebol, na Federação Baiana de Des
portos Terrestres. em seu segundo mandato pre
sidencial, na qual ensinei Psicologia Aplicada. A 
segunda, em 1967, quando mais de duas cente
nas de candidatos ao vestibular de Direito foram 
eliminados em Português. Para calar os protestos 
e acabar com os rumores, propus e ele ordenou: 
todos os reprovados tiveram acesso às provas 
escritas, acompanhados por seus responsáveis, 
se menores. E mais ainda: a Faculdade de Direito 
promoveu uma pesquisa sobre a procedêilcia dos 
vestibulandos, reveladora dos percentuais de 
aprovação e de reprovação por colégio de origem. 

Era o insuspeitado pedagogo de mãos dadas 
com o reconhecido renovador social. 

Sua maior lição, todavia, lição definitiva e deci
siva para mim -lição que não canso de repetir 
- recebi dele, em luminosa manhã. na Praia da 
Bacia das Moças, quando lhe comuniquei que 
deixaria o Direito pela Filosofia. 

-Não tenho pressa em aprender, nem vaidade 
de muito saber. Saiba pouco, mas, o que souber, 
saiba-o bem. Domine o ABC e nãO se "firme em 
pés de barro ... 

Resta-me, pois, cultuá-Jo ... 
-sam: acüeu;-mas -ãvec»JeuT ---

A Tarde - 3 de agosto de 19S8 

O GRANDE AMIGO 

Mério Figueiredo Bamosa 
O destino, nos seus sâbios e misteriosos desíg

nios, não sabe explicar e não tem como deter 
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o inexorável impacto da perda irreparável de um 
dil~to- amigo. Superadas as condições emocio
nais, falo aqui de Orlando Gomes, não como juris
ta, na fidelidade dos mais lúcidos cultores da ciên
cia jurídica; não como escritor, obsessivo nas in
vestigações abstratas do Direito; não como pro
fessor, -cujo magistério-o exerceu com sublime 
devoção; não cornQJegislador, na elaboração dos 
trabalhos preparatórios ·do novo código civil; não 
como advogado, em cuja tarefa aclarou julga
mentos e descortinou o caminho da verdade; não 
como jornalista, primoroso nos artigos; não, en
fim, como titular de várias posições de atividade 
intelectual, mas sim, de modo particuJar, como 
amigo. É nesse comportamento· que ainda dele 
se pode dizer não ser produto do simples destino, 
mas sim da própria individua1idade. Amizade não 
se mede, não se permuta, porque ganha força 
de espiritualidade. É um estado afetivo agradável 
resultante da satisfação de uma tendência. Um 
grupo de amigos, por quase três décadas, estava 
sempre reunido, em eventos diversos, com o que
rido mestre Orlando. Desse círculo fechado, d_e 
afeições recíprocas, resultante.de singular subjeti
vismo, estreitou-se uma amizade fraternal, que 
só a morte foi capaz de encerr~r. Esses poucos 
amigos, mas poucos ·que são muitos na grandeza 
moral, na suntuosid~de espiritual, na demonstra
ção da amizade, na sustentação da lealdade, sou~ 
beram ser dignos-dele. Conseguindo.. lhe não ape
nas o prêmio de sua estim__a, mas sçbretudo a 
honra de sua confiança. Apesar da intimidade 
com a glória, sublimada na apoteose dos gênios, 
jamais deixou de ser o ªmigo simples, fraternal, 
dadivoso e leal. Toà?IS a~ coisas morrem, menos 
a gratidão porque salta por ·cima das tumbas e 
por meio da geração anula a morte. Só os que 
tiveram o privilégio dessa cordiaJ convivência sa
bem quanta magnanimidade, quanta devoção, 
quanta lhaneza lhe ornam a alma pura e nobre". 
Verazmente leal com suas amizades, às vezes até 
forte na sinceridade -de seus atas, mas de um 
coração-generoso que se confundiá. com a magni
tude do seu grande espírito. Cultivou fraternal
mente a ternura desses amigos e não os distinguia 
pela condição intelectuaJ ou social a que perten
ciam. Igualava-os na afeição. Estimava-os com 
a mesma fisionomia afetiva. A circunspeção, pró
pria do seu temperamento morno, não lhe tirava, 
na intimidade, a fidalguia e cordialidade do trato. 
Não sendo personalidade de expansão fácil, mas 
nem por isso conseguia eS<:;onder apreensões so
bre fatos relacionados Com os amigos. Amizade 
que já se estendia aos nossos filhos e netos e 
muitos dos quais teve-o como padrinho de casa~ 
menta. Algidez simplesmente aparente porque às 
vezes trafdo por expressão facial ca~acterística da 
emoção. Sempre solidário nos sucessos ou nas _ 
desventuras dos amigos. Oir-se-á um inesgotável 
fluxo de sentimento~ aCetivo cOf!lO virtuge _mais 
as ·de experiência humana. E de ver-se com que 
ordem, com que minúcia, com que exatidão e 
sobretudo com que carinho fazia a programação 
semanal desses amigos. Era o centro de gravita
ção em tomo do qual funcionava permanente
mente esse adorável sentimento de amizade. Tão 
agradável a constância dos encontros que o grupo 
passou a ser denominado "CoriJraria de Orlarido 
Gomes". 

Somente os que ·werafn esse privilégio pOdem 
dimensionar o significado dã dor do seu desapa-

recimento. Impossível, evidentemente, nos limites 
do artigo, relacionar fatos e acontecímentos nos 
quais o amigo Orlando domes manlfestava, por 
inteiro, a Singeleza da atitude, a brandura da ami
zade, a tranSigêllC:iã: ria compreensão dos homens 
e das cOisas~ enfim, uma ·criatura despretensiosa, 
éitáVf::l e de -expresSiva Sensibilidade. Alcançou e 
morreu no poder da glória, sem o sacrfficio da 
consciência. O homem sábio tem para Si. a. eter~ 
nidade. -- - --- ----

A Tarde - 4 de agosto de 1988 

TALENTO E SENSIBILIDADE EM ORLANDO 
GOMES 

lbales de Azevedo 

Roubou-nos a morte Orlando Gomes. Na ver
dade; o falecimento desse insigne baiano é_ uma 
perda. Não é preciso dizer mais.: \lma extraor~ 
dinária perda. Ainda quando a morte seja o d.es
tino_inexorável de todos os vive_IJt~s_,__,StJ<t QÇOr
rência causa profundo abalo quando atinge uma 
personalidade de exceção. O que agora é _®_atidç 
foi, sem dúvida, o m~ior de uma geração de mes-

-· tres do Direito, por seu saber e pelo modo como 
honrava a cátedra em sua faculdade, venerado 
e respeitado por essas excepcionais qualidades, 
comparável apenas a Teixeirà. de Freitas pelo re
nome que alcançou no País e no exterior, era 
igUalmente querido em todos os meios em que 
atuou. Pude fazer Idéia desses atributos em vários 
momentos, a começar por nosso primeiro encon
tro no Conselho Universitário e na comissão de 
reforma da Universidade Federal, depois na ca~ 
missão editorial, noutras ocasiões. Da impressão 
de suas maneiras aparentemente distantes, que 
afastavam ou, pelo menos, o pareciam fazer arre
dio, passei a estimá-lo e a ter motivos para me 
render a sua grandeza intelectual e de alma: Deu
me, para minha honra e desvanedmento, aten
_ç.ões desproporcionais a quaJquer mérito, sobre~ 
tudo atenções pessoais, ainda há poucos dias a 
espontânea e delicada oferta de um livro que jul
gava de meu interesse. Nem ·o fez apenas essa 
vez. Registro tais gestos c-omo uma das razões 
para guardar no íntimo sua imperecível imagem. 
Muitos outros terão motivos para o mesmo senti
mento. 

Esse mestre, nem sempre compreendido e vis
to com justeza, o que lhe valeu ocasiona1 recusa 
e desapreço, sem à abalar nas ·convicções e nos 
sentimentos.. é admirado e há-de ser lembrado 
por outras ceUJ.Sé\S. Recentemente iluminav:i'-~ 
página d'A Tarde, ampliando seu renome, com 
o_ bom senso, o equilíbrio, a agudeza serena , 
porém penetrante com que abordava os graves 
problemas nacionais da hora presente. Seus co
mentários sobre a Constituinte eram acompanha
dos com aplauso e simpatia do grande público. 
Sem temer o descrédito como jurista de idéias 
adiantadas e afoitas, mesmo quando se lhe pu
dessem propor objeções, colocava-se tranqüilo 
na linha da critica sensata, oportuna, corajosa, 
sem perder o bom humor, mas severo, irrespon
dível. Armava, desse jeito, com o que sente o me
lhor da opinião pública, dando a expectativa de 
que fosse levada em conta sua maneira de pensar 
peloS constituintes judiciosos. Sua palavra ecoava 
fortemente, acrescendo-lhe a fama haurida na cá
tedra; no foro, no escritório de consultor jurídico. 
Há-de ter sido considerado em benefício de toda 
a Nação. É o que podemos supor e esperar, até 

porqUe Orlando mostrava, por meio de _s_eus arti
goS, querer comunicar-se diretamente co~ o po
vo, não como um técnico, um especialista, um 
pensador voltado para difíceis questões jurídiCas, 
mas um homem comum, preocupado com o que 
preocupa toda a gente, des_ejoso 9,o bem _público 
e da solução de nossas difi_culdades. 

A elegância ffsi<::.i!l, q apfomb constante e natural 
e o conjunto de QUãfícfãdes humanas frzeram de 
Orlando Oomes um vulto de singular magnitude, 
difícil, por isto mesmO, de igualar. Atuando em 
diferentes meioS 'é a todos emprestando digni
dade, conquistou todos os que tiveram o privilégio 
de o ver de perto ou que seguiram de mais longe 
seus passos. Seu elevado conceito não teve limi
tes provincianos, dado que era uma autoridade 
sem contraste no que tocava, ce~mente muito 
no Direito. Talento e sensibilidade nele conjuga
vam-se à maraVilha. 

As grandes personalidades se expandem em 
VárioS set6res il atingem niVets inigualáveis de rea
lização. Como professor de Direito, Orlando Go~ 
me5 foi um ~nte. Como verdadeiro mestre, 
deixou uma obra. Apesar de ter ocupado grandes 
postos. soUbe magnificamente adminstrar o seu 
tempo, Com determinação forte para construir sua 
obra de civilista. 

Caracterizou-se pela clareza da exposição, lógi· 
<::a na êsquematlzaçãô do assunto, desenvolven
do, entre nós; O melhor tipo do clássico curso 
magistraL Assumiu cedo uma das cátedras de 
Direito Ovil, na Faculdade de Direito, depois in
corporada à Universidade Federal da Bahia, e 
dedicou-se, pioneiramente ao Direito do Traba
lho, sendo Um dos seus cultores no Brasü. 

O ensiilo se desdobrou na reflexão e na pesqui
sa, levando-o à publicação. COntrariou, assim, 
Anísio Teixeira, que afirmava ser o baiano agrá
fico, istO é, não dado a escrever, preferindo, pOr 
longa tradição, falar. A obra de mestre Orlando, 
como manifestação natural do ensino, é grande 
e valiosa. Em livro cobriu as principais provindas 
do romântico Direito Civü, desde a sua introdução, 
continuando pelos manuais do direito das obriga
ções, cOntratós, direitos reais, família e sucessões. 
Como p-ensador do Direito, foram várias as c::::ontri~ 

- buiçõeS sobre a crise do Direito e desenyolvimen-
to, o Estado e o indivíduo, raízes históricas e socio
lógicas do Código CM1. Sem -esquecer, evidente
mente, o seu projeto de reforma do Código Civil. 
Sendo um dos mais destaCados colaboradores 
do Direito do Trabalho, começou ainda na década 
dé 30-a est.1,.1dá-to·corh_ a monografia sobre a con~ 
venção Coli!tiva do trabalho. Ensinou ·essa disci
pfina por muito tempo com gosto ·e foi estrutu
rando o seu conteúdo,_em estudos, em questões 
e no Cw:so. juiltamente cOm Eison- Goltscha1ck 

É frondosa a sua contribuição em artigos jurídi
cos pUblicados em revistas e jamais, chegando 
a mais de 200. Em crónicas e assuntos diversos, 
vão além de 215, até 1981, quando a bibliotecária, 
professora Esmeralda Aragão, organizou a sua 
Blbllografta. Ao apresentá-la, Antunes Varela, 
eminêil.te professor português que trabalhou por 
algum tempo na __ Bahia, ana1fsou a obra e a perso
nalidade do mestre há pouco desaparecido e as
siriYSihtetizoli: .. 0 Civilista e trabalhista, o ad~ 
Vogado e consultor juridlco, o docente e diri
gente universitário completam-se harmoniosa
mente ha Vida de Orlando Gomes; fazendo do 
preclaro mestre baiano a persona~da~e mais rica 



Agosto de 1988 

que, em todos os tempos, passou pelos quadros 
da sua escola." - - - ~ 

Se grande e valiosa é a obra do jurista, ho~a,n
do o posto universitário que tanto ilustrou, stgndi
cativa foi também a sua contribulçao para o ensi
no juridico. Do meado par" o fim da década de 
50, quando Ingressamos na Faculdade de Direito, 
podemos observar e agora testemunhar o seu 
esforço para melhoria da faculdade em todos os 
setores. Instalou o doutorado, como depois Ude
rou o estimulou o mestrado em Direito, conforme 
as normas da pós-graduação, sendo ele mesmo 
o coordenador. Como diretor, por volta de 1956, 
modernizou a biblioteconomia. De pronto, fez fun
cionar uma seção com obras recém~adquiridas 
até que fosse classificado e catalogado todo o 
seu acervo. Ao mesmo tempo, diligenciava a 
construção da nova sede no campus do Canela, 
inaugurada em I 961. Ainda em 1956 a faculdade 
foi federalizada, embora já integrasse a então .Uni~ 
versidade da Bahia. Assim, doutorado, federali~ 
zaç:ão, biblioteca e novas instalações foram as 
suas principais realizações como diretor, na déca_.. 
da de 50. 

Da Faculdade de Direito _estendeu a sua lide~ 
rança a toda a universidade, sendo por muito tem~ 
po vice-~r de Edgard Santos. ~o~ d~pois, d~~ 
rante a discussão da reforma umversttána, no ret~ 
torado Miguel Calmon, presidiu a comissão de 
reforma e dos novos estatutos, sendo apontado 
na cabeça da lista para sucedê~lo. Apesar do não 
nomeação, Orlando Gomes continuou servindo 
à universidade, especialmente à sua Facu1dade 
de Direito, que passou a dirigi-la de novo,. com 
o mesmo carinho e dedicação. Mesmo depois 
de jubilado, continuou trabalhando no seu mes~ 
Irado ensinando e orientando os estudos avança~ 
dos j~rídicos até o final dos seus laboriosos dias. 

O jurisconsulto Orlando Gomes, que_ nos dei~ 
xou em 28 de julho, é igualmente um mestre 
na administração do tempo. Talvez seja esse um 
dos pon:tos mais destacados de sua personali~ 
dade. Tempo que não pode ser emprestado, tem
po que não se estica, e que não volta. As muitas 
funções de lideranças acadêmica e profissJonal 
que Orlando Gomes exerceu não impediram de 
refletir, escrever e edificar a sua marcante obra 
de civilista. 

A Tarde -5 de agosto de 1988 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vau encerrar a 
presente sessão, convocando urna extraordinária 
para a próxima segunda-feira, dia 15, às 10 ]Joras 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Prpjeto de Lei da 
Câmara n9 37, de 1988 (n~ 478/88, na Casa de 
origem) que altera a alínea a do § 2 9 do art. 
18 do Óecreto n9 89.312, de 23 de janeiro de 
1984 incluindo a Sfndrome de lmunodeficiência 
Adquirida {SIDNAIDS) entre as enfermidades que 
dão direito à concessão de benefícios a segura~ 
dos, independentemente do cumprimento do p~ 
rlodo de carência de 12 (doze) meses de _conbi~ 
buição, após filiação' à Previdência Soc~al Urbana, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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z 
Vo~ção, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n? 17, de 1985, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre o uso da palavra, 
e _dá outras providências, t~ndo 

PARECERES. n" 552 e 553. de 1986, das Co-
missões: _ -

-de Constituição e Justiça, pela constitu~ 
cionalidade e jurldicidade do projeto e das emen
das apresentadas nos termos _do § 19 do art 442 
do Regimento Interno, com exceç:ão do item II 
da Emenda nç 4, que considera prejudicado; 

- Dlretora, favorável ao projeto e às emen-
das. · 

3 

Votação, em turno única, do Projeto de ResOlu
ção n9 28, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contiátar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga~ 
ções do Tesouro Nadonai-:-OTN, tendo , 

--- PAREC~~AVQRÁYEL. p_ro~erido em Plenáiio. 

4 

Votação, em turno _único~ do Prqjeto de Resol~
çãon?31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Munt
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do T eScUTO Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de ReS<;JIU
ção n~ 74, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Lucíara, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dénte, em cruzados, a 42.437,69 Obrigações do 
T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n? 79, de 1988, rerratificando a Resolução 
n~ I60, de 1986, que autorizou o Governo do 
Estado do Pará a contra@:r operação de crédito 
nO valor correspondente, em cruzados, a 
363.865,7d Obrigações do Tesouro Nacionai
OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

Ois_cussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução _n9 80, de 1988, de autoria do Senãdor Ro
nan Tito e outros Senhores Senadores, que altera 
o art. 64 do Regimento do Senado Federal, tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário, das Co-
missões: 
-de Constituição e JusUça. favorável à 

Emenda n9 1; pela rejeição da Emenda n9 2; favo
rável ao projeto nos termos do substitutivo que 
oferece; e 

- Diretora, favorável ao projeto e à Emenda 
n9 1, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda 
n92.. 

8 

__ Votação, em turno Único, do Projeto de Resolu
ção n9 83, de- 1988. que autoriza o Governo do 

Estado do Ria de Janeiro a emitir 16.700.000,00 
Obrigações do T escuro do Estado do Rio de Ja
neiro- OTRJ, elevando temporariamente o limi~ 
te de sua dívida consolidada, t~ndo -

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário. 

~9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n? 85, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valo~ corres
pondente, em cruzados, a 61.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN', tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resol_u~ 
ção n? as,_ de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina a elevar o llmite de 
seu endividamento, a fim de que possa emitir 
11295.702 Obrigações do Tesouro do Estado 
de Santa Catarina - OTC, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

11 

Votação, em turno único, do Requeriment:> !19 
111, de 1988, de autoria do Senador Maunao 
Corrêa, solicitando, nos termos regimentais, ao 
MinistrO-Chefe da Casa Crvil, informações acerca 
da viagem oficial do Presidente da República à 
República Popular da China. 

12 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 7, de 1988 (n9 8.587/86, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi· 
dente da República que cria a 16~ Região da Jus. 
tlça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional 
do Trabalho, institui _a correspondente Procur&
doria Regional do Ministério Público da União jun
to à Justiça do Trabalho, e dá outras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

13 

Discussão, em seg_undo turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n? 14, de 1988 (no 388/88, na 
Casa de oriQem), de iniciativa 4o Senhor P~i
dente da República que dispõe sobre a criaçao 
de cargos na Secretaria do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

14 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei da Câmara n9 28, de 1988 (n9 7.183/66, na 
Casa de origem), que altera a composição do 
Tribunal Regional do Trabalho da a~ Região, cria 
cargos, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

15 

Mensagem n9 46, de 1988 (n9 46/88, na o ri~ 
· gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Ma.caíba, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
10.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de Parecer.) 
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16 

Mensagem no 50, de 1988 (no 50/88, na ori· 
gem), relativa JJ proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Estado doMara· 
nhão, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 72.000,00 Obri· 
gaçàes do Tesouro Nacional- OTN. (Depen· 
dendo de Parecer.) · 

17 

Mensagem n• 143, de 1988 (n' 247!88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Estado de Minas Gerais a elevar, temperaria-
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mente, em Cz$ 9.245.039.466,00 (nove bilhões, 
duzentos e quarenta e cinco milhões, trinta e nove 
mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzados), o 
montante de sua dívida consolidada interna. (De
pendendo de Parecer.) 

18 

Mensagem n' 154, de 1988 (n9 289188, na ori-
- gem), relativa à proposta para que seja retificada 

a Resolução n9 186, de 1987, que autorizou o 
Governo do Dlstrito Federal a contratar operação 
de crédito no vai_or ç:orrespondente a 15.301.599 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. {De
pendendo de Parect:r.) 

Ag.osto de 1988 

19 

Mensagem n~ 155, de 1988 (n9 291/88, na ·ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Valença, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
resPondente, em cruzados, a 80.000 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 
Parecer.) 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 45 mí
nutos.) 
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SENADO FEDERAL. 

l-ATA DA 22" REUNIÃO, EM 15 DE 
AGOSTO DE l988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da 
sessão e convocação de sessão extraordinária 
a realizar-se amanhã, dia 1~. às 10 hora,s, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.2 -ENCERRAMENTO 

1.3 -EXPEDIENTE DESPACHADO 

SUMÁRIO 

1.3.1-Mensagens do Senhor Presl~ 
dente da República · 

- N• 158188 (n' 297188, na origem), refe
rente à esCoihã. do Sr. Aécio Ferreira da Cunha, 
'para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
de Coritàs da União na vaga decorrente· da 
aposentadoria do Minlstro Ivan Luz. 

-N9 159/88 (n" 298/BB • .na-origem), refe
rente à escolha do Sr. José Eduardo Barbosa, 
para exercer o carg"o de Conselhelro do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal na vaga de
cç:>rrente do faleCimento do Conselheiro Rogé

. rio Nunes. 
-N• 160 e 161/88 (n• 299 e 300/88, na 

origeffi), pelas quais solicita autorização para 

que os Govemos dos Estados do Rio Grande 
do Sul e da Paraíba possam contratar opera
ções de crédito para os fms que-especifica. · 

1.3.2 -Projeto 
- Projeto de .Lei do Senado n" 60/88, de 

autoria do Senador Itamar Franco, que deter
mina que o Poder Executivo exija das repre
sentações diplomáticas estrangeiras o cum
primento da legislação trabalhista. 

2 .:_ MESA DIRETORA 

3- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

4 ~.COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 22~' Reunião,em 15 de agosto de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

ÀS 10 HORAS, AC!iA.i1-se PRE:SENTéS O 
SRS. 5eJYADORE:S: . 

Mário Maia -Aluizio Bezerra- Leopoldo Peres 
-Áureo Mello- Odacir Soares- Ronaldo Ara
gão - Olavo Pires - Almir Gabriel - Jarbas 
Passarinho- Alexandre- Costa-. Edison' Lobão 
- João Lobo - Chagas Rodrigues -Álvaro 
Pacheco-Afonso SanCho- Cid Sab6ia de Car
va1ho - Mauro Benevides - José Agripino -
Marcondes Gadelha -Humberto Lucena - Rai
mundo Ura ...,..... Marco MaCiel - Ney Maranhão 

· Presidência do Sr. Mário Maia . 

- ,M8:nSt,J~Jo de Lavor- Albano F rance - F:ran-
:.' d1co Rollemberg - Louriya1 Baptista - JUtahy 

Magalhães -José Jgnácio Ferr.eira -Jamil Had
dad - Afonso Arlnos - Nélson Carneiro - Ro
nan Tito -Fernando Henrique Cardoso- Mário 
Covas- 'Mauro Borges -Iram Saraiva- Ira-. 
puan Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Mau

. riclo Correa - Meira Filho -:- Mendes Canale 
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins.-. 
Leite ChaveS - Affonso Cariiargo -Jorge B.oi-
nhaUsen - Carlos Chiarelli -José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A lista 
· de presença acusa o comparecimento de 49 Srs. 
Senadores. Entretanto, não há em plenário o quo
rum r~gimental para abertura da sessão. 

. Nos termos do § 2° do art._l80 do Regimento 
Interno,· o--expediente que se encontra sobre a 
mesa· será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. · 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião, designa'ndo para a sessão extr~ordiná"ria de 
amanhã, às 1 O hciras, a seguinte 



2106 Terça-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Agosto de 1988 

PASSOS PORTO 
Oiretor-.Geral do Senado Fec;ier.aL. 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS . 
Oíretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cà~mara n~ 37, de 1988 (no 478188, na CaséJ. de 
origem), que altera a alínea a do § 2~ do art. 
18 do Decreto n9 89.312, de 23 de janeiro de 
1984, incluindo a Síndrome de lmunodeficiência 
Adquirida (SIONAIDS) entre as enfermidades que 
dão direito à conce.ssão de beneficias a· segura
dos, independentemente do cumprimento do pe
riodo de carência de 12 (doze) _ _rneses de contri
buição, após filiação à Ereyidêrlc;:j?J Soçi9l, Urbciri.a, 
tendo 

.PARECER FAVORÁVEL. proferido ein Pienáilo. -

2 

Votação, em tum<;> únfc_o, d9 Proje19 de Resolu
ção n9 17, de 1985, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que dispõe sobre o uso da palavra, 
e dá outras providências, tendo _ _ , . _ . 

PARECERES, sob ri• 552 e 553, de 1986, das 
CoiTtiSSõéS: 

-de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade e juridicidade do projeto e das emen
das apresentadas nos termos do § 19 .do art. 442 
do Regimento Interno, com exceção do item II 
da. Emenda n9 4, que considera prejudicado; 

- Diretora, favorável ao projeto e às emendas. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 28, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga
çõ_es do Tesouro Naclqn_;~l! :- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 31, de 1988, que autoriza a PrefeitUra Muni
cipal de Jandufs, Estãdo do Rio ·arande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do ;r escuro Na~ional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
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5 

·votação, em tUrno úniço,-do Pi"pie_tq_ de,Resolu
'ção 0?74, d_e 1 m,;~al que autóriza"'~_P.ref~itur~Mutii
cipal de Ludara,. Estado do Mato Grosso;· a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 42.437,69 Obrigações do 
Tesouro Nacional-:7PTN. tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno ÓniCo, do Projeto. de 'Resolu
ção n" 79, de 1988, rerratificando a Resolução 

_ n<? 160, de 1986_; que autorizou o Governo do 
ESfãdo do_ Pará a contra~(3r operaçãO: de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
363.865,7_0 Obrigações do_ Tesouro Nadonal
OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

· Discussão, em tt.imo úriico, do PrOjeto de Reso
lução n" 80, de 1988, -de autoria do Senador Ro
nan Tito e outros Senhores Senadores, que altera 

-o a-it 64 do Reglmerito do Senado Federal, tendo 
PARECERES, proferidos em PlenáriQ, das Co

missões: 
-:-de Constituição e Justiça, favorável à 

-Emenda·n, 1; peíarejetçao da Emenda n~2; fãvo-
·rn:vei ao projeto nos termos de substitutivo que 
oferece; e . __ 

· ·-oiiêiõni; favoráVel ao- prOjeto·e àErrier1da 
n" 1, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça, e pela rejeição da Emenda 
n'~2. 

11 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 83, de J988, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a emitir 16.700.000,00 
Obrigações do Tesouro do Estado- OTRJ, ele
vando temporariamente o limite de s.ua_ dívida 
consolidada, tendo 

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 85, de 1968, que,_ autoriza~ Prefeitura Muni
cipal de Paracambi, ESütdo do Rio de Janeiro, 

a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 61.000,00 ObrigaÇões 

-do T escuro Nacional- OTN, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

tO 

~Votação, em turno unico, do Projeto de Resolu
ção n" 88, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado de Santa Catarina a elevar o limite de 
seu endivid.amento, a fim de que possa emitir 
11.295.702 Obriga.:;ões do Tesouro do Estado 
de Santa Catarina - OTC, tendo 

PARECER FAVORÂVEL, proferido em Plenário. 

11 

Votação, em turno único, do Requerimento nn 
111, de 1988, de autoria do Senador Mauricio 

__ Corrêa, solicitando, nos termos regimentais, ao 
Ministro-Chefe do G_abin~te da Casa Civil, lhfor
mações acerca "da viagem oficia_! do Presidente 
da República à República. Popular da China. 

12 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei da Cãmara n" 7, de 1988 (n~ 8587/86, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que cria a 16" Região da Jus
tiça do Trabalho e o respectivo Tribunal Regional 
do Trabalho, institui a correspondente Procura
doria Regional do Ministério Público da União jun
to à J_ustiç-a do Trabalho, e dâ outras providências., 
tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em Plenário. 

13 

Dis<::ussão, em segundo turno, do Projeto de 
Lei da Cãmara n~ 14, de 1988 (n~ 381/88, na 
Casa-de origem), de iniciativa do Sehhor Presi
dente da República, que di:;;põe sobre a criação 
de_ cargos na S_e.cret_aria,_ do Tri(?UQal de Justiça 
do Distrito Federal e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

14 

Disç:u.ssão, em segundo turno, do Projeto de 
-- _ _Lei_ da Câmara no 2_$- dt:- 1988 (n~ 7.183/66, na 
_ Ca&,a de origem), que altera a <::omposiÇão do 
Ttib!.!rtal Regional do Trabalho da 8•_Régião, cria 
cargos, e dá outras -PJÓvidências, tendo 

PARECER FAVORA VEL, p_roferido em Plenário 
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15 

Mensagem nn 46, de __ 1988 (n~ 46/88, na. ori~ 
gem), relativa_ à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
10.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de Parecer.) 

16 

Mensagem- n"" 50, de_ 1988 (n~ 50/88; !la oO-
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de T uriaçu, Estado doMara
nhão, a contratar operação __ de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 72.000,00 Obri
gações do T es_ouro Nacional - OTN. (Depen
dendo de Parec_er.) 

17 

Mensagem n~ 143, de f988 (n~ 247/88, na ori-

MENSAGEM 
N' 158, de 1988 . 

(Í'I' 297/88, na margem) 
Excelentíssimos Senhores Membros do Sena-

do Federal -
Nos termos do arti_go 42. item III, e parágrafo 

3? do artigo 72, da Constituiçâo Federal, tenho 
a honra de submeter à consideração do egr~gio 
Sena-dO Federal o nome do Doutor Aédo Ferreira 
da cunha para exercer o- cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União na vaga decorrente 
da aposentadoria do Ministro Ivan Luz. 

Os méritos do Doutor Aécio Ferreira da Cui-tha, 
qUe me_ jnduziram a: escolhê~iO pára o desem
penho dessa elevada função, constam do anext;;> 
"c-ur--nmum Vitáe". - · -

Bras.Hia, 11 de __ agosto de 1988. -José Sar~ 
ney. 

CGRR!CGU!M WTAE 
- - --- -

gem), relativa à proposta para que seja autorizado Aérçlo Ferreira da Cunha _ 
o Estado _ _de Minas Gerais a elevar, temR_oraria-, Filiação: Tristão Ferreira da Cunha e Júlia v_er-
mente, em Cz$ 9245.039.666,00 (nove milhões, siani Ferreira da Cunha. 
duzentos e quarenta e cinco milhões, trinta e nove Nascimento: 4 de janeiro de 1927 - Rio .de 
mil, quatrocentos e sessenta e seis cntzados), õ Janeiro- RJ. 
montante de sua dívida consolidada interna. (De- Estudos e graus universitários: 
pendendo de Parecer.) - a) 1 ~ Grau-Ginásió Ang!O-Sraslleiro _(Rlg d_e Ja-

18 neiro) 
b) 29 Grau Colégio-Silo Bento (Rio de Janeiro 

Mensagem n" 154, de 19&8 (n~ 289/88.. na ori- _ 1945) · 
gem), relativa à proposta para que seja retificada c) Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
a Resolução n" 186, de 1987, que autorizou o pela Faculdade_NaciO_nãl de Direito da Univer~ 
Governo do Distrito Federal a contratar operaçâõ ___ sidade do Brasil (1950} 
de crêdito no valor correspondente a 15.301.599 d) Diplomado pela Escola Superior de Guerra 
Obrigações do Tesouro "l''l.il:donal - OTN. (De- (ESG) _ (1973f - -- · -
pendendo de Parecer.) e) Cidos de Estudos da Escola Superior de 

19 

Mensagem n" 155, de 1988 (n~ ·291/88, na ori
gem) relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Valença, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 80.000 Obrigações 
do Tesouro Nacional-- OTN.- (Dependendo de 
Parecer.) 

20 

Mensagem nn 160, de 1988 (n" 299/88, na ori
gem), relativa à prc_>posta pa_r:a que seja a~tori~do 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
emitir 12.609.235 Obrigações dO !esourO.do Es
tado, elevando temporarianlente o limite de sua 
dívida consolidada. (Dependendo de parecer.) -

21 

Mensagem nn 161, de 198"8 (nn 300/88. n~ óri~ 
gem), relativa à prOposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado da Paraíba á-eiDitir 
2.100.000 Obrigações do Tesouro do EStado, ele
vando temporariamente o limite da sua dívida 
consolidada. (Dependendo de parecer.) 

O SR- PRESIDENTE (Mário Maia) - Está 
encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião its 10 horas e 25 
minutos.) 

EXPED!ENTEDESPACHADb NOS fER
MOSDOii2''00ART. 180DOREG!MS!TO 
INTERNO 

Guerra (1967 __:_ 1977-1978 -1983) 

Vid3 adm1nistrativa e parlamentar: 
a) Assessor do Secretârio da Educação e CL!I~ 

tura de Miria:s G'erais 
b) Chefe de Gabiileie dO Secretário dã Agricul~ 

tLira, Indústria e Comércio e Trabalho 
c) Deputado Estadual em duas Jegislaturas: 

1954 a 1959 e 1959 a 1963 
d) Deputado Federal em seis legÍslaturas con

secutiva., (1963 a 1967), (1961 a 1971), (1971 
a 1975), (1975 a 1979), (1979 a 1983) e (1983 
a _198"0- _ . __ . __ ••. --~--- ... .. . 

-~t ÇandJdato -a Vice-Govemador do Estado de 
Minas GeraJs nas últimas eleições. 

Principais fatos da vida parlamentar: 
- Presidente da Comissão de Orçamento e 

TOinãda de Contas da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais em cinco períodos 

..-Líder do extinto PR na Assembléia Legislativa 
--=-Membro da Comissão de Finanças e Orça

mento da Câmara Federal por vários anos conse
cutivos 
~Membro das comissões de Minas e Energia 

e Educação e da Comissáo de Defesa do Consu# 
midor. 
__ - Uder do Grupo_ Parlan1entar dos pequenos 
partidos (PDC -'- PSP - PTN -.,. PR e PL) -
1963, na Cârnara dos DeputadoS · 

--=-Secretárto do Diretório Nacional da Arena 
-Presiderite_Regional d~ Arena de Minas Ge-

rais -
__ ~er!!:?ideOte Regional do PDS de Minas Gel-ais 
..,--:.:......Membr"o fundador. do _grupo Pró-Diretas do 
PDS e atualmente faz parte da Frente Liberai. 

Missões no exterior: 
-Delegado à União lnterparlamentar em Parls 

(1971) 
-Representante do Congresso Nacional na 

Esc;:ola _Superior de GuerTa, em visita de estudos 
aos EUA (1973) 

-Representante do Congresso Nacional à 
Reunião do Parlamento Latino-Americano em Ro
ma, IWia (1979) 
Condecorações: 

1) Medalha da Inconfidência, do Governo de 
Minas Gerais 

2) Medalha Santos Dumont 
3) Ordem de Rio Branco, no Grau de Grande 

Oficial 
4). Ordem do Mé_rito Aeronáutico, no GraU de 

Grande Oficial 

(Será incluído oportunamente em Ordem-do 
Dia) 

MENSAGEM 
N' 159, de 1988 

(N' 298/88, na origem) 
Excelentíssimos Senhores Meinbros do Sena

do Federal: 
Nos termos do artigo 42, item III, da Consti

tuição Federal, tenho a honra de submeter à cçn
sideraçêo do Egrégio Senado Federal o nome 
do Doutor José Eduardo Barbosa, para exercer 
o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal na vaga decorrente do faleci
mento do Conselheiro Rogério Nunes. 

Os méritos do Senhor José Eduardo Barbosa, 
que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho dessa elevada função, constam do anexo 
Cuniculum Vitae. 

Brasília, 11 de agosto de 1988 -José S~ey. 

C(!RR!CGUJM WTAE 

I. Dados pessoais 
Nome: José Eduardo Barbosa 
Filiação: Vicente de Almeida Barbosa e Amélia 

Augusta de Santana Barbosa 
Nacionalidade: brasileJá Naturalidade: Patos 

de Minas-MO 
Número de filhos: 2 
Residência: Rua São Paulo, 92:5 - Ap. -204 

- Tel. 226-2711 · 
Belo Horizonte - MG 
Profissão: Advogado/Jornalista/ProfiSsional de 

Relaç9es Públicas ___ ~-------- __ 
CPF/MF n~001.799.496-91 _:_Carteira de Iden-

tidade n• M-30.246, SSPIMC . 

O. TitulaS profissionais de nível superior 

Jornalista profiSsional. Regis_!:fo n~ 1.084, no Mi
nistério áo Trabalho- DRIMG, 1954 

Advogado. Faculdade de Direito_da Universi
dade Federal de Minas Gerais, 1968 

ProfiSSional de Relações Públic::as. Registro n~ 
22, do Conselho Regional de Profissionais de Re
lações Públicas/MG- 1971 

IR- Reglstros e participações em entidades 
profissionais 

Sindic"ato dos Jornalistas Profissionais de Minas 
Gerãis. Matrícula n~ 629, de f 954 

Associação Mineira de Imprensa. Matrícula n9 

355, de 1956. Tesouielro no período 1966/1968 
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Associação Brasileira de Rel.:;l.Ções_Públicas/MG. 
Sócio efetivo. 1969. 

Ordem dos AdvogadOS do Brasil ....:.. Seção de 
Minas Gerais. lnsc:rtçã6rt'12.986, de 196.~J 

Cóilselho RElgional de Profissionais de Relações. 
Públicas/MG. Registro no 22, de 1971. Membro 
da Comissão de Fiscalizcição do Exercício da Pro-
fissão. __ -~-- _ 

Casa do Jornalista de Minas. AssociadO. Dire~ 
tor·Tesoureiro no triêoiQ1981/84. 

Associação dos Adv.ogados de Min~s GeraiS. 
1981. Associado. 

IV. Ativfdades profissionais 

A) Em entidades particulares: 
Banco Industrial Mínas Gerais SA {hoje Banco 

Mercantil do 6rasíl). Assistente da _Presidência e 
chefe do. Departamento de Pessoa1. 1947/52 

Correio do Dia S.A Redator e revisor. 1953/54 
Serviço de únprensa e Propaganda Ltda. Geren-

te-.1953/56. . 

Informador das ConstrUÇ_Çie~ Ltda. - Gerente 
Administrativo e editor. 1956/60. _ 

[ate Tênís Oube. Chefe do Escritório e Gerente-
de Relações PúblicaS. 1960/63. · 

Editora Alterosa SA. --Gererite. 1963/64. 
Cei1tet for Research ahd E9,ucatlon (Sede: Den

ver, USA). Diretor Administrativo e Financeiro "dO 
EScritório no BrasiL 1971/73 

V. Concursos: públlc!oa 

Comissão de Desenvolvimento do VaJe do J"e~ 
quitinhonha- CODEVALE ~Concurso público 
para provimento de cargos de "Assistente Admi
nistrativo". Classificado em 1 <>lugar. 

DASP - Concurso público para preenchimen~ . 
_to de cargos de 'Técnico em Comunicação So~ 
cial", do Departamento de Imprensa Nacional. 
Oassificado em 27? lugar. 
- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge
rai's. Concurso público para preenchimento de 
cargoS de-"Agente Legislativo". Classíficado em 
22" lugar. 

VI. Títulos honoriftcos 

Cidadão Honorário d.o Município de Morro do 
Pilar. Lei n' 179, de 9-1-77. 
- Cidadão Honorário do Município do Serro. Re-

solução Legislatiya n"' 02177, de 24·1-77. 
Odadão Honorário do Município-de Conceição 

do M?to Dentro. Lei n~ 843, de 28·1-77. · 
· _Meda1ha da lm::onfidência. Grau: Honra. OutOr- · 

gadâ. em 21-4-84. --
Medalha Santos Dumont. Grau:- Prata. Outor

gada em 23-10-84. 
Ordem do Mérito de Brasma. Grau: Comen

dador. Outorgada em 19--4-66. 
Brasília, 22 de abril de 1988 

(À Comis:são do_Distrito Federal) 

MENSAGENS 
Editora Codecri Ltda.. (Rlo de Janeiro). Diretor Do Senhor Presidente da República: 

Administrativo. 1973n4. 
Nacional Oa. de Seguros. Advogado. Desde _- N9s 160 e 161/88 (n9s 299 e 300/88,_ na 

março de 1974. origem), pelas quais o Senhor Presidente daRe~ 
B) Em organismos públkOs: _ pública, nos termos do art 42, item VI, da Consti-
Gabinete Civil do Governador do Estado de MG. tuição, e de acordo com o art. 29 da ResOlução 

1963/65 n'~ 93'/76, do Senado Federal, solicita autorização 
Redator. para que os~Gdvernos dos Estados do Rio Gra-nde 
Chefe do Gabinete do Secretário de ES.féidô do-· - do SuJ e· da Par alba possam contratar operações 

Governo. de ~di_to, p~r~ _?s fms que especificãm. 
Consultor da=As.s~s_oria de Pl_~nejamento e (Serão oportunamente incluídas em Or· 

Controle - APC. ~ .~ . ~ -· • . _- -- "- dem do Dia.) ~ 
Chefe de Seção dg_P.e.squisas e Documentação 

d"' Assessoria de Imprensa e Relações Públicas. 
ComiSSão de Desenvolvimento do Vale do Je. 

quitinhonha- CODEVALE- 1966171. 
Assessor do Diretor Administrativo. 
Chefe do SetOr de Divulgação e Relações Pú· 

blicas. , 
Membro da equipe técnica de planejarrlento 

regional. ~ ~--
Editor do house·organ Noticias dO Vate. 
Prefeitura Municipal de Contagem - MG -

1968171. 
Redator. 
Chefe d_a Asse:ssoria çie Imprensa. 
Diretor do Departamento de Educação, Cultura 

e Recreação. . ~. __ _ 
OlHe do Gabinete Qo Pr,~fei~o. __ _ 
Secretaria de E~tado ela lnd.ústria e Comércio 

de MGc...: 1977/78 . 
Membio do Grupo de Tú1balho instituído para 

criação da Agência de_ Turismo de Minas Gerais 
-TURMINAS 

Secretaria de Estado da Cultura--de MG -
1983/85, ~ -~ ~~ ~ 

Chefe de Gabinete do-SeCre~rio ~e Estado. 
Assembléia Legislativa do Estado de Minã_$ _Ge

rais desde 3/81. Agente Legislativo. 

.PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 60, de 1988 

Detennina que o Poder Executivo exf. 
ja das representações dlplomátlcas es

----------uangelras o cumprimento da legislação 
trabalhista-

O--Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 O Poder Executivo, l,lSillldos dos ca

nais diplomáticas competenteS, eXiQirá das repre
sentações diplomáticas e consulares estrangeiras 
acreditadas no País o cumprimento da legislação 
trabalhista no tocante aos empregados contra
tados em território nacional. 

-.Art. Z' Constatada a infringência do dispoSto 
na -presente_1ei, promovem o Poder Executivo a 
respõlisabilidade do Estado estrangeiro consoan
te as_nonnas de direito internacional. 

Art. 39 A autorização a que se refere o_ artigo 
146, item 11; da Constituição Federal, só será oU
torgada em relação àqueles governos que houve-

- refn aquiescido respeitar a legislação interna no 
-tOcante aos empregados contratados em território 
nacional. 
- M 49 Esta lei entra em viQor na data de sua 
publicaçiio. 

A'rt. s.~ ~ão revogadas as disposições em 
contrário. 

JustiOcação 

Chegando ao nosso conhecimento constantes 
queixas trabalhistas, julgamos, novamente, opor
tuna a reapresentação deste projeto. 

A Justiça do Trabalho tem recebido inúmeras 
reclamações de empregados que, tendo prestado 
serviços durante longos anos a legações estran
geiras aqui acreditadas, jamais tiveram seus direi
tos laborais respeitados. Na maioria, senão na 
tota1idade das vezes, invocam os governos estran• 
gelros _o benefício da '1m unidade diplomática" 
para evitar que os órgãos jurisdicionais brasileiros 
sequer venham a apreciar o mérito da demanda. 
Com efeito, este instituto, consagrado pelo direito 
internacional, coloca as embaixadas e os consu· 
lados a salvo de qualquer medida coercitiva ema
nada das autoridades locais. Cumpre entretanto 
notar que o privilêgl~ reconhecido aos diplomatas 
e representantes estrangeiros tem por objetivo 
proteger-lhes contra eventuais abusos ou arbitra
riedades que_ poderiam ser perpetrados pelos ór
gãos da administração local. Jamais caberia inter· 
pretar a "imunidade diplomática" como um salvo
conduto para o sistemático e generalizado desres-
peito pela ordem jurídica interna. 

A Convenção de Viena sobre Relações Diplo
máticas, ~ qual o Brasil, como a maioria dos pai
ses, aderiu, embora reconhecendo todos os piivi~ 
Jéglos decorrentes da condição de representantes 
de governo estrangeiros, impõe aos diplomatas: 

"Sem prejuízo de seus privilégios e imun[· 
dades, todas as pessoas que gozarem destes 
priV11égfos e imunidades deverão respeitar as 
leis e os regulamentos do Estado acreditado. 
Têm também o dever de não se imiscuírem 
nos assuntos internos do referido Estado". 
(Artigo 41 - alínea 1 ). 

Nestas condições, não consideramos justo 
nem razoável que o governo permaneça inerte 
ante os inúmeros casos de infringência da legisJa
ção_trabalhista perpetrados sob o manto da "imu
nidade diplomática". Recentemente, notíd21ram 
os jornais que a União teda. ingressado em juizo, 
como "assistente" de certa legação estrangeira, 
a fim de fazer valer o "direito internacional" contra 
a legítima pretensão deduzida no juizo trabalhista 
por uma humilde empregada que durante mais 
de 20 (vinte) anos trabalhara como faxineira de 
um consulado. Se por um lado a conduta gover~ 
namental visa preservar a responsabilidade exter
na de Brasil, por outro não é menos evidente 
que uma atuaç:ão mctis eficaz da chancelaria na
cional seria capaz de evitar situações desta natu· 
reza. É notório que, utilizando-se dos c::anais diplo
máticos competentes, tem o Poder Executivo a 
possibilidade de exigir do Estado es_trangeiro, aqui 
acreditado, o cumprimente da legislação interna, 
sobretudo em assunto de magna importância, CO· 
mo é o campo social. 

A presente iniciativa tem por escopo ativar a 
chancelaria nacional no sentido de não permitir 
,que o Brasil seja visto e tratado pelos demais 
países como uma Nação onde as leis possam 
ser impunemente desrespeitadas. 

Sa1a das Sessões, 15 de agosto de 1988. -
Senador Itamar Franco. 

(À publicação.) 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 39' SESSÃO, EM 16 DE 
AGOSTO DE 1988 

1.1-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presi
dente da República 

- N~ 162 a 164/88 (n~ 302 a 304188, 
na origem), pelas quais o Senhor Presidente 
da República, solicita autorização_ par-a que a 
Prefeitura Municipal de GongoQi -(BA) e o Go
verno do Estado de Sergipe possam contratar 
operações de crédito para os fins que espe
cifica. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR AFONSO SNICHO- Instala
ção de Zonas de Processamento de Expor-
tações no Nordeste. _ _ 

SENADOR ROY BACELAR- Dia Interna-
dona! do Cooperativismo. -

SENADOR NELSON CARNEIRO- Home
nagem póstuma ao Professor Orlando Go
mes. 

SEI'IADOR IRAM SARAIVA - "ó carniilho 
do novo Brasil" - matéria publicada no Su
plemento Centro-Oeste, âo jornal Diário da 
Manhã. 

1.2.3 -Requerimentos 

- N? 117/88, de autoria do Senador José 
lgnácio Ferreira, de convocação do Dr. Jader 
Fontenelle Barbalho, Ministro de Estado da 

SUMÁRIO 
PrevidênCia e Assistência Social, para prestar 
esclarecimentos sobre sua gestão a frente do 
M.inistério da Reforma e do Desenvolvimento 
Agtãrio, criada pela Resolução n9 22/88. 

- N? 118/88, de autoria do S_enador José 
lgnáclo Ferreira, de convocação do Dr. José 
Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral 
da República, para prestar esclar_ecimentos so

. bre matérias de interesse da Comissão Parla
mentar de_ Inquérito, criada pela Resolução n9 

-22188. 

1.2.4- Comunicações 

-Do Uder do-Pf.\DB,_inclicando o Sr. Sena
dor ÁUreo Mello, para integrar a Comissão do 
DF, como suplente. 

-Do Líder do PMOB, indicando os Senã
dores JoAo Calmon e Cid sabóiã de Carvalho, 
para integrarem o colégio de Vice-Uderes do 
Partido. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão conjunta a reali
zar-se amanhã, às 9 horas e 30 minutos, c_om 
.Ordem do Dia que designa. 

13-~ORDEM 00 DiÁ 

1.3.1- Requerimento 

- N9 119/88, de -inversi3o da Ordem do Dia, 
a fim de que as matérias constantes dos itens 
no5 8, 9 e 1 O sejam submetidas-ao Plenário 
em segundo, terceiro e quarto lugares, respec
tivamente. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n9 37, de 1988 
(n" 478/88, ria Casa· de orlger_n), que altera 
~a alínea a do·~- 29_c:lo ~ 18 do _Decr'etO n9 
89312, de 23 de janeiro de 1984, incluindo 
·a Síndrome de lmunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIOS) entre as enfermidades que dão 
direito à concessão de beriefícios a Segurados, 
independentemente do cumprimento do pe
ríodo de·carêhda de 12 (i:foze) meses de .con
tribuição, após filiação à Previdência Social 
Urbana. Aprovado. À sanção. 

~ ProjetO -4e: ~e_solução n9 8~, de 19~8, que 
Zlutoriza o Governo do Estado do Rio de Janei
ro a_~itlr 16.7bo.OO_O,OO Obrigações do Te· 
souro _do EStaCi9-- OTR.i; elevando tempora
riamente o limite de sua dívida consolidada. 
Aprovado. _ _ _ __ .,. 
- .....::.·Redãção final,_dç_ PrOjeto de _Resolução 

- n~ 83/88. AprOvada. A promulgação. 

Projeto d'? F~~ojuç:ão n9 .as. de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paracambi, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar -opera
ção de crédito no valor_ c9~~poqdente, _em 
cruzados, a 61.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. AprovadO. 

- Redação final dq Projeto de Res_oluÇão 
no 85/88. Aprovada. A promulgação. 

Proj~to de_ Resolução n9 88, de 1988, Que 
autoriza o GoVerno do Estado de Santa Cata
rina a elevar o limite de seu endividamento, 
a fim de que possa emitir 11.295.702 Obriga
ções do T escuro do Estado de Santa Cãtarina 
- OTC. Apfovadõ. 

-R e dação final do Projeto de Resolução 
n9 88/88. Aprovada. A promulgação. 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 

UNDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

Projeto de Resolução n" 17, de 1985, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dis
põe sobre o uso da palavra, e dá outras provi
dências, Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resoll.lção 
n<? 17/85. Aprovada. À promulgação. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁ~ICO DO SENADO FEDERAL 

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

ASSINATURAS 

Semestral ........................................................ ça 2.600,00 

Exemplar Avulso 

Tiragem~ 2.200-eXemplares. 

Projeto de Lei da Câmara n9 7, d~ 1988 
(n? 8.587/86~_na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente- da República; que cria 
a 16• Região da Justiça do Trabalho e ores
pectivoTribunal Regional do Trabalho, institui 
a corresPond'eilie Pr6cu'râdoria Regional do 

Cz$ 16,00 

Projeto· de Resolução n" 28, de 1988., que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a cqn~ 
tratar operação de crédito n_o valor corrEl,Spon
dente, em cruzados, a 3.689,02 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, Votação adia
da por 30 dias, nos termos do Requerimento 

---Ministério Público da União junto à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências, Apro
vado, ~0!11 emend.as, e!:!l s~QUJ."l~O tur:no. 

porariamente, em Cz$. 9245.039.4.66,00 (no
ve bilhões, duzentos e quarenta e cinco mi
lhões, trinta e- nove mil, -quatrocentos--e_ ses
senta e seis cruzados). o mqntante de sua 
dívida consolidada interna. Discussão encer~ 
rada, do Pro)e'to dê ResOlução n9 94/88, ofere
cido pelo Senador Ronan Tito, em parecer 
proferido nesta data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte. 

n• 121188. ··· · 
Projeto de Resolução no 31, de 1988, q1,1e 

autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Es
tado do Rio Greinde do Norte, a contratar ope
ração de crédito no. valor; çqn:e.spondente, em 
cruzados, a {3.424,51 Obrigações do T escuro _ 
Nacional- OTN, Votação adiada por 30 
dias, nos termos do Requerimento n" 122/88. 

Projeto de Resolução n" 74, de 1988, que 
autoriza a PrefeitUra M_t,micipal de Luciara, Es
tado do Mato G~osso, a cohirátal' operáç:ão 
de crédito no valor correspondente em cruza
dos, a 42.437,69 Obrigações do Tes-ouro Na
cional- OTN, Votação adiada por 3_0 dias, 
nos termos do Requerimento no 123/88. 

Projeto de Resolução n" 79, de 1988, rerrati
ficando a Resolução n9 160, de 1986, que au
torizou o Governo do Estado do .Pará a con
tratar operação de crédito no valor .co_rrespon
dente em cruzados, a 363.865,70 Obrigações 
do Tesouto Nacional- 0~, Aprovado. 

- Redação final do Projetq d'?' Resolução 
n" 79/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 80, de 1988, de 
autoria do Senaçlqr Ronan Tfto e outros_ Se
nhores SenadQres, que altera o art. 64 do Regi· 
mento do Senado Feder.al. Aprova~o. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 

80/88. Aprovada. À promulgação. 
Requerimento n9 111, de 1988, de autoria 

do Senador Mauricio Co_rr_êã, solicitando, nos 
termos regimentais, ao Mini~\t"q-Chefe da Ca
sa Civil, informações ace_rc:;, da viagem oficial 
do Pres[dente da República à República Popu
lar da China. Aprovado, 

- Redação final das Emendas do Senado 
F€àeral ao Projeto de Lei da Câmara no 7/88. 
Aprovada, À Câmara dos Deputados, 

Projeto de Lei da_ Câmara n9 14, de 1988 
(rt? 381/88, na Casa de origem), de inidativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre a criação de cargos na Secreta-ria 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dá outras l?rovidências, Aprovado, em segun
do turno. A sanção. 
- Projeto de Lei da Câmara n" 28; de 1988 
(n" 7.183/86 na Casa de orlgem), que al~~ra_ a 
composição~do Tribun_a! Regional do Trabalho 

-dã 8• Região, cria cargoS é dá outras l?roVidéri
~ das, AproVado, e~ sefiundo twno. A sanÇão. 

Meil.saQ'errl nç- 46, de 1988 (h9 46/88, na . 
origem), relativa à proposta para que seJa auto
rizada a Prefeitura Municipal de Maca:J'ba, Esta
do do Rio Grand~_ do Norte, a con_!rªt~.r opera-

. Ção_ de crédito no valor çorrespondente, em 
cruZados, a 10.000,00 Obrigações do "I: e::;quro 
Nacional - OTN. Dl~u~são e~c~da do 
Projeto de Resolução n" 92/88, oferecido pelo 
Senador Nabor Ju.nior, em Rarecer proferi~o 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 
-Mensagem no 50, de 1988 (n° 50/68, na 

origem), r~l.ativa à prop_osta para que seja_ auto
rizada a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Esta
do do Maranhilo, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 72.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 

_-::- OTN. Discussãp. encerra~~, do Projeto 
de Resolução n9 93/SS, ofefecid6 pelo Sena
dor Iram Saraiva.. em:parecer proferiçlo nesta 

~<:laia, deveiid9 ,~· ~o_41Ç6õ- _ser rerta na ~~sSáo 
· seguinte, - - ' 
: _·· Mensagem n" 143, de 1988 (n" _247/88 na 

··origem), relativa à proposta para que seja auto- -· 
rizado o Estado de Minas Gerais a elevar, tem-

Mensagem no 154, de 1988 {no 289(88, na 
origem), relativa à proposta para que seja retifi
cada a Resolução no 186, de 1987, que auto
rizem:; Governo do Distrito Federal a contratar 
operaçãO de crédito no valor sqrresponc:l.ente 
a 15301.599 Obrig~ç:ões qo Tesouro Nado
D-al - OTN. R~tirado de pauta pela Presi

,- dênda, nos termos do Regimento Interno. 

Mensagem n9 155, de 1988 (no 291/88;nã 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Valença, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000 Obrig;;~.ções do Tesouro Nacio_nal -
OTN. Discussão encerrada, do Projeto de 
Resolução no 95/88, orerecido pelo Senador 
Jamil Haddad, ·em parecer proferido nesta da
ta. devendo a votação ser feita na sessão se
guinte. 

Mensagem n9 160, de 1988 (n9 299/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir 12.609.235 Obrigações do 
T esoi..iro do Estado, elevando temporariamen
te· o-limite d€: SUa dívida consolidada. Discus
sâl! encerrada do Projeto de Resolução n" 
96!88; oferecido pelo Senador José Paulo Bi
SO!, em parecer proferido nesta data, devendo 
a votação ser feita na S:~ssão .seguinte. 

Mensagem n9 161, de 1988 (n" 300/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja-auto
rizado 6 Govenlo do Estado da Para:Jba a e-mitir_ 

- 2.100.000-0brigaÇõeS do TesoUro do Estado, 
elevando temporariamente o limite da su_~ dívi~ 
da consOlidada. DiscJISsão encerrada, do 
Projeto de Resolução no 97/88, oferecido pelo 
Senador Jamil Haddad, ein parecer pioferido 
nesta data, devendo a votação _ser feita nª $eS· 

são seguinte. 
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1.3.2 -Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR fTAMAR FRANCO- Exonera-_ 
ç:ão coletiva dos secretários do Qõvemo do 
Distrito Federal. _ _ __ 

SENADORI'IELSOI'I WEDEK/1'1- Disputa 
entre os Estados de Santa Catãrina e Paraná, 
sobre os "royalties" da exploração de petróleo, 
extraído pela Plataforma 1-PRS-3, da Petro
brás. 

SENADOR LCXJRIVAL BAP77STA -- "No 
caminho da redenção- Retrato de_uma épo
ca" ,livro de autoria do Professor José Silveira. 

SEI'IADOR JOÃO MEI'IEZES - Comuni
cação recebida da famníã do ex-senador Tar
so Outra de agradecimento pela homenagem 
prestada pelo Senado Federal à sua memória. 

1.33- Comurúcação da Presidência 

-Cói1vocaçáo -de se"ssãO-extraordinária do 
Senado Federal a realizar-se quinta-feira, às 
1 O horas com Ordem do _Dia que designa. -

1.4-ENCERRAMENTO. 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

-N~ 112a 114.de 1988. 

3- ATO DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL 

-Anexo ao Ato n? 7, de 1988 (repubUca
ção). 

4- PORTARIA DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL 

- n" 16, de f9~f8. 

5-CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DO CENTRO GRÃFICO DO SENADO 
FEDERAL 

-Ata de reunião. 

6-MESADIRETORA-

7- LiDERES E VI CE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

8-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERfo\ANENTES 

Ata da 39~ Sessão, em 16 de agosto de 1988 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Dirceu Cameírd 

ÀS 10 HORJlS, ACHAM-SE PRESEI'ITES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia -- Aluízio Bezerra - N~bor J,únior 
- Leopoldo Perez - Carlos De'Car_li ~ Aureo 
Mello - Odacir Soares ..:.... ROriaTdo Aragão -:
Olavo Pires --João Menezes - Almlr Gabriei 
- Jarbas Passarinho -João Castclo_- Alexan
dre Costa- Edis_on Lobão ~oão Lobo- Cha
gas Rodrigues -Álvaro PaCheco -Afoi1so San
cho -___;,; Od Sabóia de CaivalhO .:...._ Mauro Bene
vides- Carlos Alberto -José Agripino- Lavoi
sier Maia - Marcondes Gadelha - Humberto 
Lucena -Raimundo Lira - Marco Madel -
Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Guilher
me Palmeira- Divaldo Sun.iagy-Teotonio Vile
la Filho -Albano Franco - Francisco Rollem
berg- Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy 
Magalhães- Ruy Bacelar- Gerson Camata-.:.... 
João Calmon - Jamil Haddad -Afonso Arinos 
- Nelson Carneiro- Itamar Franco_- Alfredo 
Campos- Ronan Tito- SeVero Gomes- Fer
nando Henrique Cardoso- Mário Covas- Ma_u
ro Borges -Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior 
-Pompeu de Sousa- Maurício Corr_êa- Meira 
Filho __:._ Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins -Leite 
Chaves - Affonso Cam-ar90 - José RfCha-:.:.... 
Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro----:- Nelson 
Wedekin - Carlos Chiarelli -José Paulo Biso! 
-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 

-71 Srs. Senadores. Havendo n6mero regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus in[ciamos nossos tra
balhos, 

O SR. PRESIDENTE (Dirc:eu_Cameiro)- A· 
Presidência recebeu as Mensagens n?s 162 a 164, 
de 1988 (n~s 302 a _304/88~ ita origem), de 15 
do corrente, pelas quais o Senhor Prêsidente da 
República, nos termos do art. 42, iterri VI, da COnS
tituição, e de acordo com o art. 29 da Resoluçâo 
n" 93/76, do _Senado Federal, solicita autorização 
para que a prefeitura municipal de Gongog[ (BA) 
e o_ Governo do_~tado d_e_Sergipe possam con
tratar operações cl~ crédito~ para os fins que espe
cifiCa. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987 a prest
dêricia designará, oportunamente, o relator das 
matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrteiro)- Há 
oradOres inscritos. 

_Conce_d_o a. palavra ao nobre Senador Afonso 
sancho. 

OSR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) :_Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo aqui 
patente meu veemente protesto contia o precon
ceito de determinados empresários do Sul contra 
o Nordeste. Não podemos compreender que, 
quando surge um sopro de desenvolvimento pé!fa 
aquela reQ-ião, aparecem sempre as vozes agou
rentas que ~o contra aquele possível desenVol~ 
vime_nto que vá beneficiar o Nordeste. 

A isto nóS. asSistimOS, riõ CaSO da sUdene, Qua~~ 
do era voz geral que os subsídios concedidos 
ao Nordeste não iriam servir para nada, porque 
a região não corresponderi? àqueles incentivos. 

Agora, Sr. Pi-esídente, temos O caSo: das ZPE. 
Vozes no melo 'dO empresariado patilistá se insur
gem contra a. instalação daquelas empresas no 
Nordeste, e não erltendemos a r.:U:ão disso. Ainda 
agora, houve uma reunião entre õs empresários 
de São Paulo e o futuro Ministro da Indústria e 
do ComérCio: -

Lê-se no -Jornal do Brasil o que dis~e. o_ mi- -
nistro: 

"Apóio a tese porque é um dever de todos 
lutar cOhtra as disparidades. e contrastes re
gionais", defendeu."As ZPE serão investi
mento .na? regiões' mais pobres, e aqueles 
10% destinados ao mercado interno gerarão 
salutar copcorências entre as iodú.strias". 

Mesmo as~i!TJ. não ecoou no espÍrito daquele~ 
empresáríos esse pronunciamento do futurO mi
nistro. 

VeJamos O-__ que_ díz um dos empresários, ao 
criticar a i':Jstal~ção das ZPE. 

"Não pretendemos nada, mas c:ontinua
mos firmemente contrários à instalação das 
ZPE", aviSou. O principal empresáriÔ do setor 
de papel e celulose do país, Hor'ácio Cher
kasski, completou: "As ZPE vão servir apenas 
para criar novos problemas nacionaís". 
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É muita pretensão dizer-se, de infclo, que essas 
ZPE vão criar problemas nacionais. Seria até ·mais 
elegante para eles -porque todos_ nós so_mos 
irmãos, todos desejamos que O Brasil cresça har
moniosamente - se critic~em _as ZPE e apre
sentassem o_utra proposição que viesse a propor
cionar o desenvolvimento do Nordes.te. 

Assim sendo, Sr. Presidente, deixo aqui o ~eu 
protesto e afirmo a esses empresários do Sul que 
as ZPE serão inst_aladas. Devo dizer mais: a prime
ria ZPE a ser instalada será no Ceará, porque 
conta com o apelo integral do GoVerno e já exis
tem condições para fazer-se o primeiro projeto. 
Eles ficarão falando sós, como falaram no caso 
da Sudene, porque hoje temos grandes indústriãs 
que já incomodam. No setor de fios, no setor 
têxtil, no setor de confecções, no s_etor de. ç.a~_ados 
etc., o Nordeste já produz o sufícienti:q)afa-tõdO 
o País, bem como para o exterior. 

O Sr. João Lobo - Pennite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. AFONSO SANCHO - Com muito 
prazer. 

O Sr. João Lobo - Nobre Senador Afonso 
Sancho, parabenizo V, EX" como bom nordeStino, 
empresário vitorloso que é naquela Região, por 
defender, neste momento, a instalação das lPE, 
criadas recentemente pelo Presidente José Sar
ney. V. Ex~ tem razão. É impressionante a resis
tência que essas iniciativas encohtraril. por parte 
do empresariado da zona mais desenvolvida e 
mais próspera deste Pals. Tt.,~dO que vem para 
estimular, para incentivar o crescirilerito do Nor
deste encontra essa nítida barreira, essa nítida 
má vontade dos grandes empresários brasileiros, 
quando devia s_er o contrário, ete_s deVeriam ficar 
é felizes, porque essa reserva de mercado do Cen-: 
tro-SUl brasileiro que- tem sido o Nordeste, vai 
dar, pelo menos, condição para que aquela Re
gião compre os produtos que são_ fabricados no 
centro~SitJ: Eles_ -devei'íãm- estimular o aumento 
da renda d_ess;:I população pobre do Nordeste. 
V. Ex!' tem razão, istO aconteceu no Nordeste. Nós 
temos- ·dados suficientes para móstrar que era 
apenas má vontade, era apenas uma falta de brasi
lidade que impregnava o raciocínio desses ho
mens. V. Ex" viu, agOra~S-dados recentes publica
dos pela Sudene: 100 empresã-s da área da Sude
ne arrecadaram, no ano de 1987, mais !PI -
sem falar no ICM, nos empregos, nos impostos 
indiretos de prestação de serviços - do que o 
equivalente a todos os subsídios que o Finar distri
buiu nesse ano. Agora, neste ano de 1988, tudo 
indica que uma média de BD.% dos lmpostos arre
cadados pelas empresas nesses Estados são pro
venientes de_ empresários da Sudene. Foi um ab
surdo aquilo que fizeram com a SudEme no infcio, 
aquela má vontade, aquela resistência, e estão-se 
preparando para praticar o mesmo tipo de injus
tiça com relação à instalação das ZPE. Graças 
a Deus, o Presidente José Samey tem sensibi
lidade suficiente_ para peiceber que eSses em~ 
preendimentos são vitais pará O âesetwolvirrténto 
do Nordeste. Assim, teremos, apesar deles, essas 
ZPE instaladas brevemente, neste País. Este, o 
aparte que queria dar ao brilhante discurso de 
V.Ex'. .. - -

O SR. AFONSO SANCHO- Agradeço ao 
Companheiro o significativo aparte. Devo acres-
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centar que todas as ações do Finar são bem ven
didas nos leOões que se_ (ealizam. Eles não espera
vam isto e tém receio, não sei por quê, que a 
nossa Região se desenvolva. _ _ 

ESSe afõ corajoso do Presidente José Samey, 
coadjuvado pelo saudoso Ministro Hugo Castelo 
Branco, é irreversível. Tenho certeza de que, daqui 
a a1guns anos, esses mesmos empresários que 
agora são contra a iniciativa estarão procurando 
insfalaf~se-·na:s- ZPE do Nordeste, porque sabem 
qU"e elas serão, realmente," uma maneira de a-Re
gião se desenvolver e_ .de se çriar maior estabi
lidade dentro do País. 

Era o que tinha"a dizer, Sr. P.residente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 

O SR. ROY BACELAR (PMDB- BA. Pronun
cia o seguinte discursõ.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, no primeiro sábado de julho foi come
morado-o "Dia Internadonal do Cooperativismo". 
F~ço çhegar, com a d~fasagem que nos impõem 
as tarefas e o recesso normal da Casa, os cumpri
mentos a todos _aqueles que, no Brasil e no mun
do, se dedicam à :causa cooperativista. Abordarei 

- a situação do cooperativiSrllo no Brasil e as SuaS 
perspectivas, analisando o tratamento dado ao 
setor pelo Projeto de Constituição. 

Há muito preocupa-nos o futuro do coopera
tivismo no Pafs, por entender que tanto o meio 
rural quanto o urbano carecem mais e mais desta 
atividade, cujã funçâo Sodãi é inegável, ao asse
gurar a assõdação de s_igmentos menOs prote
gidos da sociedade, visando o bem-estar comum. 

O prindpio da funÇã-o- sOcial nas cooperativas 
~·cumprido pela prática da demo:cracia, ao garan~ 
tir a cada associado o direito a um voto. Além 
disso, os -pressupostos doutrinários -das coope
ratiVas e a sua fiiQ.Sofia baseada:-nas ·idéias e reali
zaÇões· dos pioneiros de Ro-chdale, lia Inglaterra, 
do século XX, configuram a ausência de fins lucra
tivos. A busca da eficiêitcia, pelas cooperatiVas, 
é uma marca que atinge também as brasileiras, 
obrigadãs a ·sobreviver em um sistema altamente 
cõmpetitivo. 

Cerca de um quinto da população -mundial, 
aproximadamente 1 bilhão de pessoas, eStá de 
algúma forma-li9ada ao coOperativismO. No Bra
sil, as primeiras cooperativas foram -crtadas no 
início deste século, e a Lei no 1.637, de- -05 de 
janeiro de 1907, foi o primeiro ato regulador das 
soCiedades cooperativas, obrigando-as a se orga
nizarem de acordo com o modelo clássico. Atual
men:te~-eXistem no Brasil3.114 cooperativas, com 
três mllhões e seiscentos mil ass_ocictdo_s, perfa
zendo mais de quinze milhões de pessoas ligadas 
a9 sistema, sem contar outras empresas privadas 
e públicas que operam direta ou indiretamente 
com o setor. Existem cõoperativa.S agrOpecuárias, 
de eletrificação rural, de consumo, de crédito, de 
trabalho, de habitação e mistas. 
-~~Aiffiportâriciã. das cooperativas agropecuártas, 
cito por exemplo, enl termos sóCio-eConómicos 
e para o meio rural, de modo especial, pode ser 
quantitativamente aquilatada pelo faturamerito, 
(rue equivale a 36% (trinta e seis por cento) do 
Produto Interno Bruto do setor agropecuário. 

Toda esta "pujança, entretanto, é devida aos es
forços dos homens e mulheres que se empenham 
pelo cooperativismo, porquanto o setor, desde 
os seus primórdios até os dias atuais, tem sofrido 

extrema interferência estatal, que quando não ini
be o funcionamento de alguns segmentos, como 
foi _o caso__d_as cooperativas de crédito, condidona 
o ~istema a planos e programas sem consulta 
ou ·participação dos seus representantes ou dos 
seus associados. . 

t:: niister reconhecer, Srs. Seiüidores: Que, nos 
últimos anos, a Organização das COOpefatLvas 
Brasileir<;!_S (OC:S)_y~m atuando ati~amente jUnto 
aos Poderes I::x_ectitivo e Legislativo, tendo as suas 
reivindiCações, levadas à Assembléia Nacional 
Co!l~ttiinte pela Frente Parlam:entai' _do Coopera
tivismo, sido atendidas, em quase todos os aspec
tos. Foi wna vitória sem precedentes e repre
sentou significativo avariçó em termos do trata
mento-daàO aO sistema em oi.itraS Cartas_Magnas 
no País e no mundo, e que antecipam para o 
cooperativismo brasileiro pei"Spectivas de um 
crescimento autogestionado, lançando as bases 
para um cooperativismo mais forte. 

O sistema sobreviveu e sobreviverá, a despeito 
das dificuldades conjunturais por que passou e 
passa, ·da forte dose de paternalismo oficial e d~ 
distorções internas, tão apregoados no início des
ta década, envolvendo algumas cooperativas, re
sultado de má-administração. _ . 

O sistema cooperativista no Brasil pãSsa por 
um processo de mudanças, que exige a auto
gestão e a interpretação correta da ]~gislação em 
seus aspectos de estrutura, organi~ação e funcio
namento. A imun_idade tributária _elo ato coOpe
rativo, aquele pratiCado entre o assedado e a coo
perativa_ ou entre cooperativas, na prestação de 
serviços, nas operações ou atividades que com
põem o objeto sedei vem sendo urna das reMndi~ 
cações do sistema. Tal proposta,1 entretanto, es
barra nos princípios de imunidade, aprovados no 
atual Projeto de __ Constituição, raião pela _qual o 
tratamento tributário do ato coopei'ativo será obje~ 
to de lei complementar. _ 

Todos oS si~~_mas cooperativistas em opera
ção no mundo, seja em países capitalistas Ou 
riã União Soviética, florescem sem1 a interferência 
do Estado ou com quase nenhuma. 

A autorizaç.3-o para funcionamento ·de coope
rativas e sua fiscalização, exercidas por váflos ór
gãOs governamentais, dentre eleS o MlniStério
da Agricultura, Banco· Central, Calxa Económica 
Federal, sucessora do Banco Naéional da Habita
ção, Caixa Económica Fedei'al, sucessora do Ban
co Nacional da Habitação e goyemos estaduais, 
d~veriam ser realizadas por órgãos representa
_ti~~s do sistema, através de delegação do Estado. 
conS_olidando assim o processo-de autocontrole 
e de autogestão. 

A constituição, administração e dissolução de 
cooperativas no Brasil têm sofrido indesejada pre
sença estatal, distorção esta que, a partir da pro
mulgação da Nova Carta, será eliminada. O apoio 
do Poder Públko é_ s~lutar, no desenvolvimento 
da éducaÇão cooperativista com vista a_ fortalecer 
as relações entre as cooperativas e seus associa~ 
doS -e-assegurar a sua expansão. A ronscienti
zação da sociedade sobre as vantagens 9o coope
rativismo parece-me um fator decisivo para o 
crescimento do setor em bases sadias. 

A alta vé!li~ do sistema cooperativo, para os 
seus assedados e para a sodedade como um 
todo, necessita ser disseminada. Temos a convie~ 
ção de_ que não é possível ao Pafs operar uma 
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safra sem a presença das cooperativas, desde a 
distribuição de sementes, prestações de assistênM 
cia técnica a custo inferiores àquelas dos organisM 
mos oficiais, fornecirnenfo-de insumos básicos, 
até a colheita, armazenamento e comercialização 
dos produtos. 

Srs. Senãdores, ein que-pesam as dificuldades 
e entraves, o sistema cooperativista no Brasil cres~ 
ceu muito nos últimos anos e mesmo o de crédito, 
cujas dificuldades abordarei em breve, vem con
seguindo crescer, demostrando este um fatura
mento, em 1986, de rriaiS de quinhentos milhões 
de cruzados. 

Os indicadores econômicos traçam um quadro 
extremamente favorável do cooperativismo. Os 
últimos dados disponíveis, para 1986, m-ostram 
a importância das cooperativas na produção e 
comercialização de alimentos, tendo gerado uma 
receita de oitenta e oito bilhões e oitocentos mi
lhões de cruzados, com a comerdalizaçáo de 27 
(vinte sete) diferentes produtos. Além de partid
parem nas exportações brasileiras, com mais de 
um por cento das receitas to.tais em _1_987, osetor 
de cooperativas conta com 900 -(nov:ecentós) 
agroindústrias, o que repreSenta 50% (cinqüénta 
por cento) dos compradores de insumos, máqUi
nas, componente_s e serviços. 

Respondem Sr. Presidente,_ e_ Srs. Senadores 
por mats de 84% (oitenta e quatro por cento) 
da produção de trigo, 46% (quarenta e seis J?Or 

·cento) da soja, 69% (seSsenta_ e nóve por cento) 
da produção de leite e 51% ( cinqüenta e um por 
cento) de produção de fibras no País. Ademais, 
contnbuem em tributos_ e encargos sociais e em 
conseqüência de suas caraderisticas de contabi
lização, onde não há convivência com a sonega
ção, respondem por mais de cinco por cento do 
ICM(lmposto Sobre_a Circulação de Mercadorias) 
arre_cadado pela Federação e de quase vinte por 
cento do Funrural. A rede de armazenamento das 
cooperativas correspondente a 25% (vinte e cinco 
por cento) da ~apacidade estática r'lacioha1, supe
rior à oficial. 

Frente a este quadro positivo, coritudo,- deve
mos reconhecer que muito ainda precisa ser feito, 
principalmente quanto ao cooperativismo no Nor
deste. A região,_que conta com um número de 
associados quase idêntico ao Sul do País, teve 
os principias do co_operativismo dfss_eminados 
ainda no início do século, mas, especialmente 
quanto às cooperativas de produção, os resulta
dos ainda estão longe daqueles alcançados em 
outras regiões. 

O- segmento do consumo, mercê da conçor
rência com os supermercados, no início da déca
da de 60, foi quase extinto. Este subsiStema opera 
em âmbito restrito e é formado, pr!ndpalmente, 
no meio urbano, por funcionários de empresas 
privadas ou públicas, não estando totalmente inte
grado ao ststema, como é o_ ~~so_-Q_o_ coopera
tivismo inglês, que repousa no consumidor, a par
tir do qual se integra à produção e ao crédito. 

Em discurso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
pronunciados em outubro de 1973, na Câmara 
dos Deputados, chamei a atenção para os efeitos 
da legislação vigente sobre_ as cooperati~~s. pril)
cipalmente as de crédito, que-entendo serem de 
vitaJ importância-para a -arrancada de qualquer 
processo produtivo no campo ou parta apoiar 
outros ramos bastante elucidativos. A França dis-
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põe do maior banco do mundo por número de 
agências e o terceiro em volume de depósitos, 
o conhecido Crédit Agricole (Banco Nacional de 
Crédito Agrícola da França) que iriiciou suas ope
rações em 1850, como ccoperativa de crédito 
e conta atualmente com oitocentos mil assada
dos. Atua no meio rural, financiando a agroin
dústria e criação de pequenas e médias empresas 
rurais, além de possibilitar os investimentos ne
cessários ao saneamentos básico, à eletrificação 
e telefonia rural, armezenagem, estradas vicinais 
desenvolvimento de áreas de alto potencial turís
tico. 

Na maioria dos países, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, o sistema de crédito cooperativo viabiliza 
a movimentação de recursos de produtores rurais, 
das comunidades interioranas e grupos de peque
nas e mêdias empresas para fomentar a produção 
e o COOSL!mo. No Japão; as cooperativas desem
penharam importante papel no desenvolvimento 
rural, o mesmo se dando nos Estados Unidos, 
onde a eletrificiação rural foi possível pela dissemi
nação de cooperativas. No Canadá, o coopera· 
tivado não ficou atrás: uin em cada três cana
denses é assedado a algum tipo-de cooperativa_ 
e a Argentina, a<:jui tão próxima de nós, contã 
com as suas cooperativas de produção de grãos 
com financiamento do banco cooperativo, para 
se fiXar no cenário mundial corno grande forne
cedor de _cereais. 

No entanto, no Brasil, apenas recentemente 
tem-se ensaiado os passos-para libertar o coope
rativismo de crédito_ das amarras da burocracia 
e das proibições e limitações introduzidas com 
o malsinado, inopinado, Decreto-Lei n9 59, regula
mentado pelo Decreto no 60.597, de 19 de abril 
de 1967. Mesmo com a promulgação da Lei nry 
5.764, rle f6 de dezembro de 1971, que no seU 
artigo 18, § 1 O, determina a possibilidade de nol.(a
mente serem constituída~ as seções de crédito 
das __ cooperativas agrícolas mistas,_ mediant~ pré
via autorização do Banco Central, a situação até 
inícios desta_década não foi das melhores. 

O Banco Central, Sr. Presidente, não regula
mentou, até este momento, o § 1 O do art. 18 
da _Lei n" 5. 764, que direito dava às cooperativªs 
agrícolas a _ _voltar a ter a sua seção de crédito. _ 

Em 1973, em veemente discurso sobre esia 
questão me pronundei, dizendo do mal que o 
Decreto-Lei nG _5S}/66, tinha propOrcionado à eco
nomia do Brasil e à do Nordeste. Entendia eu, 
cõinó -entéOdO-até hOje, Sr. Presidente, que as 
séÇõ"eS de crédito das cooperativas agrícolas mis
tas poderiam funcionar, como funcionavam, co
mo-verdadeiros bancos para atende:;a,aos peque
nos e mais necessitados agricultoi'es do País. E"n
tretanto, a poHtica económica dos governos, a 
partir de 1966, principalmente os do regime auto~ 
ritário, proibiram, acabaram, de uma vez Por to
das, com o sistema cóop-~rativista, o sistema ass-o
ciativo, -porque acabaram também com o sistema 
de crédito, o que poderia, de maneira toda espe
cial, atender aos pequenos e médios produtores 
rurais. Em -lugar dessas seçõeS de crédito das 
coope-rativas, õ que fizeram os bancos, seguindo 
a política económica 'do Governo? Colocaram, 
em cada Munidpio, um posto de serviço dO Banco 
do Brasil, do Banco do Nordeste ou de bancos 
particulares, encarecendo, assim, o dinhei~o. por· 
que só a mobilização- que se- fez cOm prédios, 

com funcionários bem réTlunei'ãdos,-criot:fentrã
ves e burocracia ao desenvolvimento e ao atendi
mento dos mais necessitados agricultores do Pais. 
Mesmo assim, a situação, até o início desta déca
da, não foi das melhores. 

As restrições à abertura de novas cooperativas 
de crédito estão sendo lentamente superadas e 
com a criação, em fins de 1986, da Caderrietã 
de Poupança Rural- Caderneta Verde-, aberta 
inicialmente ao Banco do Brasil e operada a partir 
de março deste ano pelo Banco Nacional de Cré
dito _Ç_poperativo (BNCQ, o setor viu atendida 
uma de suas reivindicações dos últimos dez a 
quinze anos. Algumas cooperativas de crédito, 
principalmente no Sul do País, iniciarani a capta
ção de recursos de poupança, e destes recursos; 
no mínimo 70% (setenta por cento) pennanecem 
para aplicação na região_: Por exemplo, a .Coope~ 
rativa Central de Crédito Rural do Rio Gr~nde do 
Sul (COCECRER) aplicou nos primeiros cinco 
meses de 1988, com recursos de poupança, mais 
de um bilhão de cruzados n9 setor _rural, além 
de mais um e meio bilhão de_cruzados, cofn recur
sos próprios. 

O Sr .Iram Saraiva- Permite V. Ex' um apar
te? 

O SR. RUY BACELAR-Tem o aparte, emi
nente Senador Iram Saraiva. 

O Sr. Iram _Saraiva- Senadór_Ruy Bacelar, 
sou testemunha de que V. Ex• é um obstinado 
defensor do cooperativismo, nem pbderia ser dife
rente. Com -esse trabalho muito bem elaborado, 
que nos serve de ensinamento, V. Ex", faz-in·e lem
brar da Idade Média, onde as corporações de ofi
do começaram a forçar os pequenos a se_desen
volverem. No periodo da longa noite de mil anos, 
·conforme apregoam _os historiadores, O desenvol
vimento social, económico-político praticamente 
engatinhava em relação à_ Idade Antiga. A partir 
do instante em que as corporações de ofício co
meçam a funcionar, etnbrionariamente ihicia aí 
o cooperatiyismo, é _que se ob~erva_ que a Ma de 
Média sai da longa noite de mil anos e Começa 
a se desenvolver e crescer. O_ pronunciamento 
de V. Br" hoje está repleto de números impor
tantes, de qados fundamentais. Por isso é que 
me permiti atrapalhar o pronunciamento de V. 
EX" para apenas apresentar os meus cumprimen
tos, porque ou adotamos o processO de coopera
tivismo, quase que de forma radical, ou não tere
mos condições de fazer com que os médios e 
pequenos produtores tenham condiçõeS de se 
desenvolver e as regiões _mais carentes 'tenham 
condições, -~mbém, de crescer. V. E):. foi níuito 
feliz nesta manhã. O seu pronunciamentO nesta 
CãSa Sô-rl6S--eslTmula a continuar a crer que ·o 
cooperativismo seja, inegavelmente, o único ca
minho -viáverpa·ra O desenvolvimento e, o progres
so. Tanto é_ verdade que a própria Idade Média, 
no periodo obscuro -da História da HUman-idade; 
conseguiu avançar a partir do instante em qUe 
artesãos, sapateiros, alfaiates se juntavam ,e daí 
originaram-se, historicamente ·os sindicatos. des
sas corporações- começaram a se desenvolver. 
V. ~ foi muito feliz. 

Sou cooperativista como V. Ex•, também acre
dito que seja um dos pouquíssimos caminhos 
que nos restam para o desenvolvimento. Saúdo 
V. Ex-' pelo brilhante discurso que está proferindo. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Lembro ao ilustre Senador que seU tempo está 
esgotado. 

O SR. ROY BACELAR- Sr. Presidente, ter
minarei dentro de poucos minutos, mas V, ~ 
haverá de me pennitir responde"( ao inteligente 
aparte do Senador Iram Saraiva. 

Nobre Senador Iram Saraiva, V. EX' engrandece 
e oenobrece o meu simples pronunciamento. v. 
Ex" reflui à Idade Média e tem toda razão. A luta 
pela assodação, pela aglutinação, pelos agrupa
mentos começou há muito tempo. Era e sempre 
será uma maneira de os_ humildes, de os simples, 
de os fracos s_e unirem contra os poderosos. "A 
união faz a força." Em 1844, os tecelões daquela 
velha e célebre cidade da Inglaterra, Rochdale, 
qu:e _criou a célebre teoria "Rochdaliana", uniram
s_e, aglutinaram-se, para fazer face aos_empre
sários, aos gananciosos daquela época. Criaram 
essa doutrina de _união, de associação e, através 
dela, surgiram os sindicatos, as comunidades, as 
associações, as ligas _e tudo iss_o. É uma maneira 
de concorrer, inclusive, com grupos internacio
nais. Agora, é preciso que o Governo deixe de 
interferir_ no processo. Mesmo assim, as coope
rativas - a despeito _dessa inted'erência indevida, 
inopinada dos governos - continuam no Brasil 
e vão continuar, para que -posSarriOsler ur'na so
ciedade mais igua]itária e mais justa. 

Agradeço, com muita honra e muito prazer, 
a V. Ex" o aparte. 

Sr. Presidente, a tese que venho sustentando 
de que o cooperativismo baseado na integração 
entre o crédito, as vendas em comum e as com
pras em comum, beneficia a todos os associados 
e dá estabilidde e sustentação à agricultura e aos 
demais setores da economia, tem base na expe
riência internacional. Em muitos dos países euro
peus, as cooperativas de produção foram criadas 
e incentivadas a partir das cooperativas de crédito, 
No Brasil, ainda persistente_ a proibiçào de que 
as cooperativas de crédito instalem a-gências em 
postos avançados rle cooperativas de produção. 
Tal limitação, principalmelite em áreas· de maior 
dinamismo econômko, leva a uma forte depen
dência do setor rural ao sistema bancário privado 
e oficial, quando se poderia contar com um setor 
menos burocratizado, menos emperrado, com 
menores custos de transações e captação e com 
alta capilaridade, para atender a pequenos e mé
dios associados. - -

Por exemplo, muitas cooperativas t_êm área de 
abrangênda em mais de 80 municípios de um 
Estado, mas só estão autorizadas a atender aos 
associados na sede central, impossibilitando mui
tas das operações. Então impedidas de participar 
de _compensação de cheques, mecanismo esse 
realizado atualmente mediante convênio com o 
BNCC, mas, reconhecidamente irregular; além de 
estarem impedidas de receber depósitos a prazo, 
visto que a lei só permite que estes sejam rernunew 
rados a taxas de até 8% (oito por cento) ao ano, 
sem correção monetária", o que os toma inviáveis, 
em face de uma conjuntura inflacionária, que ex:iw 
bem taxas superiores a 20% (vinte por cento) 
ao mês. 

Os avanços incorporados ao Projeto de Consti
tuiçãc vão desde a autonomia dada às coop_e
rat.ivas até a inserção das cooperativas de crédito 
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no sislema fin:anç:~~:i_ro na_clonal, que alinho a se
gUir. 

1. Autonomia das cooperativas. O artigo 5~ do 
CapítulO(, Dos Direitos e _ _Deveres Individuais e 
CofetiVOS, aprova nos seus incisos XVII e XVIII, 
os princípios da autonomia e autogestão para as 
cooperativas, liberando-as. da tutel.;~._oficial, ao prew 
ver ·no inciso XVII que "E plena a liberdade de 
associação para fins !feitos, vedada a de caráter 
paramilitar" e, no inciso XVIIT, que "a criação de_ 
assodaçães e cooperativas independe de autori
zação, vedada a interferência estatal em seu fun
cionamento". 

Outro assunto importante, objeto do Projeto 
de Constitúição, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
de importâncía fundamental para a vida das coo
perativas no Brasil, é o célebre ato cooperativa. 

É bom que os Srs. Senadores prestem atenção, 
porque isso é de importância fundamental para 
a vida económica do PaJs. Ato cooperativo, ima
gino que poucos sabe_rrt o que significa. 

2; Ato cooperativo e seu tratamento tributârio. 
O art. 152, do Título VI, Capítulo I, do Sistema 
Tributário NãdOnaJ; que -trã.ta- d~ matérias objeto 
de lei complementar, no seu inciso lll alínea c, 
determina o estabelecimento de normas gerais 
em matéria de legislação tributária. l_evando em 
consider:ação o "adequado tratamento tributário 
ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 
cooperativas".- Ato cooperativo hada mais é, Sr. 
Presidente, Srs.-Sehadores, do que_a transação 
entre cooperativas, entre o associado e a própria 
cooperativa, que consta hoje do Projeto de Consti
tuição, e ql,le será por certo regulamentada para 
ter ª- sua imunidade através de um projeto de 
lei complementar. 

3. Defmição do paplel do Estado no tril.to do 
cooperativismo, com os§§ 2?, 31 e 4c do art. 180, 
incorporando para setores mais específicos, co
mO -o-do garimpo, o apoío total do Estado à orga
nização-da ativídade em cÇlopefativas. o§ 29 reia 
qúe «a lei apoiará e estimulará o cooperativismo 
e outras fOrmaS de assodiativismo". O§ 31 deter
mina que "O Estado faVOrecerá a organizaÇão 
da atividade garimpeira em cooperativas, levando 
e11_2_conta aproteção do_ meio ambiente e a pro
moção econômlco-sodal dos garimpeiros" e, no 
§ 4", Sr. Presidente, "as 1cooperattvas têm priori
dades na autorização ou concessão para lavra 
dos recursos e jazidas de mi~erats garimpáveis, 
de acordo com o art. 21, )(')(Y, na forma da lei". 
De acordo com a Lei n9 7.599, art. 39, o prazo 
de garimpagem permitida às cooperativas expira 
em 31 de dezembro deste ano. 

4. Política agrícola. Além de inovar, quanto 
ao tratamento dado aO cooperativismo, o Projeto 
de Constituiç-ão contempla, no art. 192, a partici
pàção de produtores e trabalhadores 1 urats no 
planejamento e execução da política agricola, e 
no incisO VI leva -em conta: ci cooperativismo. 

5. Cooeperativas de crédito. Om dos mais im
portantes dispositivos para o futuro do coopera
tivismo no Brasil, foi inserido no Título VIII, Da 
Ordem Económica e Financeira, que em seu art. 
197 reconhece as cooperativas de crédito como 
instituições finance:iras. É bom que se diga, Sr. 
Presidente, que Os incisos I e Vllrgarantem a este 
subsistema do cooperativismo_a inserção do siste
ma fina,ncei(Q nacional e a_s condições para o 
crescimento. O inciso VIII determina "o fu_nciona-

menta das cooperativas de __ crédito e os requisitos 
para que possam dispor de condições de _opera
ciónãlidade e estruturação próprias das institui-
ções financeiras". -

6. Outro segmento cooperativo, contemplado 
na Constituição, foi o de Cooperativas Médicas, 
com a aprovação dos §§ 1", 29 e 39 do ;;pt. 204, 
que possibilita a participação das cooperativas de 
forma complementar no sistema único de saúde, 
me.diªnte contratos de direito público ou de con
vênio. 

Sr. Presidel)te e Srs. Senadores, os_ benefícios 
sócio-e<;onômlcos do cooperativismo e_ a desta
cad_a_ __ atl!.ação da_ Fren1e _Parlamentar Cooper<:!ti
vista e da Organização da Cooperativas Brasileiras 
são fatores dignos de louvor, que merecem desta 
Casa todo o apoio, para que possamos ainda nes
te século resolver muitos dos Problemas rurais 
e urbanos dO nosso Pais, contando com um coo
perativismo sadio, forte e atuante. 

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J. 
Pronuncia ·a seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, é com o maior pesar que desejo 
registrar, nos Anais da Casa, o falecimento no 
último dia 29 de Julho do eminente Professor Or
lando Gomes. Serri dúvida, o maior civilista nas
cido neste século e que deixoU -em- sUa paSsagem 
pela vida um largo cabedal de obras de Direito, 
de ensinamentos, nos cinqüenta anos de cátedra, 
servindo a várias gerações. Para o registro desse 
triste acontecimento, junto a estas palavras os 
dados biográficos e a bibliografia desse .eminente 
mestre do Direito, a que todos nós recorremos, 
desde a juventude e até os dias da velhice. Em 
suas obras todos encontrarão, as atuais e as novas 
gei;iÇõeS,_OS eJen_:1_entos para dirimir as diversas 
controvérsias que o Direito Civil suscita e cada 
vez t"Tlais ·se inultiplicam. -

Sr. Presidente, penso traduzir o pensamento 
de toda a coletividade brasileira que tem estudado 
nos llivros de Orlando Gomes, principalmente, 
no exemplo de Orlando Gomes, dedicado, desde 
a mocidade, ao ensino de várias cadeiras do Direi
to. Lfder e pioneiro- do Direito do Trabalho no 
Brasil, depois, o grande civilista, durante 50 anos, 
ocupou a cátedra da Faculdade _de Direito_ da Ba
hia. 

Seu projeto de Código Civil é pioneiro, t: lamen
tável_que _o Governo que o enviou à Câmara, para 
exame, o tenha retirado por pressões estranhas 
e inexplicáveis. Sua obra é permanente e sua lem
brança será inesquecível. 

O Sr. Leite Chaves - Senador, V. ~ me 
permite um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita 
honra 

O Sr. Leite Chaves -Senador, embora contra
riando o Regimento, não poderia deixar de asso
dar-me a esta homenagem. Aliás _o_ PMDB tam
bém o faz, pela Uderança, em meu nome. Surw 
pre_endi-me c_om_a_notícia pois não tinha conheci
mento do falecimento do Professor Orlando Go
mes._ O fato nos constrange, sobretudo aos que 
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o conheceram nos Congressos nacionais da Or· 
dcm dos Advogados onde era tido como jurista 
dos maiores. Ninguém escreveu melhor do que 
Orlando Gomes, no setor de contratos e obriga~ 
ções. Homem que atingiu os píncaros do conheci
mento jurídico no País,jama_is se aproveitou dessa 
notoriedade para pisar em ninguém~ era de convi
vência tema e afáVeL Com o falecimento do Pro
fessor Orlando Gomes o mundo jurídico brasileiro 
se desfalca. Não perde mais, porque as suas obras 
permanecem, são reeditadas, validadas. Tenho 
certeza de que o seu próprio Projeto do Código 
Ovil, haverá de ser considerado no futuro quando, 
depois da Constituição, tivermos que elaborar o 
novo diploma. Aquilo que ele nos ofereceu aqui 
é atual, porque ele era um homem muito preocu
pado, não com o problema emergente, que passa, 
mas com o fundamento mais precioso, doutri
nário, sobretudo no setor em que se especializou. 
Esta homenagem que V. Ex!' presta é de todo 
merecida. Haveremos, V. Ex" também, de requerer 
uma sessão em homenagem à memória do Pro
fessor Orlando Gomes. Ele merece pelo seu sa
ber, pela sua decência, sobretudo, pela sua dedi
cação. Ele se verticalizou, aplicou na vida aquilo 
que nós chamamos em Direito tiens à-toi ton 
sulet. Quer dizer, alia-te a tua tarefa. 

O SR. NELSON CARNEIRO -Muito obri
gado a V. Ex", cujas palavras traduzem realmente 
a imagem que a Nação recordará de Orlando 
Gomes. --· · -

O Sr. LuizViana- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Luiz Viana- Nobre Senador Nelson 
Carneiro, com o mesmo pesar com-·que V. -Ex
registra o falecimento do nosso amigo, o emi
nente Professor Orlando Gomes, assado-me à 
homenagem que presta a esse grande jurista, 
com a solidariedade do Senado. Contemporâheo 
de Orlando Gomes na Faculdade de Direito, pude 
acompanhar, ao longo de mais de 50 anos, a 
sua vida laboriosa, toda ela dedicada ao Direito 
e ao_ ensino. foi, sobretudo, o grande professor 
da Faculdade de Direito, da qual jamais se afastou, 
mesmo quando atingiu a idade limite para o exer
cício da cátedra, quando passou, então, aos cur
sos de doutorado e mestrado. Era tal a preocu
pação de Orlando Gomes com o ensino do Direito 
que criou uma Fundação, na qual se abriga a 
sua grande biblioteca de Direito; porque ele, em
bora, hoje, mais conhecido como civilista, na reali
dade, foi um grande jurista, tal a complexidade, 
a extensão dos seus conhecfmentos. Começou 
aliás, se não me engano, como professor de Direi
to do Trabalho, daí tendo passado para uma cáte
dra de Direito Civil, que ilustrou durante meio 
século, deixando na vida cultural, não direi da 
Bahia, mas do Brasil, uma marca que perdurará, 
como é a marca deixada pelos grandes homens, 
pelas grandes figuras das LetrasJuridicas doBra
sil. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO - V. Ex" que 
com ele conviveu tantos anos na mesma Facul
dade, e acompanhou a sua trajetória, dá o seu 
depoimento, que a História recolherá 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Gostaria 
de apartear V. Ex' ... 
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O ·sR: NELsON CARNEIRO - Pois não, 
eminente Professor Od Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carva1ho- Estamos 
registrando, hoje, um acontecimento muito triste 
que é a morte de Orlando Gomes. Como cearen
se, quero dizer que Orlando Gomes muitas vezes 
visitou a nossa Fac;.uldade d~ Direito da Univer
sidade Federal do Ceará, e lá participou de impor
tantíssimos acontecimentos no âmbito, no estudo 
e no aprofundamento do Direito. Ninguém pode
ria falar melhor de Direito Civil, principalmente 
do Direito de Família, do que Orlando Gomes. 
Não é apenas o seu Projeto de Código Civil, 
que, lamentaveJmente, não foi aproveitado, que 
demonstra a sua larga competência no setor. Te
rnos muitas obras de Orlando Gomes, todas do 
mais destacado realce, do mais destacado mérito 
nessa área tão dificil. Lembro~me , por exemplo, 
d~_ sua lgtrqdução ao Direito Civil, que é uma 
obra preciosa a todos que pretendem estudar o 
Direito Civt1, o modo de encarar a classificação 
das leis, o enteridimento do negócio jurídico, a 
sua atualidade com a doutrina alemã _e, por que 
não dizer, depois de Oóvis Bevilácqua, que deixou 
wna obra formidável, coube exatamente a Orlan
do_ Gomes dar alguns passos na modernização 
do Direito Civil brasileiro, trazendo ao nosso co
nhecimento o que de melhor existia na doutrina 
européia, principalmente na doutrina alemã. É 
verdade que escreveu alguns livros sobre Direito 
do Trabalho, mas a nossa impressão é que, real
mente, se dedicou mais como jurista ao exame 
e aos esclarecimentos do Direito Civil. O seu Di
reito de --Família é uma obra fundamental, -mo
dema, bastante avançada -com relação a Sílvio 
Rodrigues, a Washington de Barros Monteiro, a 
Oóvis Bevilácqua, a Lafayette e a tantos e tantos 
outros autores. Mesmo escrita há cerca de 20 
anos, a sUa obra sobre Direito de FamíJia é indubi
tavelmente, ainda hoje, a mais .afual, a mais mo
derna, inclusive na clasSifica-ção dos impedimen
tos matrimoniais, onde ele dá um cunho absoluta-

_- mente.ilovo e ainda não usado, até então. à dou
-tri_n~ nacional. Associo~rne às palavras de v. Ex" 
Conheci tarilbém muito de perto o Professor Or
lando Gomes. Ele era muito querido no Ceará, 
principalmente por parte dos Professores Aderbal 
Nunes Freire e Fran Martins; era muito querido 
de Wagner Barreira e outros professores da nossa 
_F~-c;~lade~Lá ele tinha uma extensão cultural da 
Bahia. Talvez o Ceará o tenha admirado tanto 
quanto a Bahia. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Realmente, 
V. Ex• _faz uma ligação que era muito grata ao 
coração de Orlando Gomes, aquela ligação cultu
ral, intelec_tual com o Ceará. Todas as reuniões 

-realizada_s_ ern Fortaleza tivel-am a presenÇa de 
Orlando Gomes, para projetar ainda uma vez a 
extensão da sua cultura, principalmente para se
mear as novas idéias que devem presidir o Direito 
mOderno. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. 
Ex!- um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo 
o aparte ao nObre Senador Jutahy Magalhães. 

- - . 

O Sr. Jutahy Magalhães -Nobre Senador 
Nelson Carneiro, V. ~ faz uma homenagem ao 

· ·saudoso Professor Orlando Gomes. Tudo que se 

p"oderia dizer do professor, do civilista, do homem 
público, da pessoa humana de Orlando Gomes, 
acredito que já tenha sido dito neste Brasil todo. 
Queria apenas dar o testemuriho do PrOfeSsOr 
que admirava, porque, não sendo aluno da Facul
dade de Direito da Bahia, tinha como prazer assis
tir a inúmeras aulas do professor Orlando Gomes. 
Aproveitava para aprender um pouco mais, mas 
tinha, principalmente, a satisfação de ver um pro
fessor com sua capacidade de expor seus conhe
cimentos. Era aqUele professor que, no início da 
aula, com aquela letra bonita, ia até o quadro-
negro, nele escrevia o resumo da aula e, nos cin
qüenta minutos de que dispunha, expunha-a com 
a facilidade do conhecimento, de transmitir ·aos 
alunos aquilo que conhecia e que facilmente po
deria ser assimilado por eles. Aqueles alunos que 
tiveram a chance, na Bahia, de começar o segun~ 
do ano tendo_çomo professor de Direito Civil Or
lando Gomes, saíram da Faculdade conhecendo 
muito a respeito" da matéria. Por isso, nesta hora, 
queria apenas dar este testemunho da admiração 
que tinha pelo Professor Orlando Gomes, que 
também era um homem público, dirigente do 
Partido Socialista da Bahia quando voltei àquele 
Estado, na campanha de 1950. Tmhamos con~ 
fiança naquele homem que defendia suas idéias 
e princípios, com a legitimidade de quem podia 
fazê-lo, para o bem do nosso Estado. Por isso, 
nobre Senaclor, agradeço esta oportunidade de 
poder âar este testemunho simples a resPeito da 
vida de Orlando Gomes. 

O Sr. Ruy Bacelar- Permite Y. Ex", eminente 
Senador?. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço 
a V. ~ o testemunho, com que completa algu
mas observações que tenho feito desta tribuna. 

Ouço o nobre Senador Ruy Bacelar. 

O S_r. Ruy BarceJar- Eminente_ Senador f'l~l
son -Carneiro, desejO somente assoCiar~me, neste 
momento, ao discurso e aos pronunciamentos 
aqui feitos s_obre a pessoa do Mestre, do Professor 
Orlando GOmes; quandO V. Ex• reverencia Sua 
memória. -o-passamento do professOr, desse ilUs
tre baiano, grande cultor do Direito, foi uma perda 
irreparável para a Bahia, para O Brãsil e, posso 
até dizer, para o Mundo, pelo muito que deixou 
em seus exemplos, em seu trabalho, em sua serie
dade. Quero apresentar meus cumprimentos a 
V. Ex', endossando_e associando-me a esta home
nagem que V. Ex• presta ao inesQuecível Professor 
Orlando Gomes. Muito obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presi
dente, desde 1923, quáncJo juntOs nos encontra
mos, vindos de colégioS diferentes, para o exame 
de aritmética rio Ginásio da Bahia, fomos amigos_, 
compadres, companheiros de estudo, _e durante 
60 e poucos anos nossa amiZade rrateriia se cOn
solidou, inclusive num livro que escrevemos jun
tOs sobre o reconhecimento dos filhos adulte
lfno.S. 

Conheci ó M_estre, o JuriS-ta. o laureado de várias 
universidades,_ conheci o Porfessor-Membro da 
universidade de Coimbra; o cidadão, o homem 
público, o Jornalista, o ainigo, cClllhecrurna Clã.S 
mais a1tas e nobres expressões deste século. 

Orlando Gomes foi, sem favor, para quantos 
conheceram sua obra e para quantos conhecê-
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Ja-ão, de agora em diante, um exemplo de traba
lho, de probidade intelectual, de dedicação ao 
ensino, de serviço ao País. 

Quero apenas ressaltar, por fim, que, apesar 
de todos os apelos, ele continuou morando na 
Bahia, lá traba1hando e de lá se projetou pelo 
Brasil. Recusou todos os convites para sair da 
terra natal, e ali ficou à nora derradeira. Mas sua 
memória é reverenciada hoje não s6pelos alunos 
que o festajaram no seu cinqúentenário do seu 
ingresso na Cádetra, mas por todos aqueles que 
nesta e nas gerações futuras lerem seus livros 
e recolherem os ensinamentos de sua nobre vida. 

Muito obrigado a V. Ex!', Sr. Presidente. 

DOCUMEi'ITOS A QUE SE REFERE O 
SR. SE/"'ADOR NELSON CARNEIRO EJI1 
SEll DISCURSO. 

BIOGRAFIA 

Orlando Gomes nasceu a 7 de dezembro de 
1909,-ha capítal do Estado da Bahia, seftdo filho 
de Mário Gomes dos Santos e D. Amélia Pereira 
Soares dos Santos. Fe:t todo o seu curso primário 
e secundário no Colégio dos Maristas, o Ginásio 
Nossa Senhora da Yit6_r_ia_._Diplomou-se em dên
das Juridicas e Sociais pela Faculdade de Direito 
da Bahia, em 8 de dezembro de 1930. Em f933, 
obteve,. por concurso, o titulo de docente livre 
de introdução à Ciência do Direito, na mesma 
faculdade. No ano seguinte foi nomeado profes
sor da Faculdade de Ciências EcOriômicas, onde 
ocupou a cátedra de Instituições de Direito Social, 
na qual se aposentou em 1976. Ganhou o Prêmio 
Instituto dos Advogados da Bahia, por ter escrito 
um traba1ho sobre as inovações da Constituição 
Federal de 16 de julho de 1934. Em 1935, come
çou a leclonar Direito Civil na Faculdade de Direito 
e, em 1936, cUffiulativamente, Direito do Traba: 
lho, que regeu atê 1956. Em 1937, submeteu-se 
a concurso para provimento da cátedra de Direito 
Civil na Faculdade de Direito, sendO aproVado 
com média 9,65. De janeiro de 1942, até outubro 
de 1947, membro do ConSelho Técnico-Admi
nistrativo da Faculdade de Direito. De 1946 a 
1952, vice-diretár da roe_sJ:r;'l_éL faculdade. _Em 2 
de junho de 1952, eleito e empossado diretor 
da Faculdade de Direito, função que exerceu até 
1 ~ de julho de 1961, por sucessivas reconduções 
ao cargo. Desde a instalação da Universidade da 
Bahia, em 2 de julho de 1946, foi membro do 
Conselho Universitário e presidente de sua Comis
são de Legislação e Recursos atê 1970. 

Em 1952, eleito vice-reltor da universidade e 
reeleito em 195_5 e 1958, tendo assumido inúme
ras vezes o exercício da reitoria, que exerceu ple
namente quando o reitor Edgard Santos foi minis
tro da Educação. Em setembro de 1941, o Insti
tuto da Ord!!ffi dos Advogados Brasileiros lhe con
feriu o Prêmio Montezuma por ter sido classificado 
em primeiro lugar no concurso de monografias 
sobre a Filiação, a que concorreu sob o pseudó
nimo Metódio Príncipe. Em 1958, o Instituto dos 
Advogados da Bahia lhe concedeu o prêmio do 
mesmo nome por ter escrito o livro de Introdução 
ao Direito O Vil, considerada a melhor obra jurídica 
de autor domiciliado na Bahia. Em dezembro de 
1952, inscreveu-se no concurso nacional para o 
provimento do cargo de Assistente Jurídico do 
Ministério do Trabalho, e tendo sido dass_jfiçado 
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em primeiro lugar foi nomeado por decreto de 
14 de novembro de 1953 não tendo assumido 
o exerCício da função. Foi presidente do Instituto 
dós Advogados da Bahia, do Instituto Baiano de 
Direito do Trabalho e do Instituto de Econorriia 
~ Finanças da Bahia. É membro correspondente, 
desde 1943, do lnstito dos Advogados Brasileiros. 
Foi o presidente do N Congresso Jurídico Nacio
nal, que se realizou na Bahia e da VI Confêrénda 
Nacional do Coinércio, também realizada na Ba
hia. Foi Secretário da Sodedade Internacional de 
Direito Social. Integrou a Comissão Especial. de 
Ciências jurídicas da Fundação Moinho SantiSta 
para o prêmio do mesmo nome sobre Ciências 

'Especulativas. Foi membro do Conselho da Or
dem dos Advogados, tendo pertencido ao Tribu
n-al de Ética dessa corporação, da qual foi repre
sentante, corno presidente da delegação, na I~ 
é 2~ Conferências Nacionais dã Ordem dos Advo
gados. Diretor da Ergon, Revista dos T nbunais 
Trabalhistas editada na Bahia e redatorde Fórum, 
Revista do Instituto dos_Advogados da Bahia. É 
. meinbro do Conselho Administrativo do Instituto 
Qóvis Bevilaqua e do Conselho Redatorial da Re
visfa dos Tribunais e da Revista de Direito Ovil. 
Tem participado de Comissões Examinadoras de 
ConYursospara o-magistério superior em Forta
leza, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, ·São Paulo, 
Rio de Janeiro e João Pessoa. É membro corres
pondente das seguintes associações estrangeiras: 
Aca~emia _~-~cana de Derecho de_l Trabajo y 
de la_ ~revision _8_()cial, Instituto dei Trabajo- de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de De
recho dei Trabajo de Ta Faculdad de CiênciasJurí
dli::aiY Sociales de Santa Fé, Comisiorf de-SeQu
ridad Social e membro fundador da Associacion 
Tb~ro-Arnericana de Derecho dei Trabajo de la 
Universidad Nacional de la Plata e American. Fo
ram-lhe conferidas as medalhas Anchieta e Rui 
Barbosa. Foi professOr do Curso de DoutoradO 
da Faculdade de Direito, no quallecionou a ca
dei.ra ~e Direito PrivadO COmparado e é professor 
do Curso de Mestrado. Foi presidente da Associa
ção Comercial da Bahia e do Sindicato dos Ban
cOs da Bahici. É chefe- do Departamento Jurídico 
da Federação do Comércio. Em setembro de 

' 1966, voltou a ser diretof da Faculdade de Direito 
dã Universidade Federal da Bahia, nomeado pelo 
presidente da República, tendo exercido o man~ 
dato atê 27 de- setembro de 1970. Eleito para 
a Academia de Letras da Bahia em setembro de 
]967. Em l961, fcii convocado pelo ministro da 
Justiça para elabo!ar anteprojeto de Código Civil, 
t~nd? entregue o trabalho em 1963 ao ministro 
JÕ-ão -Maõgãbeira, que o submeteu a uma COmis
são revisora;-a qual concluiu seu trabalho em 
1964. ConvertidO- erri projeto, fo[ ao Congresso 
Nacional em 1965, de onde o retirou o próprio 
governo que o enviara. Em 1 g57, foi-lhe conferido 
o ~r_êll_li~_~dvogado Gonça1o Porto de S6uia, pela 
autoria do melhor trabalho forense em 1966. 

Membro correspondente da Academia Paulista 
de Direito. 

Membro do Instituto Brasiliense de Direíto do 
Trabalho. . 

- Presidente do Clube do Advogado da Bahla. 
Membro da Academia Brasileira de Letras Jurí-

dicas (cadeira n" 11) 
Prêmio Teixeira de Freitas do Instituto dos Ad

vogados Bra~ileiros. 

Medalha do Mérito Forense (OAB da Bahia). 
Medalha de Ouro da Univers_idad<:;: Federal da 

Bahia. 
Sócio Honorário do Instituto dos Advogados 

da Bahia. 
- Prêmio Muniz Freire, conferido pela Associação 
dos magistrados_ do Espírito Santo. 

Ordem do Mérito do Trabalho, conferido pelo 
Tnbunal Superior do Trabalho. 

Medalha Construtores do Direito do Trabalho, 
conf. pela Associação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho de São Paulo. 

Grande Oficial da Ordem do Mérito da Bahia. 
Medalha Anchieta, conferida pela Câmara Mu

nicipal de São Paulo. 

Doutor honoris causa pela Unfversidade de Coimbra, Portugal 
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e Sociolõgicas do Código Civil Brasileiro, Uv. Pro
gresso, Bahia, 1958; Cantatas, Forense, Rio, 
1959, 11~edição, 1987;Marxe Ke!Sen, Ed. Freitas 
Bastos, Rio, 1960 (esgotado); Ob(igações, Ed. 

_ Rev. Forense, Rio, 1960, 6' edição, 1981; Direito 
Privado, Ed. Freitas B_astos, Rio, 1960 (esgotado); 
Em colaboração com Elson Gottschalk- Curso. 
de Direito cl.o Trabalho, Forense, Rio, __ 1963, 1~ 
edição, 1987; Memória Justificativa do Antepro
jeto de Código C"rvil, Imprensa Nacional, Rio, 1963; 
1\nteprojeto do Código Civi~ Imprensa Nacional, 
1962, Forense, 1983; A reforma do Código Civil, 
Ed. na Univgrsidade da Bahia, 1987; Direito Eco
nômico,'Bahia, D. L Salvador, 1975, e:rn-colabo· 
r.ação com Antunes Varela Saraiva, São Paulo, 
1977; Transformações Gerais do Direito e das 
Obrigações, Ed. MEC, Tribunais, São Paulo, 1967, 
2~' edição, 1980; Em colaboração com Nelson 
Cariieiro- Do reconhecimento dos filhos ã.dulte
rinos, Forense, Rio, 1952, 2~. 1957; Direito da Fa
milia, Forense, Rio, 1968, 6• edição, 1986;-S"Uces- · 
sões, Forense, Rio, 1970, 3•, 1978; Alienação Fi
duciária e Garantia, Ed. Rev. Tribunais 1970, 4~ 
edição, 1974: Contrato de Adesão, Ed. Rev. Tribu
nàis, 1972; Novas Questões do Direito Civil, Sar~i
va, São Paulo, 1979, 2" edição de 1978.: Direito 
e- Desenvolvimento, Ed. Universidade da Bahia, 
1961; Questões do Direito do Trabalho, L TR, São 
Paulo, 1973; O Novo Direito de Familia, Bahia, 
1979, 2~ edição, Sérgio Fabrício, Porto Alegre; 
Harengas, Bahia, 1972; Escrítos Menores. Sarai
va;São Paulo, 1981; Novís(>imaS QueStões do Di
reito Civil, Safaiva, São Vaulo, 1984, 2~ edição, 
l9eB; Novos Es_tudos do Direito_ Civil, Forense, 
Rio, 1985; Ensaios de Direito __ C"lVll e Direitos_ do 
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Trabalho, AIDÉ, Rio, 1986; Questões maís recen
tes do Direito Privado, São Paulo, Saraiva, 1988. 

Além destas obras colaborou assiduamente na 
Revista Forense, na Revistã dOS Tribunais e Fó
rum, da Revista da Faculdade de Direito da Univer
sidade da Bahia, Scientia Jurídica, de PortugaJ, 
Ciênciãs JUrídicas do Brasil, Revista da Univer
sidade de Tulane, Nova Orleans, E. U. América 
do Norte, e Gazeta Dei Trabajo, de Buenos Aires. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram Sa
raiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.}.- Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, d_esejo cJ,Jmprimentar o Jornalista 
Batista Custódio, Editor-Gera] do Diário da Ma
nhã, pela publicação do Suplemento C:entro-Qes
te- O Caminho do Novo BrasJJ ,o qual enca~ 
minha neste momento à Mesa e peço transcrição 
do artigo anexo. 

São 290 páginas contendo dep-oimentos de po
líticos, autOridades e técnicos, abordando, sob as 
mais diversas ópticas, os rumos do desenvolvi~ 
menta da Região Centro~Oeste:· -

Esta publicação, que se torna desde já uma 
importante fonte de pesquisas para estudantes 
e todos que tiverem interesse_ em conhecer me~ 
lhor esta vasta região do territóriq_brasileiJO, ainda 
é carente de investimentos mas plena de poten~ 
cialidades. 

Retrato ampliado do Cei1tro-oesfe O SuPle
mento tem o· mérito de informar sobre a nossa 
cultura, história, economia e meio ai"nbiente, tra
çando um paralelo entre o que temos e o que 
de fato poderemos ter. 

Maior produtor nacional de alimentos a região 
carece de capacfdade de armazenamento e, so
bretudo, de uma rede de_ transporte mais eficiente 
que facilite o escoamento da produção atual e, 
inclusive, viabilize o tão almejado desenvolvimen
to industrial. 

Como goiano quero agradecer ao ]oinal Diário 
da Manhã, resp-onsável pela oportunidade deste 
Suplemento que tão bem divulga as aspirações 
regionais. 

DOCGMEIYTO A QlJE SE REFERE O SR. 
IRAM SARAIVA EM SEG PRONGNC/AMEN
TO. 

ANTES QUE TODA 
ESPERANÇA MORRA 

A causa da superioridade do de:~erwolvimento 
dos Estados Qnidos sobre o Brasil tem as suas 
raízes principais, creio eu, na forffiá de coloni
zação. Desde o início, os EUA foram povo~dps 
por imigrantes que ali apartaram, levando suas 
famí1ias e as tradiç:ões de berço para o áspero 
chão ,.dos desbravamentos. Em busca de oportu
nidades para recomeçar e c~esc~r junto com uma 
civilização que se esboçava, geralmente exilados 
poiLticos, esses pioneiros não lutaram apenas para 
amealhar tesouros, mas para semear os frutos 
do trabalho como alicerce e bandeira de uma 
nova pátria. 

Aqui desembarcou mentalidade diferente. A co
meçar pelas Capitanias Hereditárias, nossos c-olo
nizadores não se mudaram, apenas vieram dei
xando as suas famílias, crenças e interesses além· 
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mar, graduado_s funcionários públicos do reino 
portUguês,- chefiando aventureiros _ou criminosos 
com a missão de explorar o ouro e outras reservas 
naturais da colôn1a para regressa-rem riCos a um 
"Portugarm-ais gordo. 

EsSa vocação apátrida prosseguiu na política 
interna da expansão geográfica brasileira._ Os ban
deirantes que plantaram povoados na abertura 
do.$ sertQe_s, alargando nossas fronteiras, cami~ 

"nharam m"ovidos tão-somente pela cobfça de re
tornar càU_egados de fortunjl para o litoral. 

É a mesma mentalidade que predomina ainda 
hoje, Operando no estilo alienígena da.s: multina
cionals, os grupos sediados no Sul_ brasileiro lan
çaram seus tentáculo:;;. sobre_ a Amazônia, o Çen
_tro-Oeste e o Nordeste, abrindo fronteir?~s econó
micas através da espoliação e da d~a_stação des
sa._S regiões, promovendo a extração de todas as 
riqu_ez._as__. Sugando tudo. Só a mis_éria é ÇE;ixa~ 
intacta lá. E, como que numa vingança, ela o_s 
segue para as metrópoles através do_ êxodo rural, 
o contingente da fome siUando a cidadela dos 
saqueadores da justiça social. É um círculo vicio
_so que prosseguirá até à explosão do levante final, 
caso_ não se_ promova. urgente, a distribuição 
equânime do desenvolVimento nacional 

A unidade nacional só está _existindo mesmo 
nas vantagens pessoais dos grupos que esquar
tejam entre si o interesse_ coletivo,. No mais, o 
país se acomoda em diversas nações economi
camente antagónicas. Percebe-se, visível, que os 
esbanjamentos dos cartéis de New York, na Ave
nida Paulista, se contrapõem à penúria de bBiafra 
nos becos indigentes do-Piauí. De outra parte, 
a voracidade dos credores do FMI querendo pe
nhotar atê a nossa soberania não difere da insensi
bilidade da Avenida Atlântica ante a desm.iirição 
que mata as çrianças das favelas Vizinhas. A aridez 
violenta do LJ.bano não destoa dos desertos que 
as agropecuárias do Sul, montadas no desvario 
dos incentivos fiscais, estão abrindo nas sel~as 
de Rondônia. 

Não possuímos sequer uma imprensa de âm
bito nacional. Temos, isto sim, a grande imprensa 
do ruo de _Jan_eiro. e de" $ão Paulo_ mold~ndq-_ ~s 
notíciaS de todo o território brasileiro confotme 
a mídia de suas conveniência.s. Temo!i os Jorpa
listas desses_oiigopólios da informação disparan
do revoadas de_núm.eros e versões filtradas_ pela 
vontade do_s grupos económicos do Sul~_sem CQ

nhecimento ou __ contato direto c9m a realid~de 
do interior brasileiro~ a maioria deles com _maior 
conhecimento do que se passa nos Estados_Uni
dos ou na Rússia do que no próprio Brasil. 

--A tragédía continua a mesma na república dos 
~ngraçados. Da mesma maneira que Lisboa diri
giu a construção da força da Inconfidência, surge 
sempre uma reação organizada de enforcamento 
a toda inídativa que vise libertar _o Centro-Oeste, 
a Amazônia e o Nord~_ste de seu dela milenar 
de subserviência à_economia do Sul. 

SegUiram igUaJ reéeita quando o Goverõõ _Vãr
gas cribu a Marr:ha para o Oeste, ao ponto de 
descerem à retaliação da honra pessoal e familiar 
do e~aordinário João Alberto- de Uns e Barros, 
executor do programa e um dos mais fascinantes 
líderes da Coluna Prestes. 

Repetiram a dose pela mesma bula quando 
o Governo Kubitschek anunciou a mud~ça da 
<:apitai Federal do Rio de Janeiro para o PlanaltO 

Central. Lembro-me de Carlos J .. acerda, Jânio 
Quadros, freqüentando as primeiras páginas dos 
paulistas e cariocas c:o'm afirmações d9 tipO "Bra
sília serâ o noVo túmulo dos far<)ós"', e a_ "Belém
Brasma s~rá um caminho de onças", ou l·ufna 
estrad;;I que ligará o nada a coisa nenhuma". 

(0 que a faÍta de Visão histôrica não faz a um
demagogo~- Menos de_ 27 anos depois, Bras ma 
acaba de chegar de Paris tombada pela Unesco 
c:cimo Patrimônio cutural da Humanidade. E che
ga com o governador José Aparecido sendo agra
ciado, também, com um bilhete do prefeito de 
São Paulo parabenizando-o pelo -feito.Jânio_evolui 
as_sim para Janus -a mitológica figura de duas 
caras. Vendo-o, mal consigo acreditar que foi um 
dOs meus heróis de inJânda. E seria fâdl eVItar 
isso. Bastaria ·Jânio ter sido h.onesto e~COereriie 
consigo mesmo). - ----- -

Assim como det~rminadas pedras, batizadas 
de fôrmas pelos garimpeiros, indicam a presença 
c:erta de diamantes no cascalho, uin dos indícios 

· infalíveis de que um fato chega com um determi
nismo histórico de promover mudanças funda
mentais é--quãndo provoca a feãção imediata, 
contrária e unânime das forças dominantes nas 
sociec;lades c;ontemporâneas. _ 

Toda_ unanimidade é falsa. Falsa, ~Ttaniqueísta 
e interesseira,' corria o foi" o combate sistemátiCO 
da UDN de Afonso Arinos contra a COI)strução 
de Brasília Pelo PSD de JK, o mesmo Arii"los que 
-veio fecentemente eStampar a sua autoc:rffiCãnos 
jamais, dirigida a um JK que morreu amargurado, 
admitindo simplesmente ter sido um errO a luta 
oposicionista contra Brasília. 

E como ficamos nós, a juventude d_a_ époça, 
que erramos por acreditar nele? Ou então, o que 
dizer desse Jânio Quadros que se elegeu presi
dente da República comO se fora o próprio ma"stró 
onde se haatearia mai_s alto a imaculada Bandeira 
contra a corrupção no Pa[s, e agora se desmancha 
melancolicamente d_eOünciado como -cofrupto 
pela própi'ia filha e -deputada? 

Teria sido melhor se Lacerda, Arinos, Jân!o e 
outros oposicionistas do passado não tivesse_m 
conspirado, inclusive, o Golpe de Estado de 1~ 
~que nos mergulhou por mais de 20 anos nl!l11a 
ditadura cujo menor dos pecados foi estabelecer 
no País um mestrado de corrupção - e que de
pois renegaram ao fazer a sua autoc;ritlça em rela
ção a 64, como se rasgassem as próprias b!o~ 
gtãfias. 

Seria melhor, portanto, que nossos líd_eres 
afuaiS Se acautelassem para não repetir os equívo
COs "de muitos desses_heróis arrependidos de on
tem. E passassem a não dizer uma só palavra, 
a não praticar um só ato, a.não_ser _que acredi
tassem profundamente neles. Co_m _os pés finca
dos na competência. Com os oll)os v.oltados para 
o julgamen_to da história. A nªC?_ s~r _ass!m, em 
breve estaremos assistindo a outras autocriticas 
por parte desses que atuahliente combate_m a 
construção da Ferrovia Norte-Su..l, da F~rrovia 
Leste-Oes_te ~_<:;;orno o se:nador Affqnso Camãtgo 
que, de estradas, entende mesmo é dos caminhos 
do interesse pessoal que o levaram do PDS ao 
PMDB nas vésperas da vitória de Tancredo Neves 
e na barganha para ganhar justamente o Minis
tério dos Transportes. 

Positivamente, 6 senador paranaense não é um 
modelQ de_ posições coerentes, a náo ser pela 
sUbmissão de sua conduta cuja linha tem os_ car-



2118 Quarta-feira 17 

retéis presos aos grupos do sU1 que bancam sua 
eleição. Não fosse por essa condição de caudaR 
tário, teria aproveitado a sua passa,aem pelo Minis
tério para se transformar no concretizador das 
Missões de Simon Bolivar, quando pregou a uni
dade da América Latina - esse sonho que se 
transformará em realidade com a construção da 
Norte-Sul e da Leste-Oeste, com a evolução da 
Valec para uma binacional do Brasil com a Bolívia, 
construindo 350 Km ligando Cáceres-MT a Santa 
Cruz-BO e retocando a F erroviã existente até o 
porto de Aricas. Como se vê, não é-preciso mw1a 
utopia para lígar o Atlântico ao Pacífico. 

Nem Moisés, quando abriu o mar, mostrou tan
to destino a um povo. Ao indicar a Norte - sul 
como única rota para o Brasil desviar-se daS difi
culdades acumuladas no passado, Samey visua
lizou também as coordenadas para garantir a nos
sa soberania futura. 

O sonho de Brasília ri.Ko--enVolviã: aperias a 
transferência de uma capital, a fundação de uma 
ddade. Era o símbolo do _sadio retomo do País 
para dentro de si mesmo, para o Centro-oeste 
-que é onde o Brasil começa, dá voltas e termi
na. Da mesma maneira, a Norte..,....-- Sul não signi
fica a simples construção dé uma estrada de ferro, 
mas a retirada do comboio do desenvolvimento 
nacional de um desvio histórico. De fato, foi á 
concentração obsessiva de tOdos os recursos fe
derais no asfaltamento de rodovias qUe nos des
carrilhou para fora de nossa realidade. Não foi 
José Samey o primeiro a apontar essa falha. Mui
tos já o fizeram antes, ihduindo JK, o ímplantador 
do sistema. 

Juscelino Kubitschek terminara seu mandato 
de presidente da República glorificado como o 
homem que fazeram o Brasil progredir 50 anos 
em 5, candidato imbatível à reeleição. Justo nessa 
época, quando fazia sua campanha de senador 
por Goiás, JK surpreendeu o Sr. Orlando Rori2:, 
hoje prefeito de Luziânia e um dos seus principais 
cabos eleitorais na época, com um desabafo sin
~Iar. - .. . . 

Orlando; - Quando se eleger presidente da 
República novamente, em 1965, o senhor fará 
os 50 anos em 5 também para a agricultura? 

Jusçelino: - Sem dúvida, a agricultura será 
uma das preocupações de meu governo. Mas a 
meta prioritária, o meu primeiro ato como presi
dente, será implantar no Brasil o ciclo dos trans
portes ferroviários. Depois de percorrer o mundo, 
verifiquei que nenhuma gi'ailde nação se tomou 
grande sem ter construído antes uma ferrovia li~ 
gando seus pólos extremos. 

Então por que tantos se colocam assim tão 
Irascíveis contra as obras que vêm para modificar 
a face de seu tempo? SegUndo o médium Chico 
Xavier, é por: "Inveja e preguiça". E muitos por 
pura safadeza, acrescento eu. Na verdade, não 
se enfurecem contra a Norte - Sul porque ela 
seja dispendiosa, do contrário, teriam morrido de 
cólera diante dos chamados escândalos finan
ceiros do governo, todos no Sul, e onde os b_ura~ 
cos da ladroagem consumiram dinheiro públiCo 
que daria para estender uma ferrovia ligando o 
Pólo Norte ao Pólo Sul_. 

Combatem a Norte - Sul, não por ela em 
si mesma, mas porque representa o ingresso do 
Brasil na política dos transportes ferroviários. E 
isso signifíca o deslocamento do eixo do desen-
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volvimêntO nacional dO Sul para o Centro-Oeste 
e Norte-Nordeste. E, sobretudo, representa a in
versãtl total na captação e aplicação de recursos 
fiscais, que desde os tempos do descobrimento 
são recolhidos no País inteiro e destinados apenas 
ao fortalecimento do parque industrial sulista Do
ravante eles Passarão a ser Investidos na constru
ção do nOvo Brasil preconizado pelo Programa 
Integrado de Desenvolvimento Brasil Central. 

Mas os muito ricos, aqueles que jogam fora 
o que falta nas panelas vazias dos absolutamente 
miseráveis, esses sempre foram hábeis em apro
veitar-se da estupidéz oficial. O GOverno usou de 
pouca estratégia ao anunciar- a Norte - Sul no 
período de depressão, entre o fim do Cruzado 
e o fnido do CruzadO II, com -a agravante de não 
ter municlado a opinião pública de informações 
sobre a importância e a necessidade da obra. 
Além disso, ou pior -que isso, deixou-se escorregar 
tão feio no escândalo da concorrência pública! 
Essa arma os Jobbies sulistas souberam mano
brar com mestria através da grande imprensa. 
Posaram siderados de horror, mostraram~se vio
lenta dó$- em sua inoCéilda comerci.:il~ possuídos 
da mais virtuosa ira, quando, na verdade, aquele 
escândalo não fugia um milímetro do figurino 
da cartelização feita pelos grupos em todas as 
concorrências públicas no continente e fora dele. 

Nem foi só essa a causa do atraso do trem 
da Norte - Sul. Há um acidente mais grave em 
curso. Ê a dispersivídade das autoridades brasi
leiras. Dispersividade qu_e às vezes reflete incom
PetéhCia, outras indecisões e medo, mas quase 
sempre decorre de má-fé e culpa. Faltam-lhes 
firmeza de decisões, senso de objetividade, e, prin
cipalmente, essa coragem com que JK enfrentou 
sOzinho a artilharia adversária para levantar Brasí~ 
lia, onde cada tijolo assentado se transmudava 
_!}_!:~ma pedra atirada contra a sua honra pessoal 
do alto da chamada grande imprensa do Rio e 
São Paulo. 

Quanto ao Presidente Samey, só não o aclJ:S8-
ram ãinda de ter sido o causador do naufrágio 
que matou Gonçalves Dias nas costas do Mara
nhão. A Ferrovia Norte-Sul passou a ser comba
tida para atingira Presidente Samey e o Presidente 
SameypaSsou a ser cOmbatido para atingir a Fer~ 
revia Norte-Sul. Curiosámente, ninguém se preo
cupou em divulgar um recente relatório norte-a
mericano, da American Soybeans, advertindo os 
EUA de que o seu domínio mundial no mercado 
da soja somente Correria risco se o Brasil cons
tnlísse uina ferroVia ligando o Norte ao Sul. O 
doCumento destaca o potencial que representam 
o Centro-Oeste e a Amazônia na produção de 
grãos, -atualmente inviabilizado devido aos custos 
dos.transportes rodoviários em áreas tão extensas. 

Se a timidez telúrica do goiano não tivesse sido 
rompida pela audácia de Henrique Santillo ao criar 
a fféhle aos· g'overhadores do Centro-Oeste e da 
_Amazônia, a Norte-Sul teria morrido na solidão 
das intenções de Sarney. Mas não basta. É preciso 
JQd_g_;;_n_o_ grito geral. 

_ De<::-idí editar J)O Diário da Manhã um suple
meil.t.O-- desmistificandõ a farsa que as multina
cionais e seus lobbies montaram nessa campa
nha dirigida contra a ferrovia. Este suplemento 
se ]Jtgpõe a ser o antídoto, a enciclopédia verda
deira onde os números e as informações não 
são manipulados e mostram em sua real dirnen-

são todo o potencial das riquezas naturais hoje 
inutilizadas por falta de escoamento. 

Quem ler Centro-Oeste, o caminho do novo 
Brasil não terá, com honestidade, coragem de 
continuar entre os que tentam deter a marcha 
desse trem. Não imitarão a teimosia daqueles mo
radores que se negam a sair de casa na ilha de 
um rio que está enchendo e vai inundar tudo. 
O próprio suplemento foi um milagre acima de 
nossas forças, foi a pedra que conseguiu levantar 
a montanha. Ou a vitória do imp-ossível. Não foi 
fá61. MaS valeu a pena, se não por nada, mas 
como lição de luta. Ele serve. no mínimo, para 
desmentir o argumento derrotista dos que afir
mam que, no momento, o Brasil não tem condi
ções de construir urna obra da envergadura da 
Ferrovia Norte-Sul. Tem sfm. Não há grandes rea
lizações sem sacrifícios enormes. Muitos não des
cobriram ainda que as epopéias nunca são cOnse
guidas com aquilo que já existe. Elas são geradas 
pela capacidade criadora que nasce do sonho 
e se materializam em obstinação e suor. E nasce, 
sobretudo. da desolada coragem de alguns ho
mens que camínham na frente de seu tempo. 

Batista Custódio 

Durante o discurso do Sr. fúTil- Saáiiiia, 
o Sr. Dirceu Cametro deixa a é ade ira da presi~ 
dência, que é ocupada pelo Sr. Humberto 
Wcena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1 ~~Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 117, de 1988 

Senado Federal - DF 15-8-88 
Exrn? Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasília-DF 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de presidente da Comissão Parla

mentar de [nquérito, Instituída pela Resolução n~ 
22/88 do Senado Federal; -em cumprlmento à 
deliberação desta Comissão, requeiro, na forrna 
regimental e nos terrnos do artigo 38, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, 
a convocação do Dr. Jader Fori.tenelle Bãrbalho, 
Ministro de Estado da Previdêoda e Assistência 
Soç:ial, para prestar esclarecimentos sobre sua 
g_estão à frente do _Ministério da Reforma e do 
Desenvolvimento Agrário - Mírad. 
_ Aproveito o ensejo para reiterar à Vossa Exce

lência os protestos de elevada estima e conside
ração. -Senador José lgnádo Ferreira, Presi
dente da CP!. 

REQUERIMENTO 
N• 118, de 1988 

Senado Federal ~ DF 15-8-88 
Exm~ Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
N/Edíficio 
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Senhor Presidente, 

Na qualidade de Presidente da Comlssáo Parla
mentar de Inquérito, instituída pela Resolução n~ 
22/88 do Senado Federal, em cumprimento à 
deliberação desta Comissão, requeiro, na forma 
regimental e nos termos do artigo 38,_ caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, 
a convocação do Dr. José Paulo Sepúlveda Per
tence, Procurador-Geral da República, para pres
tar esclarecimentos sobre matérias de interesse 
desta Comissão. 

Aproveito o ensejo para- reiterar à Vossa Exce
lência os protestos de el~vad<:~. estima e conside
ração. -Senador José Ignácio Ferreira, Presi~ 
dente da CP!. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Os requerimentos serão publicados e incluídos 
oportunamente em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, cumunicações que serão lidas pelo 
Sr. 1 ç-Secretário. " 

São lidas as seguintes 

Brasflia, 16 de agosto de 1988 

A Sua Excelência 
Senador Humberto Lucena 
Dignfssimo Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Comunicamos a Vossa Excelência, a indicação 

do Senhor Senador Áureo Melo para integrar a 
Comissão do Distrito Federal, como suplente, em 
substituição ao titular desta Uderança 

Aproveito a oporturiidade para apresentar a 
Vossa ExCe1ência os meus protestos de elevada 
estima e distinta consideração. - Ronan Tito, 
Líder do PMDB. 

Em 15 de agosto de 1988. 

Exnl" Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nacional 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelên_cia que esta Ude

rança indicou os Excelentíssimos Senhores Sena
dores João Calmon e Cid Sabóia_ de Ca.IValho, 
para integrarem o colegiado de Vr.ce-Líderes do 
PMDB no Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e distinta 
consideração. -Senador Ronan Tito, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O expediente lido vai à publlcação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A presidência convoca ses_são conjunta _do Con
gresso Nacional, a realizar-se amanhã, às 9 horas 
e 30 minutos, no plenário da Câmara .dos Deputa
dos, destinada à leitura de Mensagens Presiden
ciais e à apreciação de matêrias em regime de 
urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está terminado o período destinado ao Expedien
te. 
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Estão presentes na Casa 71 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento_de inversão de item 
da Ordem do Dia, que vai ser lido pelo Sr. Primei
ro_-Secretârio. 

.ÊJidO e ã:j)rõVaOo o seguinte 

REQOERIMENTO 
1"1• 119, de 1988 

Nos termos do art. 198, a1inea "d", do Regi
mento Interno, requeiro inversão da Ordem do 
Dia, a fim de que as matérias constante nos itens 
n,.. 8, 9 e 1 O sejam ~ubmetidas a_o Plenário em 
~. 39 _e 49Jugares, respeCtivamente. 

Sa1a das Sessões, 16 de agosto de 1988. -
Senador Jutahy Magalhães. 

. . 

-~:-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a inversão da pauta, conforme delibe

--ração do Plenário. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câinara n" 37:-ae 19-88 (n9 478/88, 
na Casa de origem), que altera a alínea a 
do § 2~ do art. 18 do Decreto n? 89312, 
Oe--:-z-3 aejait"eiro de-1984, incluindo a SíndrO
me de lmunodeficiência Adquirida (SIDN 
AIOS) entre as enfermidades que dão direito 

_ à concessão de benefícios a segurados, inde
pendentemente do cumprimento do periodo 
de carência de 12 (doze) meses de contri

buição, após filiação à Previdência Social Ur
bana, tendo 
_ PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple

nário. 

-A discussão da matéria foi éncefrada na Sessão 
extraordinária antefiCir. 

Em votação o projeto,_ em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p"er-

manecer sentados. (Pausa.) 
- - Aprovado. 
- O projeto vãfà ~Cl!lção. 

É o segUinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 37, de 1988 

(N" 478/88, na Casa de origem) 

Altera a alínea "a" do § 2" do art. 18 
do Decreto n" 89.312, de 23 de jalleiro 
de 1984, incluindo a Sídrome da (muno
deficiência Adquirida (SIDAIAJDS) en
tre as enfermidades que dão direito à 
COnces~ão de benefícios a segurado_~, In
dependentemente do cumprimento do 
periodo de carência de 12 (doze) meses 
de contribuição, após filiação à Previ
dên_cla Social Urban":L 

O Cõngresso Nacional decreta: 
_ Art. )9. A Síndrome da lmonodeficiência Ad-

querida (SJDNAIDS) fica considerada, para os 
_ efeitos legais, causa que justifica: 

I- a Concessão_ de: 

a) licença para o tratamento de saúde prevista 
- noS-arts: 104 e 105 da-Lerrl" L711;-de_28 de 

outubro de 1952; ----- - - -

b) aposentadoria, nos termos d9_art. 178, inciso 
I._ alínea b, da Lei n~ 1. 711, de 28 de outubro 
de 1952; 

C) reforma militar, na forma do disposto no 
art 108, inciso V, da Lei no 6.880, de 9 de dezem-
bro de_1980; - -

d) pensão especial, nos termos do art. 19 da 
Lei n9 3.738, de 4 de abril de 1960; 

e) aUxílio-doença ou aposentadoria, indepen
dentemente do período de carência, para o segu
rado que, após ffiiação à Previdência Social. vier 
a manifestá-la, bem como a pensão por morte 
aos seus dependentes; 

J[ -levantamento dos valores correspondentes 
ao Fundo de Garan.üa por Tempo de Serviço
FGTS, independentemente de rescisão do con
trato indivídual de trabalho oU-âe qua1quer outro 
tipo de pecúlio a que o Paciente tenha direito. 

Parágrafo único. O exame pericial para os fins 
deste ·artigo será realizado no local em que se 
encontre a pessoa, desde que impossibilitada de 
se locomover. --~ 

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de s_ua 
publicação. 
_ Art. 3o_ ReVogam-se as disposições em con-· 

trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 83, de 1988, que autOriza o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir 
_16.700.000,00 Obrigações do Tesouro do 
Estado- OTRJ, elevando temporariamente 
o limite de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER ORAL FAVORÁVEL proverido 
em -PiEinário. 

A discussão_da matéria foi encerrada na Sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs-Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19-Secretário._ 

É lida a seguinte 
RedaçãO final do-Projeto de Resolução 

n• 83, de 1988. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 83, de 1988, que autoriza o Go
verno do Estado do Rio de. Janeiro, a elevar, ~em
porariamente em Cz$ 11.614.850.000,00 (onze 
bilhões, seiSCentos e qUatorze milhóeS, oitocentOs 
e-cinqüenta mil cruzados) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sa1a das Sessões, 16 de agosto de 1988. --Ja--
mD Haddad, Relator. -
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
0° 83, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal ãprovo~ nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e_.eu, , Presidente, promulgo 
a seguinte _ 

RESOLUÇÃO No , de 198$ 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a elevar, temporariamente, 
em Cz$ 11.614.850.000,00 (onze bi
lhões, seiscentos e quatorze mUhões, oi
tocentos e clnqüenta mil cruzados), o 
montante de sua dívida consolidada ln
tema. 

O Senado 'Federal resolve: 
Art. 1 o it o Governo do Estado do Rio de Ja

neiro autorizado a elevar, temporlamente, o parâ
metro estabelecido no item [J[ do art. 2ç da Resolu
ção N~ 62, de 28 de_ outubro de 1975, aJterada 
pela Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1 976, 
ambas do Senado Federal, de modo a permitir 
o registtro de uma emissão de 16.700.000 Obri
gações do Tesouro do _E~tado_ do Rio de Janeiro 
-TipO Reajustável- (OTRJ), equivalente a Cz$ 
11.614.850.000,00 (Onze bilhões, seiscentos e 
quatorze milhões, oitocentos e cinqüenta niil cru
zados), destinado ao giro de parte de sua dMda 
consolidada interna intralimite mobiliâria, vencível 
durante o exercido de 1988. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena) -
Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada 
como definitivamente aprovada, nos termos regi
mentais, dispensada a sua votação. -

O projeto vai à promulgação. 

-O-SR~-PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 85, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Paracambl, Estado 
do Rio de Janeiro, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 61.000,00 Obrigações do T escuro Na
dona!- OTN, tendo 
PAR~CER fAVORÁVEL, proferido em Ple

nário. 

Em votação o prójetc>;"ém turno únicO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 85, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~' 85, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Paracambt (RJ) a contratar ope-
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ração de crédito no valor corr_espondente, em cru
zados, a 61.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1988. 
Nelson Carneiro, ~elatÇ>r, 

ANEXO AO PARECER 

R~ dação final do Projeto de Resolução 
D' 85, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovoa, nos 
termos do artigo 42, indso VI, da Constituição, 
e eu, . , ............ · • Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
racambl, Estado do Rio de Janeiro, a 

-contratar oPeração. de crédito no valol' 
couespoitdente, em cruzados, a 
6t.ooo;oo- Obrigações de Tesoul'o Na
cional - OTN. 

O SEmãdo Federal resolve: 
Art. _ 1 Q É a Prefeitura Municipal de Paracambi, 

Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 
29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de_ 1,976, 
alterada pela Resoluçã_9 n°_]40, de 5 de de_zembro 
de 1985, ambas dO Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 61.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nadonal- OTN, J.unto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Sodal -
FAS, des-tinada à implantação de pavimentação 
com paralelepípedos e drenagem, no Município. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Ein discussão a redação final. (Pausa.) 
- Não havendo nenhum Sr. Senador que queira 

fazer uso da palavra, está encerrada a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como 

definitivamente adotada, dispensada a votação. 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 10: 

Votação, em turno único, do Proj_e~o de 
Resolução n~ 88, de 1988, que autoriza o 
Governo do Estado de Santa Catarina a ele
var o limite de seu endividamento, a fim de 
que possa emitir 11.295.702 Obrifiações do 
Te-Souro do Estado de Santa Catarina -
OTC,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nftria, . 

Em- votação o projeto, em turno único. 
Os SrS. Senadores que O aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
So13ie_ã_mesa;-n~dação final da matéria que será 

_ lida-_pelO-sr:-19-SeCretádo. -
t lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 88, de 1988. 

O Re1atór ·apr"e:Seilta à redação final do Projeto 
de Resolução n1 88, de ~ 988, que autoriza o Go-

vemo ·do EstadO de Santa Cátâf_ii'la a elevar, em 
Cz$ 7.856.160.741.00 (sete bilhões, oitoCentos e 
dnqúenta e seis milhões, cento e sessenta mil, 
setecentos e q_uarenta e um cruzados), o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1988. -
Direeu CBinelro, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n? as. de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
te~os do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 

. e eu_ , Presidente, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de San
ta cal.arlna a eleVar, temporariamente, 
em Cz$ 7.856.160.741,00 (sete bilhões, 
oitocentos e cinqüenta e seis milhões, 
cento e sessenta mil e set~centos e qua
renta e um cruzados), o montante de sua 
dívida consoli~~da lnte~a. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Governo do Estado de Santa Cata

rina autorizado a elevar, temporariamente, o parâ
metro do item m do art. 2° da Resolução n1 62, 
de 28 de outubro de 1975, alterada pela Resolu
ção n" 93, de 11 de outubro de 1976, ambas 
do Senado Federal, de modo a permitir o registro 
de uma emissão de 11. 295.702 Obrigações do 
Tesouro do. Estado de Santa Catarina - Tipo 
Reajustável (OTC). equivale!lte a Cz$ 
7.856.160.741,0Q_(sete bilhões, oitocentos e cin
qüenta e seis milhões, cento e sessenta mil e 
setecentos e quarenta e um cruzados), destinados 
ao giro de parte de sua dívida consolidada ínte~a 
intralimite mobiliária, vencível durante o exerdcto 
de 1988. 

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

·a-S-it PRESiDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo nenhum Sr. Senador que queira 
fazer uso da palavra, está encerrada a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promuJgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 2:_ 

Votação, em turno único, do P~gjeto de 
·-'- Resolução n" 17, de 1985, de _autona do Se

nador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
o uso da palavra, e dá outras providências, 
tendo -

PARECERES, sob n~ 552 e 553, de 1986, 
das Comlssóes: _ 

- de Constituição e Justiça, pela cons
titucionaltdade e juridicidade do projeto e das 
emendas apresentaJas nos termos do § 1 c 

do art. 442 do Regimento Interno, com exce
ção do item R da Emenda n' 4, que considera 
prejudicado; . _ , . . 

- Dlretol'a, favorável ao projeto e às 
-emendas. 
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Sobre a Mesa, requerimento que_será Jid.o pelo 
Sr. Primeiro-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N•120, de 1988 

Nos termos do art. 350, combinado com a alí
nea c do art. 31 O do Regimento InternO, requeiro 
adiamento da votação do Projeto de Resolução 
n? 17, de 1985, que "dispõe sobre o uso da pala
vra, e dá outras providências", por 30 dias. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1988. -
Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto _Lucena) -
Em vOtação. 

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço 
apalavra 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had
dad, para encaminhar. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadore, faço um apelo 
ao I"!_Obre Senador Jutaby Magalhães para que 
S. EX aceite a aprovação deste requerimento, para 
que possamos estudar com um pouco mais de 
profundidade este Projeto de Resolução. _ 

Sr. Presidente, considero justa a proposição 
apresentada pelo nobre Senador_ Jutahy Maga
lhães. Apesar de _ser Uder nesta Casa, reconheço 
que temos um poder ditatorial, pois, se dois ou 
três líderes pedirem a palavra, ou· se inscreverem, 
praticamente vetamos a possibilidade de qualquer 
outro Senador fazer uso da mesma. 

Reconheço, entretanto, qUe eXistem certo; itens 
que podem ser mais bem estudados. Não objeto 
a inclusão na Ordem do Dia, não solicito verifica
ção e continuo aceitando a tramitãção e. a votação 
do projeto. Apenas peço a anuência do Senad_o_r 
Jutahy Magalhães, para podermos retirar da Or
dem do Dia, durante algum tempo, a matéria, 
a fim de melhor acertarmos certos detalhes a 
respeito do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O Seilador Jamil Haddad falou _encaminhando 
a votação. -

Erh votação o requerimento. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Coricedo a palavra ao nobre Senador Cid-Sabóia 
de Carvalho, para encaminhar. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE: Para encaminhar.) - Sr. Presi
dente, ouvimos a argumentação do riõ_bre Sena
dor Jamil Haddad e sabemos perfeitamente que 
este assunto é da maior gravidade. E todos aqui 
do_Senado, aqueles que não estão nas Lideranças, 
ressentem-se das regras atualmente _existentes. 
É urgente uma modificação, mesmo em nome 
do exercício democrático da atividade parlamen
tar, aqui, no Senado Federal. 

Exatamente por isso, Sr. Presidente, a Lideran
ça do PMDB se manifesta contra o adiamento --

desta votação e_ pretende_ que, sendo recusado 
esse_ requerlmehtó, de logo se proceda a essa 
votação. 

O ~I!· PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em vo~ã.o_o requerimento. - -- -

Os Srs. Senadores que o a piavam queiram per~ 
manecer sentados. (Pausa) 

Rejeitado. 

O Sr. Jamll Haddad- Foi rejeitado, Sr. Presi~ 
dente? 

_ _O _SR. PRESIDENTE- (Humberto Lucena) -
O requerimento de adiamento foi rejeitado pelo 
l.í.der. 

O Sr. Jamil Haddad- Então, Sr. Presidente, 
peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceoa) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor Jamil Haddad. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus 
Iuga_res. (Pausa) 

O Sr. JamU Haddad -Sr. Presidente,- aten
dendo ao. apelo que me__ fez o nobre SenadorJuta
hy Magalhães, retiro o pedido de verificação. 

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -=-
Retirada_ a verificação, passa-se _à votação da ma-
téria. _ 

Em vôhiÇâo à Pí-OjetO, sé-m prejuízo das emen
das. 

Os Srs. SenadoreS -qué o aprovam quei;am pef~ 
1J1anecer sentados. (Pausa) 

Aprov~~do. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à votação em globo das quatro emen
das, todas com pareceres favoráveis, ressalvado 
o item n da Emenda n9 4, considerada prejudicada 
pela ComisSão de Constituição e Justiça. 

Em votação as emendas. 
Os Srs. senadores que as aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovadas. 

- 0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a Mesa. redação final da matéria que será 
lidá pelo -sr. Priril.eifõ-Seéretáôá. 

t: lida a Seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 17, de 1985. 

O Relato-r apresenta a redação final do ProjetO
de Resolução n9 l7, de 1985, que dispõe sobre 
o uso da palavra, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1988. -
Senador_ Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Red;J.ção fi_nal do Projeto de Resolução 
n• n:. de 1985. 

Faço Saber que o Senado Féâeral ap-rõvou, e 
eu, , Presidente, nos ter
mos do art. 52, Item 30, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

_ _ RESQWÇÃO N" , DE 1988 . 

Dispõe sobre o uso da palavra e dá 
outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 O Regimepto Interno do Senado Fe-
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der ai- Resolução n9 93, de 1970, com as modifi
cações posteriores - ·p-ãSsa a vigorar-com as 
seguintes_ alterações: 

_--''Art. 16. o senador poderá fazer uso da 
palavra: 

I -se Líder, uma vez por semana, após 
a Ordem do Dia, pelo prazo de 30 (trinta) 
minutos (art. 66); 

II - se Uder da_ Maioria, da Minoria ou 
de Bloco, em _qualquer fase da se_ssão, pelo 
prazo de 10 (dez) minutos, para declaração 
de natureza inadiável, de imediato interesse 
da respectiva linha partidária (art. 67).; 

III - em seguida à leitura do expediente, 
pelo prazo máximo de 20 (vinte) minutos, 
para as considerações que entender ( art. 
183); 

IV- na discussão de qu_alquer proposição 
( art. 304 ): · · 

a) preliminar, em primeiro turno e em tur
no único: 

1 -uma só vez, pelo prazo de 20 (vinte) 
minutos; 

2 -- no· início e rro final de cada turno, 
pelo prazo total de 40 (q-uarenta) minutos, 

_se autor ou relator da matéria_principal; 
b) em segundo turno- e em- tumõ suple

mentar, uma só vez, pelo prazo--de 10 (dez) 
minutos, se autor ou relator da ma_téria princi
pal, podendo, ainda, usar dessa faculdade, 
Um Senador de Cada partído; 

c) na discussão da redação final, uma só 
vez, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, se ~la
ter, podendo, ainda, discuti-la um Senador 
de cada partido; 

V- no encaminhamento de votação (arts. 
343 e 345), uma só vez, por 1 O (dez) minutos, 
reduzidos para 5 (cinco) minutos, rio segun
do turno e no turno suplementar; 

V1 - em explicação pessoal, uma só vez, 
por 5 (cinco) minutos: 

a) em qualquer fase da sessão, se nomi
nalmente citado na ocasião, para esclareci
mento de ato ou fato que lhe tenha sldo inde
vidamente atribuído, em discurso oU-ãpaite, 
não sendo a palavra dada, c_om essa finali
dade, a mais de 2 (!=fois) oradores durante 
a Ordem do Dia; 

b) na prorrogação da Hora do Expediente 
de acordo com _o previsto no art. 183, §§ 

·29 e3"· 
VIl :...._ pãra comuniCação inã.diá:vel, mani

festação de aplauso ou semelhante; home
nagem de pesar, para justificar PI-oposição, 
uma_só vez, pelo prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos, na prorrogação da Hora do ExQe
diente (ar!. 183, §§ 2• e 3•): 

Vlll- para declaração de voto, por 5 (cin
co) minutos (art. 351); 

·IX - em qualquer fase da sessão, por 5 
(cinco) minutos: 

a) Para uma observação, em que se com
pr-eenderá indagação sobre o andamento 
dos trabalhos, reclamação quanto à obser-

~ vância .do Regimento, indicação de falha ou 
equívoco_ erh rela-ção à matéria da Orderl1 
do Dia, vedado a qualquer Senador abordar 
assunto já resolvido pela Presidência;-

b) pela ordem, para suscitar questão de 
ordem, nos termos do art. 444; 
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c) para contraditar questão de ordem (arl 
444, parágrafo único); 

X - após a Ordem -do Dia, pelo prazo 
de 45 (quarenta e cinco_)_ minutos, para as 
consideraçôes_que entender (art. 1 99); 

XI- para apartear, pelo prazo de 2 (dois) 
minutos, obedecidas as seguintes normas: 

a) o aparte dependerá de permissão do 
orador, subordinando-se, em tudo que lhe 
for aplicável, às disposições referentes aos 
debates; 

b) não serão permitidos apartes: 
1) ao Presidente; 
2) ao parecer orai; 
3) a encaminhamento de votaçllo, salvo 

nos casos de requerimento de homenagem 
de pesar ou de vota de aplauso ou seme
lhante; 

4) a explicação pessoa1; 
5) aos pronunciamentos a que se referem 

os incisos 11, Vlf, VIII, IX e XII deste artigo; 
c) o aparte não poderá ser paralelo ao disM 

curso; 
d) a recusa de permissão para apartear 

será sempre concedida em caráter geral, ainM 
da que proferida em relação a 1 (um) só 
Senador; 

e) o aparte profeddo sem permissão do 
orador não será publicado; 

f) ao apartear, o Senador conservarMse-á 
sentado e falará ao microfone; 

Xl1 - para interpelar Ministro de Estado, 
por 10 (dez) minutos (art. 419, alíneaj); 

XIJI- para justificar emenda ou grupo de 
emendas por 10 (dez) minutos. 

Parágrafo único. É vedado ao_orador traM 
tarde assunto estranho à matéria em aprecia
ção ou à finalidade do dispositivo em que 
se basear a concessão da palavra. 
...................... ------····--· ~ 

Art. 19. .. ................ . 
§ 1? O Senador inscrito nos termos do 

inciso nr do art. 16 só pQderá usar da palavra, 
mais de 2 (duas) vezes por· semana, se não 
houver outro _orador que pretenda ocupar a 
tribuna. 

§ 2• .............. ------~ 
§ 3? Esgotadas as inscrições feitas nos 

termos dos incisos I e [)( do art. 16, será 
dada a palavra aos oradores inscritos para 
falar e111; seguida à leitura do expediente, e 
que não puderam ser atendidos naquela 
oportunidade. 

Art. 22. Neilhum Senador poderá falar 
contra o vencido, salvo em declaração de 
voto ou em explicação pessoal. 

Art. 66. Aos üderes é lícito usar da pala
vra, mediante inscri_Ção, uma vez pbt semana, 
após a Ordem do Dia, pelo prazo de 30 (trin
ta) minutos, podendo delegá-la a qualquer 
de seus liderados, através de comunicação 
es.crita à Mesa. 

Art. 67. Os Uderes. da Maioria, da Mino
ria ou de Bloco, poderão us_ar da palavra, 
em qualquer fase da sessão, salvo quando 
em curso de votação, pelo prazo de 10 (dez) 
minutos. para dedaração inadiável de ime-
diato interesse da respectiva linha partidária. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplicará durante a apreciação de ma
téria em regime de urgência, salvo para mani~ 
festação sobre esta. 

Art. 181. A primeira parte da sessão, que 
terá duração de 1 (uma) hora, será destinada 
à matéria do Expediente e aos oradores ins
critos para os fins do disposto no art. 16, 
III. 

Art. 183. O tempo que se seguir à leitura 
do expediente será destinado aos oradores 
da Hora do Expediente, podendo cada um 
dos inscritos usar da palavra pelo prazo máxi
mo de 20 (vinte) minutos. 

§ 1 ~ A Hora do Expediente poderá ser 
prorrogada pelo Presidente, urna única vez, 
_pelo prazo máximo de 15 (quinze) minutos, 
para que o orador conclua seu discurso, caso 
não tenha esgotado o tempo de que dispo
nha, ou para atendimento do disposto no 
§ 2? deste cirtigo, após o que ã Ordem do 
Dia terá início impreterivelmente. 
_ § 2~ Se algum Senador, antes do térmi
no da Hora do Expediente, solicitar à Mesa 
inscrição para manifestação de pesar, come~ 
rnoração ou comunicação inadiável, explica
ção pessoal ou para justificar proposição a 
apresentar, o Presidente lhe assegurará o uso 
da palavra na prorrogação. 

§ 3~ No caso do parágrafo anterior, so
mente poderão usar da palavra 3 (três)_ Sena
dores, dtvidindo a Mesa, igualmente. entre 
os inscritos, o_tempo da prorrogação. 

§ 49 As inscrições que não puderem ser 
atendidas em virtude do levantamento ou 
não realização da sessão, comemoração es~ 
pecial, ou em virtude do disposto no § 5° 
deste artigo, transferir-se-ão para a sessão 
-Ordinária seguinte e as destas para -a subse
qüente. 

§ 5° Havendo, na Ordem do Dia, matéria 
urgente compreendida no art. 371, a, não 
serão permitidos _oradores na Hora do Expe-

- àiente. __ __ _ -
§ 6? Ressa1vado o disposto no art. 185, 

b, não haverá prorrogação da Hora do Expe
diente, nem aplicação do disposto no § 29, 

--se houver nt:Jmer<o para votação ou se, na 
sessão, se deva verificar a presença de Minis
tro de Estado. 

- ···~··· ..................... _ .................................. ,. .................. ,. 
Art. 199. O tempo- posterior à Ordem do 

Dia será destinado aos oradores inscritos na 
forma do disposto no art. 16, l e[)(, obedecido 
o estabelecido no § 39 do art. 19. 

-- Art. 351. Prodamado o reSultado de 
-- uma votação, é lícito ao Senador usar da 

palavra para declaração de voto, por 5 (cinco) 
minutos. 

---Parágrafo único. Não haverá declaração 
de voto se a deliberação for secreta, não se 
completar por faJta de número ou se a vota
ção-não ror Suscetível de encaminhamento. 

Art 444. . ....................................... - ........... __ 
Parágrafo único.--- Para contraditar ques~ 

tão de ordem, é permitido _o uso da palavra 

a um só Senador, por prazo não excedente 
ao fixado neste artigo. 

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

O Sr. Carlos Chiarelll- Sr. Presidente, peço 
verificação de quorum. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Carlos Chiarelli, a Mesa já havia 
~~nunciado -~ redaçêo _final. Não há corno, ade
mais, fazer a verificação solicitada por V. Ex'. 

O Sr. Carlos ChiareDI- V. Ex~ pôs-em vota~ 
ção as emendas também, anunciou e eu pedi 
vedficação logo presente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Exatamente. Foram votadas e anunciei a redação 
final. _ -

O Sr. Carlos ChiareDI - Não tenho culpa, 
Sr. Presidente, que o _eletrônico rião funcione. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)-
V. & pode pedir verificação da redação final. 

O Sr. Carlos Chiarelll - Pedi na hora, no 
momento em que V. Ex• anunciou o resultado 
da votação das emendas. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Veja bem, se V. Ex~ Se-def- "ao trabalho dé -ler 
as notas taquigráficas, vai verificar que a Mesa 
já havia anunciado a leiturã da redação final. En~ 
tão, infelizmente, não vou poder atender ao reque
rimento de V. Ex•. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em--discussãO: a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
ã discussão. 

Encerrada a -discussão, a redação final é consi
derada definitivamente aprovada, nos termos regiM 
mentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
_Resolução n~ 28, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caçapava do SUl, ES
tado do Rio Grande do Sul, a contratar opera
ção de _crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3.689,02 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN, tendo 

Parecer Favorável, proferido em Plenário. 

Sobre a mesa. re_queri~e!lt_Q que será lido pelo 
Sr. f9-Secretário. 

É lido e aprovado o se-guinte 

REQUERIMENTO 
n' í2i, de 19ÍI8 

Nos termos do art. 350, corribfuados com a 
alinea c do_art. 310 do Regimento Interno, requei
ro adiamento da votação do Projeto de Resolução 
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Ir.' 28/88, constante do item 3 dã pauta, por 3o 
dias. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1988. -
RonanTito. 

O SR. PRESIDENTE (DirCeu- Carneiro}-
Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Or
dem do Dia, para a ela retomar na data fiXada. 

O Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira 
da presidência, que-e Ocupada pelo Sr. Dir-
ceu Carneiro. -- - --- -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canteiro) 
-ltem4: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 31, de 1988, qUe- autoriza a 
Prefeitura.Municipal de Janduís, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zado, a 8.424,51 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em Ple
nário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. }?-SecretáriO.- - --

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 
n• 122, de 1988 

Nos termos do art. 350, Combinado com a alí
nea c do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Projeto de Resolução 
no 31/88,. constante do item 4 de pauta, por 30 
dias. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 1988. -
RonanTito. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Aprovado o requerimento, a matéria Salfá da Or
dem do Dia, para a ela retomar na data ftxada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) 
- Item5: 

Votação. em turno único, do Projeto ·de 
Resolução n" 7 4, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Ludara, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de_ crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
42.437,69 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

Parecer Favorável, proferido em Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 19--5ecretárío: ·· · · ·-,.,.. ·- · 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO 
n• 123, de 1988 

Nos termos do art 350, combihad_a G.om a alí
nea e do art. 31 O do Regimento lnteino, requeirg 
adiamento da votação do Projeto de;_ Resolução 
w 74/88, constante do item 5 da pauta, por 30 
dias.. _ 

Sa1a das Sessões, 16 de agosto de 1988. -
RonanTito. 

o SR. PRESIDENTE (Dirceu camerror :...__ 
Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Or
dem do Dia, para a ela retomar na dala fixada. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)
Item 6: 

Votação, em turno úniCO: do Projeto de 
Resolução n~ 79, de 1988, rerratificando __ a_ 
Resolução nQ 16.0, de 1986,_ que ªutorfzou 
o governo do_ Estado do Pará a contratar 
Operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados. a 363.865,70 Obrigações do 
T escuro Nacional- OTN, tendo 
PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em Ple
nário. 

__ A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto. 
OS Srs·. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
AProvado. 

O Sr. Ruy Ba~d_ar- Si: Presidente, peço 
verlficação de quolum. 

OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-Se
rá feita a verificação solicitada pelo nobre Senador 
Ruy Bacelar. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Comó vOta ó Líder do PMDB? -

O SR. RONAI'I TITO (PMDB- MG)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PFL? (Pausa) 

S. Ex' EiStá ausente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Co!'nCi\lbta o Líder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB - SP) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDS? 

o O SR. JARBAS PA88ARINHO (PDS-'- PA) 
~im. 

O SR. PRESJDEN1E (Humberto Lucena) -
Como ·vota o Líder do PDl'? 

O SR. MARIO MAIA (PDT- AC)- Sim .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como 1/'ota o Líder do PDC? 

O SR. MAURO BORGES (PDC -'- GO) -
Sim. ·~ 

~ O SR._ PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
·como vota o Líder do PMB? -

O SR- NEY MARANHÃO (PMB - PE) -
Sim_. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuCena) -
Como _vota o Líder do PSB? 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os Sr. Senadores já podem votar. (Pausa) 

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

(Procede-se a vedficação_ifiJ votação) 

·VOTAM "SIM" OS SRS SEfiADORES: 
Affonso_Camargo- Afonso Arinos- Afonso 

Sancho - Albano Franco - Alfr~do CanljJos 
....;. Almir Gabriel-Aureo Mello- Carlos Chiare IIi 
::-:-: Chagas RodrigueS-- Cid Carvalho - DirCeu 
Carneíro =--FrãrlciSCo-Rollemberg- Fernando 
Cardoso - Guilherme P~Jmeira - Iram Saraiva 
- Jamil Haddad - Jarbas Passarinho :____ João 

Castelo - Jorge_ Bornhausen ~ José Rjcha -
Jutahy Magalhães- Leite Chaves- L~poldo 

- Perez - Mansueto de Lavor - Mario Covas -
Mário Maia -Mauro Benevides- Mauro Borges 
- Nabor Junior - Nelson Wedekin - Paulo 
Biso!- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Wilson 
Martins 

ABSTÉM-5E DE VOTAR OSR. SENADOR: 
Ruy Bacelar 

O SR- FE.RNANDO HENRIQUE CARDO
SO-Sr. PreSidente, retificÕ o ln eu voto. É '"Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O PSDB votou "sim''. 

O SR. PRESIDNEI'E (Humberto Lu_c_ena) -
Encerrada a verificação .. ~- _ _ 

Vai ser feita a apuração. (Pausa.) . 
Votaram "sim" 34 Senadores. 
Houve 1 abstenção. 
T otaJ: 36, com o Presidente. 
Não houve quorum. 
A Presidência vai suspender a se.s~_Q por 1 O 

minutos, acionando a campainha para a chamada 
dos Srs. Sena dores. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às- 11 horas e 55 mnutos, a 
sessão é reaberta às 11 horas e 58 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (HumbertO Lucena) -
EStá reaberta a se$São. Vai ser repetida a verifica-
ção de votação~ . . . _ ·-· . 

Peço aoS Srs. Senadores que ocupem os seus 
lugares. __ 

Será feita a verificação de vot:tção. (Pausa.) 

(Procede-se à verificação de votação.) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADOREs: 
Affonso-camargõ - AfonSo Arhios - Afonso 

Sancho - Albano -Franco -·Alfredo _CampOs 
,-Aimir Gabriel- Áureo Mel! o- Carla$ Chiarelli 
- Chagas Rodrigues ,.- Cid- CarvcilhO - Dirceu 
Carneiro - Edisón Lobão - Francisco Rollem
b~rg-~ernando Ca-rdoso-=- GuilhEmTie Palmeira 
- fram Saraiva -Jamil Haddad -Jarbas Pas~
rinho - João Castelo - Jorge Bomhausen -
José Richa - Jutahy Magalhães - Leite Chaves 
-LeopoldoPerez-MansuetodeLavor-Mário 

- Co_vas- Mário Maia- Mauro Benevides_- Mau-
ro Borges - Nabor Jún'ior - Nelson_ Wedekin 
- Ney Maranhão - Paulo Biso!- Rachid Derzi 
- Rona1do Aragão - Ronan Tito- Wilson Mar-
tins. -

ABSTÉM-SE DE VOTAR QSR SENNJQR: 
Ruy Bacelar. 

-,-_O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Encerrada a veriftcação de votação. Vai ser_ feita 
ã apuração._{Pausa.) 

Votaram "sim" 37 Srs. Senadores. 
Houve__Lab_ste_nç_ã.o. 
Total: 39, com o Presidente. 
O projeto foi aprovado. 

-O SR. PRESIDENTE (Humberto- Lucena)-
Sobre a mesa, redação ftnal a ser lida pelo_ Sr. 
1 °-Secretário. 

É lida ·a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

11" 79, de 1988. 

O RELATOR apresenta a redação ftna1 do Pro
jeto de R~so[ução rt' 79, de 1 ~88,-que rerratífica 
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a Resolução n~ 160, de 1986, do Senado Federal. 
Sala das Sessóes, em 16 de--agosto de 1988. 

- Aureo MeDo, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n9 79, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, e 
eu, , Presl_dente, nos 
termos do art 52, ftem 30, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte _ 

RESOLUÇÃO N• ,DEI988-

Rerratifica a Resolução D' 160, de 
1986, do Senado Federal. 

O SenadO Federal resolve: -
Art. 19 O art. 1? da Resolução no 160, de 1986, 

do Senado Federal, passa a vigorar com a seguin-
te redação: .. " - o~ •• 

"Art. 1 o É o Governo-dO EStado do Pará, 
nos termos do art. 29 da Resolução n" 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Re
solução n? 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizado a con
tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 363:865,70 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Económica Federal, esta na quali
dade de gestora do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Socíal - F AS, deStinada à 
conclusão do Hospital das Clínicas do Pará." 

Art. 29 Esta resolução_entra em vigor ria d~üa 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em-discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça· a palavra, encerro 
a discussão. 

Encei"rada a discusSão, a redação final é Consi
derada definitivamente aprOvélda, nos termos regi
mentais, dispensada a votação. -

A matéria vaf à-prOinulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)' 
Item 7: --

Discussão, em turno únk:o; do Projeto de 
Resolução no 80, de 1988, de aUtoria do Se
nador Ronan Tito e outros Srs. Senadores, 
que altera o art. 64 do Regimento do Senado 
Federal, tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, favorável 
à Emeilda n9 1; pela rejeiçãO- da Errienda 
n9 2; favorável ao projeto -nOs Íel'mos de Subs
titutivo que oferece; e __ . . -

- Dlretora, favorâvE·l ao projeto e à 
Emenda n9 1, nos termos do substitutivo da 
Comissão de ConStltuiÇàa· e·Justiça; e -pela 
rejeição da Emenda no 2. 

A discussão da matéria foi enCerrada na sessão 
extraordinária anterior. · 

Em votação o substitutivo. 
Os Srs. Senadores que o_ aprovam -queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Peço verificação 
de quorum, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor Chagas Rodrigues. 

Solicito aos Srs. Senadores ocupem seus luga-
res. (l>ausa.) -

Trata~se do Projeto de Resolução n" 80, de 
1988, que modifica o Regimento Interno, para 
efeito de criação da Uderança do Govenlo e da 
Oposição, suprimidas as Lideranças da Maioria 
e daMinóriã: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PFL? 

OSR. EDISON LOBÃO (PFL -MA)-Sim. 

o sR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Corria vota o Uder do_ PDS? 

. O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) 
-Sim, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Corria vota o Uder do PSDB? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO
SO (PSDB - SP)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PTB? 

O SR. AFFONSO c.,MARGO (PTB- PR) 
-NâOA 

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
Como vota o Wder do PDT? 

o SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PDC? 

O SR. MAQRO BORGES (PDC - GO) _
Sim. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Co_mo vota o !...íder do PMB? 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE) -
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
CóffiO. VOta o Uder do PSB? -

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- R.J)- Sim. 

Q SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena) -
os Srs. Senadores já p·odem votar. 

(Pfocede-s.e 8 verificação da votação.) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SE/"'ADORES: 

Nomes: 

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Se todos os Srs. Senadores já votaram, vai-se 
realizar a apuração. 

Votaram sim 31 Srs. Senadores; e não, 4. 
Houve 1 abstenção. 
Totãl de votos: 37, incluindo o voto do Presi

dente. 
Aprovado o ProjetO. 
Aprovado o substitutivo, ficam p-rejUdicados o 

prOjeto e as emendas, 

O SR-. PREsiDENTE (Humb~rto Lucena} -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
~aa pelo Sr. J9-Secretári0. ·v· -

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 80, de 1988. 

b Reiator apresenta a redãção final do ~Projeto 
de Resolução n9 80, _de 1988, que altera o artigo 
64 do Regimento Interno do Senado Federal. 

Scl_a das S_essões, 16 de agosto de 1988 ......... 
Jcroill Haddad, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 80, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art 
52, item 30, do Regimento IntefilO, prOinulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 
N< • DE 1988 

Altera o Regimento Interno do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 O artigo 64 do Regimento Interno do 

Senado Federa! passa a vigorar com a seguinte 
redação: -

.. Art. 64. As (e-presentações Pa-rtidárias 
terão líderes e vice-líderes. 

§ 19 Poderão, ainda, o Çiovemo e a Opo
-sição indicar os respectivos lídereS e vice-
líderes. -

§ 29 A indicação dos líderes será feita, 
=-ao iniciar-se cada Sessão Legislativa em do
cumento subscrito: 

a) pela maioria dos membros da respec
tiva bancada, quanto à indicação de líder da 
representação partidária; · 

b) pelos líderes das representações parti
dárias coligadas, quanto à indicação do líder 
da Oposição. 

§ 39 O Uder do Governo deverá-ser indi
cado pelo Presidente da República. 

§ 49 Os vice-líderes serão indicados pelos 
respectivos líderes no Prazo de 24 tvinte e 
quatro) horas da indicação destes.·· 

Nonso Ar/nos - Afonso SaiJcho - Albano 
Franco _...; -Nexandre Costa - Alfredo Campos 
- -Almir Gãbriel - Áureo Mello - Dirceu Car
neiro - Edison Lobão - Francisco RoUemberg 
- Fernando Caidoso - Guilherme Palmeira -
iram Saáriva - Itamar Franco - Jaml1 Haddiid 
- -Jarbas Passarinho - Jorge Bornhausen -
José Rlcha --Leite Chaves- Leopoldo Perez 
~Mário Covas-MárfoMaia-MauroBenevides Art. 29 À Jotaço3o nos gabinetes dos líderes 
.:..:....-Mauro Borges- Nabor Júnior- Nelson We- do Governo ~ da Oposição aplica-se o disposto 
dekin- Paulo Biso/- Ra_chíd Detzi- Rona/do no inciso V, do artigo 357, da Resolução n9 58, 
A&g®. - Ronan Tito- iM!son MartJ'ns. de 1 972. (Regulamento Administrativo do Senado 

VOTAM '1YÃO"OSSRS.SE!YADORES; ··-:- ~Feâerã!): 
Affonso Camargo - Chagas Rodrigues - Art 39, _Esta resol_uç:_ão entra em vigor na data 

, Mansu_eto de Lavor - Ney Maranhão. de sua publicação. 
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Art 49 Revogam-se as disposições em- con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a disCussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n9 111, de 1988, de autoria do Senador Mau
rício Coirêa, solicitando, nos termos regi
mentais, ao Ministro-Chefe da Cã-sa Civil, in
formações acerca da viagem oficial do Presi
dente da República à República Popular da 
China. 

Em votação o requerimento. 
OsSrs. Seliadores que o aprovãffi queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, serão solicitadas as 

informações. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Lei da Câmaran'7, de 1988 (n'8.587/86, 
na Casa de origeni), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República que cria a 16" Região 
da. Justiça do Trabalho e o respectivo Tribu· 
nal Regional do Trabalho, institui a corres
pondente Procuradoria Regional do Ministé
rio Público da União junto à Justiça do Traba
lho, e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido effi Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária do dia 11 do corrente, tendo sido 
aprovada em primeiro turno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, emendas que serão Ildas pelo Sr. 
Primeiro-SecretáriO. -- · -

São lidas as seguintes: 

EMENDAS DE PLENÁRIO OFEREODAS 
Ao Projeto de Lei da Câmara n~ 7, de 1988 

(N~ 8.387/86, na Casa de oiigem) 

EMENDAI'I• 1 

No artigo 4~, caput, onde se lê: 
" ... que tenham sede no município da 16~ Re-

gião.", -
Leia-se: 

" ... que tenham sede na área de jurisd.lçã2 da 
16~ Região." 

Justificação 

Na sistemática da COnsolidação das Leis do 
Trabalho, as listas tríplices organizadas para indi
cação de nomes, com vistas à composição dos 
órgãos judicantes da Justiça do Trabalho, são 
elaboradas, em cada região, por todas as assocía-
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ções sindicais, de primeiro grau ou de grau supe
ri6r~'ne-Jã-existentes (art. -662 e§ 19: art. 685, da 
CLT). _ .. 

Município da 1& Região, como está no projeto, 
só pode ser o da sede. Se não se cuidar de promo
ver a aheração _aqui proposta, essa região estará 
recebendo tratamento discriminatório em matéria 
de escolha de juízes classiStaS. 

Sala das _Sg~Q-~s. 16-de agosto de 1988. _: 
Rãih_i(ISaldanha Den;i. 

EMENDAI'I•2 

Acres_cente-se onde couber: 

-"Art Os cargos constantes do anexo [ 
desta lei serão providos após a instalação 
do TríóunarRegional do Trabalho da T6~ Re
gião, com sede em São Luís - MA, nos 
termos da legislação em vigor." 

Sala -das -Sessões, 16 de .agosto de 1988.
Rachld Saldanha Derzl. 

EMENDAI'I•3 

Substitua~se, no anexo II do projeto, a desig
nação ''Técnico de Administração" por "Admi
nistrador". 

Justificação 

H~je não mais existe, na terminoloi]ia utilizad_a 
na Adminlstraçao Pública Federal, o T écniço de 
Administração, que passou a denominar-se Admi
nistrador. 

Sala das SessQes, 16 de agosto de 198_8. -
Rachld Saldanha DerzL 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Nos termos do art. 6° da Resolução no 1, de 1987, 
designo o nobre Senador João Castelo para profe~ 
rir parecer sobre as emendas de plenário do Pro
jeto de Lei _da Câmara 7/88. 

O SR. JOÃO CASTELO (PDS -MA Para 
emitir PareCer.) -Sr~ "Presidente, srs. Senadores 
a maté:ria,_ de iniciativa do Senhor Presidente da 
R~P~Ijca, nos termos do art 51 da Constituição 
Federal,-objetiva a criação da 16a Região da J_us
tiça do Trabalho e o respectivo Tribun~l Regional 
do Traba1ho, instituindo a correspondente Procu
rador_ia__R~gional do _Mini~tério Público da União 
junto à Justiça do Trabalho e dando outras provi
dências. 

A proposição foi aprovada em -primeiro turno 
de votação com parecer de minha autoria, e , 
decorrido o interstício de 48 horas, conforme o 
art. 108, § 3q da Cónstituição Federal, passa à 
apreciação em segundo turno. 

__ En_tretanto, nesta fas_e lhe foram oferecidas três 
emendas, todas de iniciativa do ilustre líder do 
Governo nesta Casa, Senador Saldanha Derzi. 

A primeira delas intenta acrescentar onde 
couber dispositivo visando a que os cargos cons~ 
tantes do anexo I do projeto sejam providos após 
a inStalação do Tribunal Regional do Trabalho 
da 16" Região, com sede em São Luís - MA, 
nos.termos da legislação em vigor. 

A segunda, pretende substituir, no anexo 11 do 
projeto, a designação de "TéCníco de Admiriis
traçãO" por "Administrador", sob o argumento 
de que hoje não mais existe, na terminologia utili-

zada na Administração Pública _federa;!, o Técnico 
de=-Adminístração, que- pissOu a- -Se_ -denominar 
.. Administrador". 

A ter_ceira, quer que no art. 4~, caput, 
onde se lê: 
" ... que tenham sede no Munidp!o da 16~ Re

gião" leia-se: 
'

0 

... que tenham sede na área de jurisdição da 
16~ Região." 

Jus_tifica-se a emenda com a afirmativa de que 
na sistemática da Consolidação- das Leis do Tra
balho as listas trípllces organizadas para a indica
ção de nomes, com vistas à composição-dos ór~ 
gãos judicantes da Justiça do Trabalho, sejam 
elaboradas, em cada região, por todas as associa
ções sindicais, de primeiro grau ou de grau supe
rior, nela existentes (art. 662- e § 1'~; e· ãrt. 685, 
da CLD. . 

O município da 16~ Região, como está no próje
to, só pode ser o da sede. Se não s_e cuidar de 

-promover a alteração proposta, a região estará 
recebendo tratamento discriminatório em matéria 
de escolha de juízes dassistas. 

As emendas apresentadas têm o escopo de 
coiTigir- irrlperfeiçóes dO pi-6}E:t0 effi-eXame, nao 
apresentando vícios de técnica legislativa, de juri
dicidade e, tampouco, de constitucionalidade. 

Pelo exposto, somos _pela aprovação da propo
sição, em acordO coffi o parecer de Plenário, apro
vado no 1 q turno de votação, e com as emendas 
que agora lhe foram oferecidas. 

I:: o pare_cer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável às emendas. 

Em discussão o projeto e as emendas em se
gundo turno. 

Não havendo quem peça a palavra, vou encer
rar a discussão. 

Encerrada a discussão, passa-se à votação da 
matéria, que, nos termos do inciso II, da alínea 
b do art. 322 do Regimento Interno, depende, 
para a sua aprovação, do voto favorável da maioria 
absoluta da Casa. A votação deve ser feita pelo 
processo nominal. No entanto, tendo havido a cor~ 
do de lideranças, passa~se à votação do projeto, 
em segundo turno, sem prejuízo das emendas, 
pelo processo simbólico: 

Em votação. 
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados._ (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEJ DA CÂMARA 
N• 7, de 1988 

(1'1' 8.387/86, na Casa de origem) 
~- _,) '---' 

De iniciativa do Senhor Presidente 
da República-

Cria a 1& Região da Justiça do Traba
lho e o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, lnStltui a correspondente Pro
curadoria Regional do Ministério Público 
da Clnião jlDlto à Justiça do Trabalho, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
-Art. 1~ Fica criado o Tribunal Regional do 

Trabalho da 1 &- ReQião, que terá sede em São 
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Lufs ~.\\A) e jUrisdição nos Estados do Maranhão 
e Piauí. · 

Art. 2• .. Q Tribunal Regional do Trabalho da 
1 (5I' Região será i::ompósto de 8 (oito) Juizes, com 

· vencimentos e vantagens previstos na legislação 
em vigor, sendo 6 (seis) t0gac1os. de investidura 
vitalícia, e 2 (dois) classistas, de investidura tem-

, porária, representantes, respeCtivamente, dos em
pregat;lores e dos emgregados. 

Parágrafo único. Haverá uril suplente para ca-
da Juiz Oassista. -

Art. _Jo;o Os Juízes togados serão nomeados 
pelo Presidente da República: 

1-4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presi
dentes de Juntas de Conciliação e Julgamento, 
por antiguidade e por merecimento, a1ternada
mente, com jurisdição na área desmembrada da 
7• R~ão da Justiça do Trabalho; 

U- 1 (um) dentre integrantes do Ministério 
Público da União junto à Justiça do Trabalho; 

lU.,- 1 (um) defltre advogados no exercício 
efetivo da profissão. 

Parágrafo Único. Para fins de preenchimento, 
por meredmento das duas vagas de Juiz togado 
reservadas a magistrados de carreira, o T ribunaJ 
Regional do Trabalho da 7" Região, dentro do 
prazo de 1 O (dez) dias. contados da publicação 
desta lei, elaborará duas listas tr1pllces, atendido 
o ~s,to no inciso ldeste artigo, que serão enca
mlnhadas, peJo Trlbtina1 Superior do Trabalho, 
ao Minisíérlo da Ju,stiça.. . 

Art. 49 Os Juízes daSSistas seCão-aeSigriaaos 
pelo Presidente da República, na forma dos arts. 

· 684 e 689 da CorisOlidação das Leis do lrabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n<:> 5.452, de 1 ~de maio 
de I 943, dentre nomes constantes de _listas tripli

, ces organJzadas pelas associações sindicais e 
grau superior, que tenham sede no município da 
1& Região. 

Parágrafo único. O Presidente do Tribuna] Re
gional do Trabalho, dentro de 10 (dez) dias, conta· 
dos da publicação desta lei, mandará publicar 

. · edital..convocan"o as -~sotiações sindicais men
. cibiladas ne:ste artigo, parã que apresentem, no 
praZo de 3ó (trinta) dias,_~~s listas tríplices, _que 
serito encaminhadás~ peJo Tribunal Superior do 

·Trabalho, ao Ministério da Justiça. 
Art. 5• Os Juízes do Trabalho Preslóentes de 

Juntas e os Juízes Substitutos, que tehham, na 
data da publicação desta lei, jurisdição sobre o 
território da 1 & Região, poderão optar por sua 
permanência, _conforme o caso, no Quadro da 

.. 7~Região. ,' . .-. · '"-~ •.. - _ 
.§ .. ·19 f!.. opção ·prevista neste à_rtigo ~rá IT_I~

Jésta_Çia pof escri!<J, den~o-d,e 3.Q (~nta) diás, con
. -~~: da. p~b~.caç~:d~t<ll~i,. ao -~si_dente _do 

Tribunal Regional do frab{ilho lia 7~ Região e 
terá:. caráter ·irretratã1iet:· · . · ., 
· '§ 29 ·as Juízes dO Trabalho Presidentes de 

Juntas que optarem pela 7a Região permanecerão 
servindo na 1 & Região, garantidos os seus direitos 
à remoção e promoção, à medida em que ocorre
rem vagas no Quadro da 7~ Região, observados 
os critérios legais de preenchimento. 

Art & O Tribunal Regional do Trabalho da 
16• Regiãó terá a niesma c:omp(etênCia atribuída 

. ~Tribunais RegiOftais do Trabalho pela legisla· 
ça~êmviQ:ox ... :_-,.~-~--·_.- ·;--~'" -~--~- .. -'. __ - __ 

·Art 7<~ .. o-noVo. Tribtm~ será .instal-ado e presi
. dido, · at~ ª-poSSe do l?r~ld~t'lte ·e_ do Vi~e-:Pre
Sidente efeitos· de confo~dade com as dispo-
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sições da L_ei Orgânica da Magistratura Nacional, 
pelo Juiz togado mais antigo, oriundo da carreira 
de Juiz do Trabalho, cqmputada a antiguidade 
de classe de Jui1! Presidente de Junta de Conci
liação e Julgamento. .-

Parágrafo único. O novo TribunaJ aprovará 
seu Regimento lntemo dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua instalação. 

Art. &' Uma vez aprovado e publicado o seu 
Regimento Jntemo, na sessão que se seguir, o 
Tribunal elegerá 6 Presidente e o Vice·Presidente, 
de conformidade com as normas da Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional. 

Art. 9" Até a data de insta1ação do Tribunal 
Regional da 16~ Região, fica mantida a atual com
petência do Tribunal Regional da 7~ Região. 

§ 19 Instalado o Tribunal Regional do Traba
lho da 1 & Região, o Presidente do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 7" Região remeter-lhe-á todos 

-- os·pi"'cessos oriundos de território sob jurisdição 
do novo Tribunal que não tenham recebido "vis
to" do Relator. 

§ 29 Os processos que já tenham recebido 
"visto" do Relator serão julgados pelo Tribunal 
Regional do TrabalhÕ da 7' Região. 

Art. 1 O. As Juntas de Conciliação e Julga
mento sediadas nos Estados do Maranhão e Piauí 
ficam transferidas, com seus funcionários e seu 
acervo material, para o TnbunaJ Regional do Tra
ba1ho da 16• Região, sem prejuízo dos direitos 
~dquiridos_e respeitadas as situações pessoais de 
seus Juízes, Vogais e servidores. 

§ 1"' Os cargos existentes na lotação do Tri
bunal Regional do Trabalho-da 7• Região, a que 
se refere este artigo, ficam transferidos para o 
Tribunal Regional do Trabalho da 1& Região. 

§ 29 Os Juízes, Vogais e servidOres transfe
ridos_ na forma deste artlg'o continuarão a perce
ber~Yendmentos e vanta_gens pelo Tribunal Regio
nal do Trabalho da 7" Região, até que o orçamento 
consigne ao Tribunal criado por esta lei os recur
sos necessários ao respectivo pagamento. 

§ 3<' _ Poderão ser aproveitados no Quadro de 
Pes5®1 :do TribunaJ ora criado, em cargos equiva
lentes, os funcioríários requisitados de outros ór
gaos da Admlnistração Pública Federal_em_exer
cício nas Juntas de Cpnciliação e Julgamen~o_ 
subordinadas à jurisdição, desde que haja concor
dância do órgão de origem. 

Art. 11. __ ficam criados, no Quadro de Pessoal 
do-Tribunal RegionaJ do Trabalho ~a 16~ Regi_ão, 
Com retribuiçãO -pecuniária prevista na legislação 
~-vfgor, 2_ (~L!as) fun~s de Juiz Oassistc:t e 
6 (seis) cargos de Julz Togado. 

Art.. 12. Além doS cai'gos e funções transfe
ridos ou criados na forma dos arts. 1 O e 11 desta 
IE:ii, fiCam criados, no Quadro de PessoaJ da Justiça 
do Trabalho da 16~ Regi~, c;_om os vencimentos 
e vantagens fixados pela legislação em vigor, 6 
(seis) cargos de Juiz Sub_!?titu_to e os cargos em 
comissão constantes do Anexo I, desta lei. 

Art. 13. O Tribunal R"egional do Trabalho da 
1& Região, dentro do prazo de 90 (n~e~~)_~~. 
cõntàdãs de sua irlStãiação, ãbdrá concurso públi
co- de provas e tít~l_os p_ai:a preenç_him~nto d~s 
vagas de Juiz_ Substituto, depois de satisfeito o 
disposto no art 5~ desta lei. 

Art. 14. Osservidoresatu~_mentelot~snas 
Juntas de Conciliação e Julgamento com jurisdi
-~o no território da 16~ R~gião da Justiça do Tra
balho poderão permanecer no Quadro da 7• Re--

gião mediante opção escrita e irretratável, m~ni
festada ao Presidente do Tribunal respectivo, den
tro do prazo de 30 (trinta) diaS, cOntados dã publi
cação desta lei. 

Art. 15. Fica criada, como órgão do Minis· 
tério Público da União junto à Justiça do T rabaJho, 
a Procuradoria Regional do Trabalho da 16" Re· 
gião, com competência prevista na legislação em 
vigor. 

Parágrafo único. A Procuradoria Regional do 
Trabalho da 1 & Região compor-se-á de4 (quatro) 
Procuradores do Trabalho de 2~ _Categoria, um 
dos quais será designado Procurador Regional. 

Art. 16: _ Para atendimento da coffipÕsição da 
Procuradoria Regiona1 do Trabalho da 16" Região 
ficam criados 4 (quatro) cargos de Procurador 
do Trabalho de 2~ Categoria, os c;iuaíS serão preen~ 
cllidos de conformidade com a legislação em vi~ 
-gor. 

Art. 17. Fica criado o Quadro de Pessoal da 
Procuradoria Ré9ional do Trabalho da_ 16' Região, 
na forma do Anexo 11 desta lei, cujos cargos serão 
preenchidos de conformidade com a legislação 
vigente, sendo~lhes. entretanto, aplicados os mes~ 
mos valores de reajustamento, critério de gratífi~ 
cação e condições de trabãlho fucados, pelO Decre· 
to-Lei n9 145, de 13 de fevereiro de 1976, com 
aherações posteriores. 

Art. 1a O Mínistéiio da Justiça, ouvido o Pro
curador-Geral da Justiça do Trabalho, promoverá 
a instalação da Procuradoria Regional do Trabêt
lho da 16" Região. 

Art. 19. OáJuizesnomeadOsnaformadoart 
39, desta lei, tomarão posse perante o Presidente 
do Trlbun~_l Superiol- do Trabalho. 

Parágra-fo único. A posse dos-Juizes referidos 
neste artigo deverá realizar-se dentro de 30 (trinta) 
dias, contados da nomeação, prorrogáveis por 
mais 30 (trinta) dias, em caso de foJ:Ça maior, 
ajuízo do Presidente do Tribunal Superior do T ra
balho. 

-Art 20. Compete ao Tribunal Superior do 
Trabalho, através do seu Presidente, tomar todas_ 
as medidas de natureza administrativa para insta
lação e funcionameõtó do Tribunal RegiOnal do 
Trabalho da 16a Região. 

Art 2f: O Poder Executivo fic:a autoriZado a 
abrir créditos especiais até o limite de Cz$ 
17.500.000,00.- (dezessete_ milhões_ e quinhentos 
mil cruzados) e Cz$ 1200.000,00 (um milhão 
e duzentos mil cruzados) para atender às respec
tivas despesas iniciais de organização, instalação 
e funcionamento do Tribunal Reglcnal_do Traba
lho da 16• Região e da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 16a Região. 

§ 19 os ciéditos a que se refere este artigo 
serão consignados, respectivamente, em favor do 
TribUnal Superior do Trabalho e do Ministério Pú
blico da União junto à Justiça do Trabalho .• 

§ 29 _ Para atendimento das despesas decor
rentes da abertura dos créditos especiais autorl· 
zados neste artigo poderá cancelar dotações con:
signadas_ nos orçament_os da 7~ Região da Jus_ti~a 
do Trabalho, destina~s àS despesas que seriam 
realizadas pelas Juntas de Conciliação e Julga
mento desmembradas, ou outras dotações orça-
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mentárias, bem como utilizar dotações do orça- __ -AJt. 23. Revogam-se as-_disposições em con~ Ministério Público da_ União junto à Justiça do 
trârlo. - Trabalho, e dá outras provtdênclas. mento do Ministério da Jus_tiça. . 

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, observadas as disposições do § 
29 do art 108 da Constituição Fedéral. 

Câmara dos Depuiãdos, 1 o de março de 1988_ - SaJa das Sessões, 16 de_ 8gosto de 1988, -
Cid Sabóla de Carvalho - Relator. 

-mysses Guimarães. _ 

Número 

I 
I 
I 
I 
I 
8 
8 
3 
I 

ANEXO! 

(Lei n~ , de _de de 198 ) 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16' REGIÃO 

-CARGOS EM COMISSÃO 

Cargo 

Diretor~Geral da Secretaria 
Secretário-Geral da Presidência 
Secretário do Tribunal Pleno 
Diretor de Secretaria Administrativa 
Diretor de Secretaria Judiciária 
Diretor de Serviço 
Assessor de Juiz 
Assessor 
Secretário de Corregedoria 

ANEXO II 

(Lei 11' , de de de198 ) 

Código 

TRT-16•-DAS 101 
TRT-16•-DAS 101 
TRT-16•-DAS 101 
TRT-16•-DAS 101 
TRT-16•-"- DAS 101 
TRT-16•-DAS 101 

-~TRT-16•-DAS 102 
TRT-16•-DAS 102 
TRT-16' DAS 101 

PROCURADORIA REGIONAL DA JQSTIÇA DO 'JRAàAJi!o 
DA I& REGIAO . ~ ~ ~ 

QUADRO PERMANENTE 

Grupo Categorias Código Número 
de Cargos 

Outras Atividades de Nível Superior Técnico de Administração PRT-16' NS-923 1 
(PRT-16• NS-900) ~ ~~ _ 

Serviços Auxiliares · Agente Administrativo PRT-16' SA-801 3 
PRT· 16' SA-802 Datilógrafo 4 

Serviço de Transporte e Portaria Motorista Oficial PRT-16• TP-1201 I 
Agente de Portaria PRT-16' TP-1202 2 

Cargos em Comissão 

Número Cargo Código 

Secre~rlo Regional 
Secretário Administrativo 
Chefe de Seçao Processual 

PRT-16• DAS-101.1 
PRT-16• DAI-111.1 
PRT-16' DAJ-1 Jl.3 
PRT-16• DAI-1113 Chefe de Seção de Apoio Administrativo 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em votação global as Emendas n"' 1, 2 e 3; de 
Plenário, que receberam pareçeres favorávei~. 

Os Srs. Senadores que as aprovam quetram 
permanecer sentados. (Paus_a.) 

Aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, a redação final das emendas do 
Senado ao Projeto de Lei da Cãrilara n9 7, de 
1988, elaborada pelo Sr. Relator, Senador Qd Sa
bóia de Carvalho, que será lida pelo Sr. 1 «-S-e
cretário. 

É lida_a seguinte 

Re_dação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 7, de 
1988 (n• 8.387/86, na Casa de origem.) 

O Relator apresenta a redação final das emen
das do Senado ao Projeto de L.ei da Câma~~ .n~ 
7, de 1988 (n? 8.387/86, na Casa de origerp), 
que cria a 16~ Região da Justiça do Trabalho e 

-~o respectivo Tnbui1al Regional do Trabalho, insti
tui a correspondente Procuradoria Regional do 

--ANEXO AO PARECER 

Redação final das emendas do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 7, de 
1988 (n' 8.387186, na casa de origem). 

Cria a 16" Região da Justiça do Traba
lho e o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho, Institui a correspondente Pro
cyradoria Regional do Ministério PúbJico 
da União, junto à Justiça do Trabalho, 
e dá outras providências. 

EMENDA N• 1 
(CorreSponde à Emenda no 1, de Plenário) 

Ao artigo- 49, caput. 
Onde se lê: 
" . ..que tenham sede no Município da 16a Re-

gião" - -
Leia-se: 
"_que tenham sede na área de Jurisdição da 

·16~ Região" 

EMEI'IDA N• 2 
(Corresponde à Emenda n9 2, de Plenário) 

_Acrescente-se onde couber: 

"Art. Os cargos constantes do Anexo I 
desta L.ei seráo providos_ após a instalação 
ç:lp Tribunal Regional do Trabalho da 16• Re
gião, com sede em São Luís, Estado doMara
nhão, nos tetmo_s da Legislação em vigor.'' 

~~ ~ EMEI'IDA N• 3 
(Corresponde à Emenda n9 3, de Plenário) 

-Onde se lê:. 
'Têcnfco de Administração" 
Leia-se: 
"Adrninfsfra-do(' 

O SR. PRE$1QEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aj:>fovada, dispensada a votação, 
nos termos- regimentais. 

O projeto volta à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 13: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto 
de Leí da Câmara nil4, de 1988, (n' 381/88, 
na Casa de origem), de inicíatíva do Senhor 
Presidente_ da República, que dispõe sobre 
a criação de cargos na Secretaria do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dá outras 
providênciaS; tendo . _ 

PARECER FA.VORÂ.VEl.., proferido em Ple
nário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária de 11 do corrente, tendo sido apro
vada em primeiro turno. 

Ein discussão, em segundo turno. o projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
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Passa~se à votação da matéria que, nos termos 
do inciso II, a1ínea ''b'', do art. 322 do Regimento 
Interno, depende, para sua aprovação, do voto 
favorável da maioria absoluta da composição da 
Casa, devendo ser feita pelo processo nominal. 
Tendo havido, no entanto, acordo entre as Lide
ranças, a matéria foi aprovada, em primeiro turno, 
simbolicamente. . ______ ~---

Assim, em consonância com aquela dec:::isão, 
a Presidência irá subrheter· o projeto ao Plenário, 
em segundo turno, pelo mesmo processo. 

Em votação o projeto1 eni. segundo tumo. 
Os Srs .. Simãd_ores_ que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projetO aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 14, de 1988 

(N~ 381/88, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Dispõe sobre a criação de cargos na 
Secretaria do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanen

te da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito 
FederaL os cargos em comissão constantes do 

- ÃneXo 1 desta IeL 

ANEXO I 

(Art 19 da Lei n.; ,de de 198 ) 

Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito Federal 

Parágrafo único. Os cargos ora "Criados serão 
proVidos de acordo _com a legislação aplicável 
à espécie. 

Art. 2~ As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei serão atendidas pelos recursos orçamen
tários próprios do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal. 

Art ,31 Ftcam extintos os cargos em comis-
são constantes do Anexo II desta lei, criados pela 
Lei n~ 6.831, de 23 de setembro de 1980, 

Art. 49 Esta lei enjra em yigor na data de sua 
publicação. 

Art. s~ Revogam-se as disposições em con
trário. 

GRUPO - "Direção e Assessoramento Superiores - DAS - 100 
Secretaria do TJOF 

N.0 de 
Cargos 

1 
1 

l 
1 

' l 

1 

1 
L-
1 
1 
1 
2 
6 

19 

N.0 de 
Cargos 

11 
4 
4 
7 
6 

32 

Denominação 

Diretor do Serviço de Taquigrafia , , , , .. , .. , .. , 
Diretor do Serviço de Publicação da Revista de 
Doutrina e Jurisprudência . , , ................ . 
Dlretor do Serviço de Jurisprudência ...... .' .. 
Diretor da Biblioteca . , ..................... .. 

- Diretor dO Serviço de Assistêilcia Médica e 
Odontológica ......... ·~ ................ ~~ ... . 

· Direto:r__ do Serviço de Armazenam,ento e Di.s-
tribuição ........ , .... -.- ......... , ............. . 
Diretor do Serviço do Patrimôni_Q __ •.......... , . 
Diretor do Serviço Gráfiço _ .... ~ ...... ~ ... ~c ... 
Diretor do Serviço de Manutenção e Reparos . 
Diretor do _Serviço de- Transportes ... ~ ....... . 
Dlr_etor do Serviço de Fisca,llzação ...... ~-·~ -~-· 
Assessor da Presidência .... _ ......... -~ ....... . 
Assessor -.da Corregedoria ..................... . 

ANEXO II 

(Arl 3~ da Lei rf ,de de 198 ) 

Código 

TJDF-DAS-101.4 

TJDF-nAS-101.4 
~ TJDF-DAS-101.4 
. TJDF-DAS-101.4 

TJDF-DAS-101.4 

TJDIÍ'-DASC10i.3 
~· ~ TJDF-DAS-101.3 

TJDF-DAS-101.3 
TJDF-DAS-101.3 
TJDF-DAS-101.3 
TJDF-i:JAS-101 ,2 
TJDF-DAS-102 .:r 
TJDF-DAS-102.4 

Sefv!ços Auxiliares daJJJSt!ça.dos Territórios Federais 
GRUPO_- Direção_ e_ Assess9ramento Sup~rlores - DAS - 100 

Ofícios "Ji.idicia,is dos "rerri~rios 
(Cargos Extintos) 

Denominação 

- Diretor de Sec:re_taria ... , .. , . ~ ...... ··-· ..- .......... . 
Distribuidor ........................ _., .. _ .. ~ ...... _ .. 
Oficial cte Registro , .. ~ ............ '" .~- _ ..... . 
Contador-Partidor 
Depositário --Público 

Có(Ügo 

TJF-DAB-101.4 
TJF-DAS-101.2 
TJF-DAS-101. 2 
TJF-DAS-101.1 

. TJF-DAS-101.1 
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. O SR. PRESIDENTE.(Humberto Lucena)
Item 14: 

Discussão, em segundo turno~ do Projeto 
de Leida Câmaran~28,de 1988 (nç7.183/66, 
na Casa de origem), que altera a çomposição 
do Tribunal Regional do TRabaJho da ao Re
gião, cria cargos e dá outras providências, 
tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em -Plenário. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
extraordinária de 11 do corrente, tendo sido apro
vada em primeiro turno. 

Em discussãO o' projeto, erii SegundO iurno. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, passa-se à apreciação 
da matéria que, nos termos do inciso n. letra b, 
do arl 322 do Regimento Interno, depende, para 
a sua aprovação, do voto favoráveJ da maioria 
absoluta da composição da Casa, devendo ser 
feita pelo processo nominal. Tendo havido, poM 
rém, acordo entre as Uderanças, a matéria foi 
aprovada, em primeiro turno, simbolicamente. 

Assim, em consonância com aqu-ela decisão, 
a Presidência irá submeter o projeto ao Plenário, 
em segundo turno, pelo mesmo processo. 

Ein votação o projeto,-~m segundo tu mo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aProvado. 

PROJETO DE LEI DA cAMAaA 
N• 28, de 1988 

(N' 7.183/86, na Casa de origem) 

De iniciativa do TribUnal Superior 
do Trabalho 

Altera a composição do Tribunal ReM 
glonal do Trabalho da a~ Região, cria car
gos e dá oufl"as providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo O Tribunal Regional do Trabalho da 

a· Região compor-se-á de 12 (doze)Juízes, sendo 
8 (oito) togados, vitalícios, e 4 (quatro) classistas, 
temporários. 

Art 2~ Para atender à nova composição a que 
se refere o artigo anterior fica criado 1 (um) cargo 
de Juiz togado, vitalício, a ser provido pela nomeaM 
ção, por promoção, de Juiz Presidente de Junta 
de Conciliação e Julgamento da Região, e 2 
(duas) funções de Juiz classista, temporário, senM 
do uma para representação dos empregados e 
outra para representação dos empregadores. 

§ }9 O provimento dos cargos e funções de 
Juiz criados por esta lei obedecerá ao que a lei 
dispuser a respeito. 

§ 21' Haverá um suplente para cada _Juiz clas
sista. 

Art. 3". ficam criados, no Quadro do Pessoal 
da Secretaria do Tnbunal Re9,ional do TrabaJho 
da a• Região, 5 (cinco) cargos em comissão, sen
do 3 (três) de Assessor de J_uiz e_ 2 (dois) de 
Secretário de Turma, integrantes do Grupo-Di
re-ção e Assessoramento Superiores, código TRT-

. 8'-DAS-1 02, nos termos do Anexo I desta lei. 
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§ ]9 O cargo de Assessor de Juiz a que se 
rerere este artigo é prlvativo de bacharel em Direito 
e será preenchido mediante livre indicação .do 
Juiz, na forma prevista no § 2~ do arl 97 da Consti
tUiÇãO Federal em vigor. 

§ "29 A classificação dos cargos criados por 
este artigo far-se-á por ato da Presidência, após 
-deliberação do Tribunal Regional do Trabalho da 
8• Região, observado o disposto no art. 49 da Lei 
n9 7.267, de 5 de dezembro de_1984. 

Art. 49 Ficam criados, no Quadro do Pessoal 
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da a~ Região, os cargos de provi
mento efE:tivo constantes do Anexo li desta lei. 

Parágrafo único. Os cargos de que trata este 
artigo serão distribuído_s pelas class_es das respe-c
tivas categorias funcionais, por ato da Presidência 
do Tribunal, observando~se o critério de locação 
vigente, sendo o seu preenchimento feito de acor
do com as normas legais e regulamentares em 
vigor. 

Arl 5o A desPesa- deCorrente da- a.Pifcação 
desta lei correrá à conta dos recursos orçamen
târios consignados à Justiça _do Trabalho da _a~ 
Região: - ----- -

Art. _6° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 79 Revogam~se 8s disposições em con~ 
trário. 

ANEXO! 

(Art. 3• da Lei n• 

TttbUnillRegional do Trabalho da a~ Região 

Cargos de Provimento em COmissãO 

Grupo Denomínação Código 
Direção e Assessoramento Superiores Assessor de Juiz 

Secretário de -turma 
1RT·8' DAs-! 02 
TRT-8· PAS-!02 

Al'iEXO 11 

. . (Art. 4• da Lei n• ) . 
Tribunal Regional do Trabalho da 89 Região 

Cargos de ProvimentO Efetivo 

Grupo Categorias Funcionais Nade 
Cargos 

Código 

TéCnico JUdiciário 
Awdiiãr Judiciário Atividades de Apoio Judiciário 
Agente de Segurança· Judiciária 
Atendente Judiciário 

05 
03 
03 
03 

TRT·8' AJ-021 
TRT-8' AJ-023 ·mr;a• AJ~024 
TRT-8' AJ-025 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 15: 

Mensagem no 46, de 19a8 (n" 46/8_8, na 
origem1; relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Mun)c,ip~ de Macaíba_ 
Estado do Rio Grãnde do Norte, a contratar 

_ operação de crédito no valor correspondente, 
em çruzados, a _10.0()9,00 bOriga_ções do Te':' · 

· Souf-o' NaCional - OTN. (Dependendo de 
~arecer.) 

Nos tennos elo art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador Na
bor Júnior para emitir o parecer sobre a mensa
gem, com o respecti~ projeto de resolução. 

O SR. i'IABOR JÚNIOR (PMPB - AC. Para 
emitir o parecer.)- Sr._ Presidente, Srs. Senado
res, com _a Mensagem n? 46, de 19a8, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do_ Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Macaiba (RN) contrate, jnnto 
à Caixa Económica Federa], esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

menta Social - FAS~ a seguinte ope_raç:ão de 
crédito: 

Caracteristicas da Operação 
1. Proponente 
1.1 - D~omi~ação:MunicípiodeMacaíba 
1.2 - LOCalização (sede): Solar do Ferreiro 

Torto, s!n'~ Macaíba!RN -
2. Anariciamento 

2.1 - Valor: equivalente, em cruzados, a até 
I 0.000,00 OTN. 

2.2 - - Ob}etivo: Aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares. 

2.3 -. _psazo:_ Carência:_até 01 (um) ano. 
Amortização: 04 (quatro) anoS. - _- - · 

2.4 - Encargos: Juros de 1% ao ano, co
brados trimestralmente, sendo o s_aldo devedor 
reajustado de acordo c9m o índice de variação 
=-dasOTN. 

2.5- - CondiÇões de Liberação: O fmanda
mento será liberado em parcelas, de acordo com 
o cronograll}a a ser apresentado. 
- 2.6 · _..:.. GaraOtia: vinculação rlas parCelaS dO 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias--ICM. 
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2.7 - ·Dispositivos Legais: Lei Municipal no 
214/87, de 20 de março de 1987. 

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do . 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm rnérec:ido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta _relevância_ s_odal do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econõmi· 
cc-financeira e legal da matéria. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 92, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
calba (RI'!) a contratar operação de cré
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 10.000,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Muriicípal de Macaíba 

(RN), nos termos do art. 2~ da Resolução no 93n6, 
alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 10.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolviritento Social - FAS, desti
nada à aquisição de equipamentos médiCo-hos
pitalares. 

Art. 2<.> Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pubUcação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O Si. Humberto Lucena deixa a CtJdeiréJ 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dir
ceu Carneiro. 

. OS~.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-Em 
diSCussao o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra', encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 16: 

Mensagem n<.> 50, de 1988 (no 50/88, na
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Turiaçu, 
Estado do Maranhão, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados. a 72.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução n<.> 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Iram Saraiva para emitir parecer sobre a Mensa
gem, com b respectivo projeto de resolução. 

O SR. IRAM SARAWA (PMDB - GO. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Seiladó
res, com a Mensagem n9 50, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberaçao 
do Senado Federal a autoriza_ção para que a Pre
feitura Municipal de Turiaçu (MA) contrate, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
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de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mentO Saciar- FAS, a seguinte ope"ri:i.Ção de 
crédito: 

CaracterístiCas da opernção: 
1. Proponente 

_ 1.1 --::_ _ _penominação:MunidpiodeTuriaçu/ 
MA 

12 - LóCãlização (sede): Rua Dr. Paulo Ra
mos, 143 -Turiaçu- MA 

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

72.000,00 OTN. . . 
22 - Objetivo: iinplantação de um hospital 

geral Com 3b leitos. -
2.3 - Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 - Encargos: Juros de 1% ao ano, co

brados trimestralmente, sendo o saldo devedor 
reajustado de acordo com o indice de variação 
dasOTN. 

2.5 - Condições de liberação: O financia
mento será liberado em parcelas, de acordo com 
o cronograma a ser apresentado. 

2.6 - Garantia: Vinculação de quotas do 
Fundo de Participa-ção dos Municípios- FPM. 

2.7 - Dispositivo legal: Lei Municipal n9 
19/86, de 31 de dezembro de 198-6. 

Nos aspectos econômicos-financeiros, a opera
ção_ enquadra-se nas normas operacionais do F/\s: - -- -

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
te!:lg__<? ~m vista a alta relevância social do projeto. 

_Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi· 
namos favoravelmente, sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento_da 
---Mensagem, nos termos do segui~te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 93, DE 1988 

Autoriza a Prefeiturn Municipal de Tu
--riaçu (MA) a contratar operação de cré
dito no valor corTeSpondente, em cruza
dos, a 72.000,00 OTN. 

O"Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Turiaçu 

(MA), nos termos do art. 2e da Resolução no 93n6, 

alterado pela Resolução no 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crécüto no valor correspondente, em cruzados, 
a 72.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qua1idade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti
nada à implantação de um hospital geral com 
30 leitos. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

---o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Pãssa-se à discussão do projeto em tUrno úniCo. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
-a diScussão. -

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
pro<::"eder-se-á na sessão ·seguinte, rios termos re~ 
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cãrilt!iro)_-:
Item 17. 

Mensagem rf' 143, de 1988 (n' :<47788 na 
origein), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Estado de Minas GeraiS a elevar, 
temporariamente, em Cz$ 9.245.039.466,00 
(nove bilhões, duzentos e quarenta e cinco 
milhões, trinta e nove mil, quatrocentos e 
sessenta e seis cruz~dos), o montante de sua 
divida _consolidada interna. (Dependendo de 
Parecer:)_ 

Nos termos de art. 6~ da Resolução nc 1, de 
1987, a Pregjdênda designa o eminente Senador 
Ronan Tito para emitir parecer sobre a Mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. R_ONAN TITO (PMDB ~ MG. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com a Mensagem no 143, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete a deliberação 
do Senado Federal a autorização para que o Go
verno do Estado de Minas Gerais eleve, tempora
riamente, o montante de sua dívida consolidada, 
devendo para tanto, registrar uma emissão- de 
ObrigaçOes do Tesouro de Minas (OTM),-nas se
guintes condições: 

a) quantidade: 13292.652 OTM, equivalentes,_ ao valor nominal reajustado para o mês 
de Fev/88, (Cz$ 695,50). a Cz$ 9245.039.466,00: · -

b) caracteristicas de títulos: 

Prazo 
60 m·eses 

Taxa 
9%a. 

JUROS 
Periodicidade de pagamento 

semestral 

c) cronograma de colocações e vencimentos: 

Modalidade 
escriturai 

COLOCAÇÕES VENCIMENTOS QUANTIDADES 
JUU88 I'!JUU93 I. I 03.886 
AG0/88 l'!AG0!93 3é2.129.290 
SET/88 l'!SET!93 1.103.867 
OUT/88 1"/0UT!93 5!'8.57(! 
NOV/88 I•!NOV/93 478.254 
DEZ/88 1•/DEZ/93 7.958.777 

TOTAL 13.292.652 
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d) forma de_ colocação: através de _ofertas públicas nos termos da Resolução n"' 565 
de 20.09.79, desfe-Sanco Central; ' 

e) autorização legislativa: Lei estadual n~ 5.828, de Oô.I2,7I, Deçretos estaduais nos. 
14.325, de 04.02.72 e 17.742, de 28.01.76, Resoluções nos 1.492 e.J.493, de 02.05.86 e 4280, 
de 28.06.87, da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado FederaJ durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, ·opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da operaçãg_, que, examinada 
pelo Banco Central do Brasil, foi considerada em 
condições de ser autorizada. _ 

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

PROJETO DE RESOLUÇÁO 
N' 94, DE 1988 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a 
elevar, temporariamente em Cz$ 
9.245,039.466,00 (nove bllbões, duzen
tos e quarenta e cinco milhões, trinta 
e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
seis cruzados) o montante de sua dívida 
consolidada Interna. 

O Senado t'ederal resoiVe:- _ 
Art ]9 É o Estado de Minas Gerais autorizado 

a elevar, temporariamente,_ o parâmetro do item 
DI do art :2? da Resolução no 62, de vinte e oito 
de outubro de mil novecentos e setenta e cinco 
com as alterações da Resolução no 93, de onze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, 
ambas do Senado FederaJ, de modo a permitir 
o registro de uma emissão de 13292.652 Obriga~ 
ções do Tesouro de Minas - Tipo_ Reajustável 
(OTN), eqwvalente a ez$ 9.245.039.466,ó0 (nove 
bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, trin
ta e nove mil e quatrocentos e sessenta e seis 
cruzados} destinados ao giro de parte de sua dívi
da consolidada interna intralimite mobiliária, ven
cível durante o exerddo de 1988. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ciífi1eír0) -
Passa-se à discussão do projeto em turno único. 
(Pausa} 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder~se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDNETE (Dirceu Carneiro) - ~ 
Item 18: 

Mensagem nn 154, de 1988 (no 289/88, 
na origem), relativa à propOSta Para qUe -Seja 
retíficada a Resolução n9 186, de 1987, que 
autorizou o Governo do Distrito Federal a 
contratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente a 15.301.599 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de 
Parecer.} 

Nos termos do art 198, letra e do Regimento 
Interno, a Presjdênda determina a retirada da ma
téria constante do item 18 da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 19: 

-Merl-sagem n~ 155, de 1-988 (n~ 291/88, 
na orig~m), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Valença, 
Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente,-errt cruza
dOs, a 8'0.000 Obrigações do Tesouro Nacio~ 
nal- OTN. (Dependendo de Parecer.) 

Nos termos do art 6°, da Resolução n~ 1, de 
--1987, a Pí-esidência designa o eminente Senador 
Jamil Haddad para emitir parecer sobre a Mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
proferir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Seriado~ 
res: com a Mensagem n~ 155, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal 
de_Yale_nÇfl (BA), __ objetivando a contratação de 
operações de crédito, junto ao Banco dO Nordeste 
do Brasil SA. este na qualidade de agente finan
ceiro da Caixa ECOnõriliCa l='edcÚal, Com as se- -
guintes características: 

Caractetistlcas da operação: 

A-Valor: Cz$ 33.960-.800,00 (corresPOnden-
te a 80.000 OTN de Cz$ 424,51 em ouU87); 

B-Ptazos: 
1 -de carência: até 30 meses, 
2- de amortização: 216 meses; 
C-Encargos: 
1-juros: 6,5% a.a., 
2-dei credere: 1 ,0% a.a., 
O-Garantia: Quotas do FPM- Fundo de 

Participação dos MuTlicípios; 
E~ Dll'$_tinação de rec:ursos: drenagem e 

payimentaçãó do bairro Bolivia e construção de 
duas creches-escolas. 

_Segundo o parecer ªpresentado pelo agente 
financéiro, a operaçào s_ob exame é viável técnica, 
econômica e financeiramente. 

No mérito, trata~se de empreendimento de lar
go alcance sócio-económico para a municipa
lidade em tela, enquadrado nas diretrizes e objeti
vos da ação governamental, que tem merecido 
a acolhida da Casa, até mesmo porque são proje
tes gerãdores de muitos empregos. Ademais, as 
operãçõe5de crédito constituem uma das poucas 
alternativas de que dispor as administrações mu
nicipais para promoverem os investimentos bási-
cos de que necessitam, em face da grande con
centração tributária nas mãos da União. 

Adotando a sistemática da Casa, para a análise 
dos pedidos de empréstimos, concluímos pela 
aprovação do pedido, visto que o !TI esmo é _jurí
dico e constitucional e o processo está devida~ 
mente instruído com todos os documentos que 
habilitam conhecer perfeitamente a operação e 
a orig~m dos recursos para satisfazer os seus 
encargos. 

Nestas condições, resolvemos acolher a men-
sagern, nos termos dos seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 95, de 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Va
lença (BA) a contratar operação de cré
dito no valor equivalente, em cnu:ados, 
a 80.000 OTN-

O Senado Federal resolve: _ 
Art. 1 o t a Prefeitura Municipal de Valença, 

Estado da Bahia, nos termos do art. 2? da Resolu
ção n9 93, de 1976,- alterada pela Resolução no 
140, de 1985, ambas do Senado Federal, autori~ 
zada a contratar operação de crédito no valor equi
valente, em crazados, a 80.000,00 OTN, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, este na quali
dade de agente finanCeirO da CaiXa Ecõilômica 
Federal, (sucessora do extÚJ:to B9nco Nacional 
deliabitação, Por forçã do Decreto·Lei n9 2.291, 
de 21-11M86) destinaâa-â--drenagem e paVimen
tação do bairro Bolívia e construção de duas cre
ches-escolas naquele município. 

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

Art. 3~ Revogam-se as disposições em con
trário. 

É: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussãO do projeto em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro. 
a discussão. -

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) -
Item 20: 

Mensagem n" 160, de 1988 (n• 299/88, 
na origem), relativa à proposta para que Seja 
autorizado o Governo· do Estado do Rio Gran
de do Sul a emitir 12.609.23.?- Obrigações 
do T escuro do Estado, elevando tempora
riamente o limite de sua dívida consolidada. 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6" da Resolução n? l, de 
_1987, a Presidência desi9i1a o eniinerite Senador 
José Paulo Biso! para emitir parecer sobre a Men
sagem, com Cl respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOSÉPAULO BISOL (PSDB -RS. 
Para proferi~ parecer.) "-Sr. Presidente, Srs. Sen~
dores, Com a- MenSagem no 299, de 19ãê, o Se
nhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal pleito do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, que objetiva emitir 
12.609.235 Obii,ga~ões do Tesouro do Estado 
do Rio Grande do Sul (OTEIRSJ, destinã.dãs ao 
giro de .s_ua dívida consolidada intemª- mobiliária, 
com as seguintes características: 

a) quantidade: 12.609.235 OTE-RS, ·eq-UiVa
lentes, ao valor nominal reajustado para o mês 
de MAR/88 (Cz$ 820,42), a Cz$ 
10.344.868.578,70; ~ 
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b) caracteristicas dos títulos: d) forma de colocação: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resolução_ nn 565, de 
20-9-79, do Conselho Monetário Nacional, divul
gada por este Banco Central; 

-·- ··--
Juros 

Prazo 
Taxa Periodicidade 

de pagamento 

7 anos 9% a._a semestral 

c) Cronograma de colocações e vencimen· 
tos: 

Colocações Vencimentos Quantidades 

JUU88 15/AG0/93 2.000.000 
AG0/88 15/AG0/93 1.967.709 
AG0/88 15/NOV/93 755.602 
SET/88 15/NOV/93 3.550.663 
NOV/88 15/NOV/93 631.715 
NOV/88 15/MAf/94 1.234.508 
NOV/88 15/AG0/94 1.234.508 
NOV/88 15/NOV/94 1.234.510 

TOTAL DE OTE,RS ....... -. 12.609.235 

Obs.: A serem colocadas com prazo decorrido 
da data de emissão. 

d) forma de colocação: através de ofertas 
públicas, nos termos da Resolução no 565, de 
20-9-79, deste Banco Central; 

e) autorização legislativa: Lei n" 6.465, de 
15-12-72 e Decreto n' 32.408, de 25·11'88. 

O Conselho Monetário Nacional aprovou o pe
dido em caráter de excepcionalidade, tendo em 
vista a difícil situação financeira do Estado e, prin
cipalmente, para evitar sérios transtornos ao mer
cado de títulos da espécie, visto que somente 
com _essa operação o pleiteante pode resgatar 
os papêis vendveis no presente exercício. 

Adotando a sistemática da Casa para a aná1ise 
dos pedidos de autorização para emissão de títu
los. conclutmos pela aprovação da Mensagem, 
visto que a mesma é jurídica e constitucional e 
constam do processado todos os documentos 
que habilitam conheCer perfeitamente a operação 
e os rec:ursos para satisfazer os_s~\.I_S encargos. 

Nestas condições, resolvemos acolher a Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N- 96, de 1988 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir 12.609.235 Obrigações do 
Tesouro- do Estado do Rio Grande do 
Su10TEIRS. 

O Senado Federal, resolve: 

Art. 1 o !!. o Gov~o do Est~'ido elo Rio Cirande 
do SuJ, nos termos cio art, 3~, da Resolu_ção n" 
62. de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, 
autorizado a elevar o parâmetrO fixado pelo item 
[V, do art. 2~, da supracitada Resolução, a fim 
de que possa emitir 12.609235 Obrigações do 
Tesouro do EstadQ do Rio Grande do Sul -:- OTEJ 
RS, destinad_<J,_s_ ao giro de sua dívida consolidad_a 
interna mobiliária, vencível no segundo semestre 
de 1988. 

-

Modalidade Numeração dos 
certificados 

ao portador A partir de 001 
o 

Art. 2° E_sta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3? Revogam-se as dtsposições em con
trário. 

É o parecer, Sr. Presidente: 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussão do projeto em turno único. 
(Pa~sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, en'!erro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, ~ votação proceder-se
á na sessão seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirce~ Carneiro)
Item2t: 

Mensagem no 161, de 1988 (ri"' 300/88, 
na _origem), relativa à proposta para que_seja 
autorizado o Goyerii.Cl-do Estado da Paraíba 
a-emitir 2.100.000 Obrigações do Tesouro
do Estado, elevando temporariamente o limi
te da sua dívida conso(idada. (Dependendo 
de parecer.) 

Nos termos-do art. 6? da Resolução n? l 1_de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Jamil Haddad para emitir parecer sobre_ a Mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - ·RJ. Para 
proferir parecer.) -Sr._ Presidente, Srs. Senado
féS: com a Mensagem n" 300, de 1988, o Senhor 
Presidente da_ República submete à deliberação 
do Senado Fec!.~ral pleito do Governo do Estado 
da Paraíba, que objetiva emitir 2.100.000 Obriga
ções do Tesouro do ~do da Paratba (OTPB), 
destinadaS ao giro de sua dívi:da consolidada inter
na rÕobiliária, COm aS-SeguinteS éarãcterislleãS: 

a) quantidade: 2.100.000 OTPB, equivalen
te:S _?lo valor nominal reajustado para o més de 
iibril/88 (CZ$ 95!;77), a <:z* 1.998.717.000,00; 

b) caracteristlc:as dos títulos: 

Juros 

Prazo Taxa Periodicidade .M.Ociaiidãdê 
de Pagamento 

24 meses 9% semestral escrltural 

c) cronograma de colocações e vencimen
tos: 

' Colcaçõe5 · Vencimentos Quantidades 

___ JUU88 151JUU90 466.759 
AG0/88 15/AG0/90 600.000 

- SETI88 15/SET/90 217.247 
OUT/88 15fOUT/90 115.994 
l'IOV/88. 01/NOV/90 400.000 
DEZ/88 15/DEZ/90 300.000 

TOTAL 2.100.000 

e) autorização legislativa: Lei n~ 4.379, de 
14-5-82._ 

O Conselho Monetário Nacional aprovou o pe
dido em caráter de excepcionalidade, tendo em 
vista ã _difícil situação financeira d9 Estado e, prin
cipalmente, para evitar sérios transtornos ao mer
cado de titulo? da espécie, visto que somente 
com essa operação poderá o pleiteante resgatar 
os papéis venciveis no presente exercido. 

Adotando a sistemática da Casa para a análise 
dos pedidOs de autorização para emissão de títu
los, conclu_ímos pela aprovação da Mensagem, 
visto que a mesma é Jurídica e constitucional e 
constam do processado todos os d.oct.i~entos 
que habilitam conhecer perfeitamente a operação 
e os recursos para satisfazer oS seus encargos. 

Nestas condis;ões, resolvemos acolher a Men~ 
s_ag~t:n· nos termo~_ do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 97, de 1988 . 

Autoriza o Estado da Paraíba a emitir 
2.100.000 Obrigações do Tesouro do 
Estado da Paraíl>a (011'13). 

O Senado Federal, resolve: 
Arl 19 É o Governo do EStado dã Parajba, 

nos termos do art. 3°, .da Resolução n~ 62, de 
28 de OIJtuPro de 1975, do Senado Federal, auto~ 
rizado a elevar o parâmetro frxado pelo" item IV, 
do art_._ 2~. ~da_ sup~~dtada Resoluç_ão, a frm de 
que possa emitir2.100.000 Obrigações do Tesou
ro_ do_ Estado da Paraíba (OTPB ), destinadas ao 
giro_ de sua dívida consOJida~a intema ri16biliária! 
vencível no corrente_ exerçJdQ. -- - -

Art. 2~ Esta Res_olução entra em vigor na data 
de sUa publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em con
trário. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirc-eu Carne[ro) -
Passa-se à discussão óo_Projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro_ 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-Se-á na sessão 
Seguinte, nos fermoS regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
gotada_s as matérias consiantes da Ordem do Dia. 

Hà oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar 

Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: ocupo, hoje, a tnbuna para trafls~rever nos 
Anais do Senado Federal a íntegra da carta subs
cilta pelos Srs. Secretários de Governado do Dis
trito Federal: 

-"Brasílta, 8 de agosto de 1988. 
ExmoSenhor 
Governador José Aparecido de Oliveira 
Excelência, 

-- Nós, Secretários -de Estadõ do QDF, abat-
xo.:assinados, vimos apresentar coletivamen
t~ exoner~ão de nossos-·cargos. Nomeados 
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por Vossa Excelência, nossa missão se en~ 
cerra automaticamente no momento em que 
o Governador deixa também suas funções, 
convocado pelo Presidente da República pa
ra reassumir o Ministério da Cultura. 

Estãmos convencidos e orgulhosos·de ha
ver particiPado de um governo que_ ficará 
na história da Capital dos brasileiros pelo ar
rojo dos empreendimentos, pela eficiência 
administrativa, pela transparência e irretocá
vellisura de seus atas. 

Sr. Governador, 
Brasília, que Vossa Excelência resgatou 

das distorções, obtendo de novo a contri
buição dos seus principais artistas-constru
tores- o urbanista Lúcio Costa, o_ar:quiteto 
Oscar Niemeyer e o paisagista BUrle Marx 
-e colocou sob a proteçâo da comunidade 
internacional, com a inclusão pela Unesco 
no Patrimônio Cultural da Humanidade, 
guardará para sempre a marca de seu gover
no dinâmico e honrado. 

Foi um privilégio trabalhar sob a direção 
de Vo_ssa Excelência." --
Assinam: _ 

Carlos Murilo Felído dos Santos, Secre
tário do Governo; Paulo CarvalhO Xavier, Se
cretário de Administração; Marco Aurélio 
Martins Araújo, Secretário de Finanças; Fábio 
Vieira Bruno, Secretárfo da Educação; Laér
cio Moreira Valença, Secretário de Saúde; 
Adolfo Lopes Jamel Edin, Secretário de Ser
viços Sociais; Carlos Magalhães da Silveira, 
Secretário de Viação e Obras; Wadjô da Costa 
Gomide, Secretário de Serviços Públicos; 
Leone Teixeira de Vasconcelos, Secretário de 
Agricultura e Produção; João Manoel Simch 
Brochado, Secretário de Segurança Pública; 
D'Aiembert Jorge Jacco_ud, Secretário de 
Cultura; ündberg Aziz Cui)',_ Secretário da In
dústria, Comércio e Turismo; Marc_o_Antonio 
Toufetti Campi!mella, Secrétàda"-d6-Trãbalho; 
Osvaldo de Ribeiro Per alva, Secretário de_ Co
municação Sociéil; Benedito Augusto Domin~ 
gos, Secretário Extraordinário -da Habitação; 
Paulo Nogueira Neto, Secretár!o Exti:ãorcli~ 
nário para Assuntos de Meio Ambiente e T ec~ 
nologia; Arlécio Alexandre Gazal, Secretário 
Extraordinário para Assuntos EcciliômkõS ·e 
de Reforma Administrativa; Humberto Go
mes de Barros, Procurador-Geral; Guy Affon
so de Almeida Gonçalves, Chefe do Gabinete 
Civil; Cei-PM João Sereno Firmo, Chefe- do 
Gabinete Militar e Antônio Geraldo de~~ 
do Guedes, Consu1tor Jurídico. 

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

DOCUMEf'ITOS A QlJE SE REFERE O 
SR. rTAMAR FRAJYCO EM7iEU bJSWRSO: 

SECRETÁRIOS SE EXONERAM 

Os secretários do Governo do Distrito Federal, 
em decisão unânime, pediram demissão de seus 
cargos, entregando, ontem à noite, ao governador 
José Aparecido, um documento firmado por to
dos eles, concluindo com estas palavras: "Foi um 
príviJégio trabalhar sob a direção de_ Vossa Exce~ 
Jência". 

Carlos Murilo Felício dos Santos. secretário do 
Governo; Paulo Carvalho Xavier, secretário d~ Ad-
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ministração; Marco Aurélio Martins Araújo, secre
tário de F'tnanc;as; Fábio Vieira Bruno, secretário 
da Educação; Laércio .Moreira Valença, secretário 
de Saúde; Adolfo Lopes Jamel Edjn, secretário 
de Serviços Sociais; Carlos MagalhãeS -dã-Silveira, 
secretário de Viação e Obras; Wadjô da Costa 
DOiilide, secretáiio de Serviços Públicos; L.eone 
Teixeira de Vasconcelos, secretário de Agricultura 
e Produção; João Manoel Simch Brochado, secre
tário de Segurança Pública; D.'Aiembert Jorge Ja
coud, _secretário da Cultura; Undberg Aziz Cury, 
secretário da Indústria, Comércio e Turismo; Mar-_ 
co- Antonio Toüfetti Campanella, secretário do 

E:o;IRI Senhor 

Excelincs.a, 

'Trabalho; Osvaldo de Ribeiro Peralva, secretário 
de Comunicação Social; Benedito Augusto Do
mingos, secretário Extraordinário da Habitação; 
Paulo Nogueira Neto, secretário Extraordinário 
para Assuntos de Meio _Ambiente, Gência e Tec~ 
nologiã; Alércio Alexandre Gazal. secretário Ex
traordinário para Assuntos Econômicos e de Re
forma Administrativa; Hwnberto Gomes de Bar~ 
ros, procurador-geral; Cu)r Affons_o de Almeida 
Gonçalves. chefe do Gabinete Cwil; Cel. P M João 
Sereno'Firmõ, chefe do Gabinete Militar e Anto!lio 
Geraldo de Azevedo Guedes, consultor-jurídico. 

NÓa, Sec~tárioe de Estado do GPF, abaiiÍ.o-aasinad.oa, 

v1110a apreaentar colettvarnente.,.._rw;io-de nosaoe cario•~ M0111eadoa 

por Voasa lacelinoia', noaaa •t•aio •• enc•rra automatlc&~~~enu no 

.,.•nto •• que o- Governador Gei-ita t .. bÓ• auu tunçõe., convocado 

pelo PreaJ.dante da R•pÚblica p•ra reaaawair o Ministêifio da Cu.!. 
tura. 

pado da 'IJIII aovemo que ficará na h1atór.La da.Capital doa braaHd

.ros pelo arroJo do,• empreendi.f!!ontos, p(lla af'1c1ênc1a adrntn1atrat1-

va, ;.ela traneparênc:ia 111 irretocável lisura d• aeus atoa, 

Senhor Governador, 

sr-lua, que~ Voaaa Excelência Naa:atou du diator, 

çõ.s.., obtendo· de novo· a contribuição'. doa seus princ:ipaia arttatas.: 

construtol-oa - o urbaniat• Lucio Coata, o arquiteto Oacar Hie~t~eyer 

•oP&1sq1sta Burle M&rx - e colocou sób a proteçio da comunidade 

internacional, coa a inclusão pela UNESCO no Patri~aQns.o Cultural 

da H~i-dade, lii:Uardará para atnnpre a .. rca da aeu lii:OV•rno dtniiiil1-

oo • honrado • 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camei_r.o) ~ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson We
dekin. 

_ própOsfà- do EStado prejudicado, promovendo 
~perfelçoarriento das prOjeções, o lBGE remeteu 
a questão à Cqnsulto_[-iã Geral da República. 

Óaro está que o assunto é de definição técnica. 
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. Pare.ce~me que o IBGE deve pronundarKse em 

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre~idente, _ caráter conclusivo, sem eximir-se das responsa
Srs. Senadores, os principais meios de comuni- bilidades que lhe foram atríbuíd_a_s por lei e, assu
cação do PaíS têin, ultimamente, veiculado notí- mindo as dlstor~ões cometidas, rever sua posição 
das quanto à disputa entre os Estados de Santa inicial. 
Catarina e Paraná sobre os royalties que advirão -- Sr. Pr:esidente, Srs. Senadofes, as questões téc~ 
da exploração comercial do petróleo que for ex- rticas não podem n,_em âeve,m ser mãcillãÇlaS pelo 
traído pela plataforma _1--PR$--~. da Petrobrás, arbítrio._Ainda mais que o problema ora colocado 
em virtude da sua localização. tem inequívocos desdobramentos de ordem prá-

Na realidade, a discussão não é tecente. Desde tica e signíficam, para o Estado de Santa Catarina, 
janeiro de 1987_._ o o-ovemo do Estado de Santa_ a usurpação.de um direito que não _se lhe pode 
Catarina vem manifestando sua discordância retirar. -
quanto aos critérios adotados pelo lBGE para de fi- As riquezas do subSolo marítimo da área con~ 
nlção das linhas de projeção dos limites entre frontante' aos Estados litorâneos são, por direito, 
os Estados do Paraná e Santa Catarina, na área de s_ua propriedade, tanto quanto os recursos d-e 
marítima. - sua porção continentaL A larga costa do Estado 

Por força da Lei n" 7.525/86, complementada de Santa Catarina lhe assegura esse direito e dis
pelo Decreto Presidencial n~ 93.189/86, foi o lBGE cuti-1o ê tão descabido quanto, por exeffiplo, pi-e~ 
incumbido de proceder ao traçado das projeções tender mQdificar. outros limites para garantir uma 
dos limites territoriais na área oceânica confron~ . fa,ixa de ocean9 aos Estados interioranos corOo 
tante com os Est_ª-dos, Territórios e MunicípioS - Minas Gerais, Mato Grosso, Goiá,s etc, a fi.m de 
do País. Os -mesi"noÇdiplomas legais enunciaram, que também se beneficiassem da exploração da 
aÜlda, os critérios. que deveri.am embasar a defini~ platafonna continental manüma. 
ção daqueles limites~ considerando a importância O povo do Estado de Santa Catarina assiSte 
dos mesmos para efeito de fruição dos _direitos perplexo ao vaivem de argumentos, ora técnicos, 
de indenização, no Caso de exploração dos recui- ora poHticos, preocupado com a possibilidade de 
sos naturais do subsolq das regiões submarinas. lhe serem~ r~tir~dos dire(tos que, inegavelmente, 

O método preconizado na legislação foi, no viriam dinamizar a _econ_omia e o mercado de 
entanto, utilizado pelo lBGE sero p_rigor técnico tra_b_alho e.StaQu.ais. A seriedade da decisão reside 
necessário. Assim, na configuraçã-o geral da costa exaté)mente. no rat9 de que õ futur:o está em _jogo: 
brasileira foram usados pontos intermediários que o futuro para o Estado de Santa Catarina em 
resultaram em distorções do traçado, mormente terrnos de crescimento económico, de maior 
nos casos de litoral mais recortado, a exemplo a porte de recursos para investimentos, de Seu .. 
do Estado de Santa Catarina. Na medida em que reposicionamento no cenário nacionaL -· _-
a definição da linha da costa constitui a primeira __ Está em jogo,_ também, o futuro dos demãis 
medida para se c:.alcular_em----ª-s projeções da plata- Estados do País, uma Vez que~ ratificado o afbítrio 
forma continental, a inade._quação da escolha dos da decisão inidal do IBGE, ficarão comprome
pontos, adrede referidos, refletiu-se no momento__ tidas as_ soluç;ôe§ que venham a ser adotadas, 
da fixação dos Jimítes da plataforma de Estados em outras situações, par'ª _problemas semelhan
de pequena faixa costeira: Paraná e Piauí. Nestes tes. 
EStados, a projeção encontrada situava-se aquém Assim, acredito que não faltará à Consultaria 
do limite das 200 milhas, considerado pelo IBGE Geral da República. a quem o assunto foi encami~ 
como horizonte_ d~ todas as plataformas conti~ nhado, o discernimento legal e a_ imparcialidade 
nentais maritimas. \écnica para rec::onhecer a necessidade de defini-

Nestes dois casos. o IBGE optou por sOlução cão cla._r_é) e urgent~ d9 _problema. 
metodológica baseada em premissas discutíveis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando trago 
que resultaram no alargamento da faixa de proje- à consideraçãO deste Plenário tão sérias questões, 
ção da costa daqueles Estados. Conseqüente- faço-o junto com veem-ente apelo para que preVa-
mente, foram considerad9.s como dentro de se_us Ieça._ a decisão justa contida na proposta do Gover~ 
limites áreas marítimas que, por direito, perten~ no do Estado d~_ Santa Catarina. E que se retifique 
cem aos Eslãdos vizinhos. I:: exatamente nesta 9 erro já admitido pelo IBGE, assegurando ao 
área de duvidosa defini!):ão, no limite entre os Es~ _TD_eu EstadO os beneficias oriundos da exploraç~o 
tados do Paraná e de Santa Catarina, que se loca- da totalidade de sua plataforma <:-ontínental márí-
liza a plataforma de ~ploração da Petrobrás. tiina: um direitO que não se lhe pOde negar. 

No momento em que toma a decisão de esta~ Era o que tinha a dizer, Sr. Pr€sidente. (Muito 
beleceros limites dos Estados-Membros da Fede- bem! Palmas.) 
ração sobre a platafoima contínental-niarítlnia,- 0 SR _PR~IDENTE (DirceU-Carneiro)_ 
lançando mão de critérios arbitrários e_ sem a ne-
cessária acuidade técnlca, 0 _IBGE atehta cóntrã _: Concedo a palavra ao Sr. Sen~dor Lourival Bap-
os prindpios do d_ireJ.to internacional público e tista. 

.a legislação que fundamenta e preconiza o direitO -o SR. LQORIVAL BAPTiSTA (PFL- SE~ 
interno do País, Proimncia o seguinte discurSo.), Sr. Presidente, 

Após examinar as ponderações téçnicas- feitas Srs. Senado~es; e com justifiç:ada satisfação que 
pelo Governo do Estado de Santa Catarina, o 18- registro o lançamento do liVrO de autoria do pro~ 
GE recOnheceu formalmente a inadeqwiç-ão dos fessor José Silveira~ intitulado "No Caminho da 
limites que havia estabelecido. No entamo, ao in- Redenç~o" - Retrãto de uma Época", trcffiscor-
vés de reconsiderar sua decisão, e examinar a ricl.o no dia 26 de julho passado, em Salvador 

no decorrer de uma sessão solene da Academia 
de Medicina da Bahia. 

O livro do professor José Silveira além de anali
sar ã. ·sttu.a'ção em que se em:Cmtra a velha escola, 
na antíga Faculdade de Mec:licina, hoje memorial 
de medicina, no Terreiro de Jesus, contribuirá, 

o-certamente, para motivar e consolidar o movi
mento destinado a recuperar essa admirável insti~ 
fuiçãO que é um património da cultUra brasileira 
e motivo de OI!;JUlho da medicina nacional. 

Sobre o assunto, alíás~ já tive oportunidade de 
me·pronunciar, em diversas ocasiões, desta tribu

-rta;-quando analisei a situação os problemas e 
as perspectivas da Universidade Federal da Bahia, 
nóladãinente no" concernente aos assuntos vincu
ladoS à i:rãdlcional Faculdade de Medi!:::ina;na Qual 
estudei e me formei - acontecimento decisivo 
no decorrer da mfnha trajetória profissional e polí~ 
fico-administrativa. 

Sã.õ estas as razões que me levam a assina1ar 
a extraoidkJáÔa importância deste último livro do 
professor José Silveira - personalidade incon
fundível no cenário da cul_tura Qrasilcira., cqmo 
pesquisador, médico, e, reconhecidamente, líder 
pionéiro da mobilizaçãp nacional contra o taba
gismo.-

Requeiro, a propóslto, a incorporaÇão ao texto 
destas breve$ considerações, do artigo do profes~ 
Sor Newton A Guimarães, intitulado "Uvro M;;5.gní~ 
fico, "magnífico ... Coril.pràmissó'', que A Tarde 
publíCou~ em sua ediçãO de27 de julho de 1988. 

A Tarde- Salvador, Bahia- 27~7-88 

LIVRO MAGNÍFICO, 
"MAGNfFiC::O"COMPROMISSQ 

Newton'A Guimarães 

Em generosa antecipação, gentileza que devo 
-à sua-Yelha e honrosa amizade, conCedeu-me Jo-
sé Silveira a oporfunidade de- perlustrãr o último 
dos seus livros - "No Caminho da Redenção, 
Retrato de Uma Época" -que foi lançado ontem, 
dia 26, na· antiga Faculdade de Medicina, hoje 
Memorial da Medicina, no Terreiro_ de Jesus, pré
dio cuja história recente constitui o s_eu tema. 

Trata-se, diz o autor, da réuhião .. da maneira 
"i'nãiS- Simples e objetiva possível, das manifesta~ 
çôes de inquietação e revolta, sobretudo dos seus 
ex-alWlos, quando a viram abandonada, destro
çad-ã e villpendiada, a se transformar num montão 
de nlínas;-Como reStos i"rreVersfVeis de um passa
do glorioso, que a tomara motivo de 9rgulho da 
Medicina ií.acional". 

E que diremo-s~- i"lós outros, do novo livro do 
mestre Silveira? 

Como traduzir, fielmente, os méritos _da coletâ
nea paciente e meticulosa de artigos, m,emoriais, 
relatórios, noti_cias na imprensa e pronunciamen
tOs diversos, harmoniosameilfe distribuídos e in
tercalados com esclarecimentos ou comentários 
do ilustre mestre, e com fot~grafias de ambientes 
que retratam a grandeza passada daquele prédio, 
em contraste constrangedor com tantas outras, 
que testemunham o abandono e deterioração 
presentes? 

E que impressão, tão pungente, qUe golpe tão 
fundo atingem a sehsibllídade de quantos ali vive
ram anos- e fases radiosos e fecundos de sua 
vida acadêffilca-, aO reverem a irriagem grandiosa 
do inesquecível Anfiteatro Alfredo Brito, em conM 
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mentar de Inquérito criada pela Resolução n" 22, 
de 1988: presl_âr -esclar&imentbS- cf respeito de 
sua gestão à frente _do MinlstériCf da Reforma e 
Desenvolvimento _Agrário - MIRAD. 

5 

Votação, em turno úniço, do Requerimento n~ 
11, de 1988, de autoria; do Senador José lgnácio 
Ferreira, solicitandQ, __ nos termos regimentais, a 
convocação do Senhor Pro_curador-Geral da Re~ 
pública, doutor José Paulo Sepúlveda pertence, 
para, perante a Comissão P~rlamentar cl.e Inqué
rito criada pela Resolução n9 22, de 1988, prestar 
eSJ::Iarecimentos sobre rnat_érias de interesse_ da
quela Comissão. 

6 

Discussão, elll turno único, elo_ Projeto de Lei 
da Cãmara n" 53, de_198§-(N- 3.31Q/~. na Ca·sa __ 
de origem), que autoriz_a o Poder Executivo a criar 
a Universidade- F~eral_ de Çr_~.g Alta, no Estado 
do Rio Grande_ do Su~ e dá outras providências. 
(Dependendo de P.;tr§_ç§W___ -

7 

Discussão, em tUr'no -ún(cb_, do P:are_c~r_s:féL Co
missão _ _do D~trilo .f~der.;11 sobre a -~-ensage:111 
n" 157, de 1988 (N~ 294/88, na -origem), -de 9 
de agosto de 1958, pela qual o Senhor Presidente 
da RepUblica submete à delib.eração do Senado 
a escolha do Senador Alexandre Costa para exer
cer o cargo de Govemãâor do Distrito Federal. 

8 

·Mensagem n~ 1,?~. d~ .19_~ (N~ 297/88, na ori
~m), de 11 de agosto do çorrente ano, pela quaJ 
o Senhor E'res_i_dente da Repúblka submete à deli
beração do Senado a _esco_Iha do nome do doutg_r 
Aédo Ferreira da, O,.mha_par~ exercer o cargo 
de Ministro do_ Trib_uria:l Qe_ Contas -da União, na 
vaga decorrente da aposentadoria do_Ministro Ivan 
Luz. (Dependendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
tá encerrada a sessão. 

(LevanUt-se a sessão ~s 12 hqras e2P mi
nutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N•112, de 1988 

O Presidente do Senado FederaJ, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Intemo. ·em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n" 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato nc 12, de 1983, da Comissão 
Diretora, de acordo com o que dispõe a Resolução 
n" 130, de 1980, e telido em vista p que cOnsta 
do Processo n" 01 0_068/86-0, resolve ~ispensar, 
a partir de 11 de agosto de 1988, o Senhor José 
CarloS Bruzzi Castelo .do emprego de Assessor 
TécniCo do Gabinete do Senador Nabor Júnior, 
contratado sob o regime jurídico da COnsõlidação_ 
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por Tempo-de Serviço. 

Senado Federal, 16 d_e agosto de 1988.- Se
nador liumberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 113, de 1988 

O Presidente_ do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe Conferem os artigoS 52, item 

38, e 97, incisO IV, do Regimento Interno, em 
conformidade corn i! delegação de competência 

_que lhe foi autorgada pelo N!:J n? 2 de 1973, revi
gorada pelo Ato da Comissão Diretora h9 12, de 
1983, _de acordo com _o disposto na _Resolução 
n? 130, de 1980, e tendo em vjsta o que c_onsta 
do Processo no 009340/88-2, resolve autorizar a 
cbltb:Ç)tação~ sob _o regime jurídico da Corisoli
da_ç:--ª_Q.dé!$1-eis do.Trab_ajho_e dq_Fundg deGara_n-. 
tia por Tempo de Serviço, do Senhor Marcelo 
Pagliusi Chaves para o empregO de AssessOr Téc
nico, com o-salário mensal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, a partir de 26 de julho
de 1988, cOm lotação e ~ercído no G~binete 
do Líder do Partido SociaJ Democrático Brasileiro •. 
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Senado Federa1, 16 de agosto de 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DÓ PRESIDENTE 
I'!• 114, de 1988 

O Presidente do Senado Federa1. no uso das 
. atribuições que lhe-d::rn.ferem õs ãrtigos 52, item. 
38, e 97, Inciso IV, do Regimento Interno, em. 
conformidade com a delegação de com~tência_ 

. que lhe foi outorg'ada pelo Ato da Comissão Dire-. 
tora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n" 009773(88-6 
resoJve aposentar, v?luntariamente, Aian Viggia-

- no, Técnico Legislativo, Classe "ESpecial", Refe
rência NS-25, do Quadro Permanente do Senado 

, Federal, nos termos ·doa_. artigos 101. inciso 111, 
e 102, inciso I, alínea" il", da Constituição da Repú
blica Fed!'!rativa do ~jl,_ c_o_mbinados com os 

.artigos 428, inciso Il, __ _429, inci;;o I, 430, Incisos~ 

.IV e V, 414, § 49, e 438_da Resolução SF n9 58 •. 

.de 1972; artigo 29, parágrafo único, da Resolução 
·-SF n? 358, de 1983; artigo 39 -da Resolução SF 
. no 13, de 1985, e artigo 2° da Resolução SF n9 

182, de 1987, com-proventos integrais, obseNado 
o limite previsto no artigo 102, § 2?, -da Consti
tuição Federal. 

Sehado Federal, 16 de agosto de 1988. ~Se
nad_ar. Humberto __ lucen~, Presidente. 

(')ATO DO PRIMEIR0-5ECRETÁRIO 

N' 07, de 1988 

ANEXO DO ATO pO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

N• 07, DE 1988 

Artigo Item Novo valor 

18 l-a 22.531.000,00 
ICb 225.318.000,00 
1-c 225318.000,00 

11-a 5.257.000,00 
11-b 150.212.000,00 
11-c 150212.000,00 

19 I 1.502.000,00 
li 225.000,00 

76 75.106.000.00 

88 30.042.000,00 

117 m 5.257.000,00 

(
0

) Republfc~do por haver saído com incorreção no DCN (Se
ç!lo 11) de 2·8-88, pligina 2010. 

·PORTARIA 
N• 016, de 1988 

O Primeiro-Secretário dp Senado _Federal, no 
uso de suas atribuiçõs regimentais, e ten~o em 
vista o disposto no artigo 482, § 6°, do Regula
mento Administrativo, Resolve; 

PrOrroQar, por "30 -(trinta) dias, o pfãzo para a 
réailzação dos trabalhos da Comissão de Inquérito 
instituída p~la Portaria nç 6, de 23 de maio de 
1988. . .. 

Senado Federal, 16 de agosto de 1988. -Se
nador Jut.ahy Magalhã~ Prim~iro-Secretário. 

CONSELHO DE sW>ERVISÁO 
DO CEI'!TRO GRAFJCO 

Ata da 145• Reunião 

Às onz~·hO~~s. d~-dla" d~ze~et's-do···mês ~e 
junho do ano de hum mil noveçeritos e oiter:;1ta 
e oito, na sa1a de reuniõ~ dÇJ Prim~ira Secreta_ria 
do Senado Federal, sob .a Presidência do Excelén_-" 
tís-simo Senhor Sanador _Jutahy Magalhães, -~Ug
nís_simo. PrimeirO-S'eCretário do Senado Fed~Jal_ 
e Presidente ~deste Con,selhq d~ ?~pervisão, pfe~ 
sentes os membros José Passos Pôrto, Quldo F-a
ria de Ca~lb9,__ Ryber;n P~tú lfE:Z~na, José _9e 
Ribamar Duarte Mour~o e Agaciel da Silva Ma!a, 
reuniu-se o Conselho" de-Supervisão do Ceil_frcf 
Gráfico do Senado Federal, em _sua_ centésima 
quadfãQéSiiri~' <iuintâ feUiiiaõ. Ab·ertõs.Os trab"a
lhos o Sevbor .Eresidente:_çoncedeu a palavra ~o 
Conselhejro RuQe.m Pat(j Tr~zena _ _que apresentou 
parecer sobre o PrC:IcesSo n'~ 0729/88-_(J::G{<AF, 
referente a.o_Balanço Anual e seus Demonstrativos 
Contábeis; relatiVos aós SistêinàS.bi-Çafrieniáiiô, . 
Financeiro e Patrimohial do Cegrãf. Após manifes
tações dos Senhores ConSelheiros e consider:an
do que o Presente Balanço é apenas uma consoli-

-- da_ção dos quatro processo~ ap~sentados e apro
vado pelo egrégio Conselho de Supervisão em 
feunlões anteriores. A seguir, o processo foi colo
cado em votação, recebendo aprovação por una
nimidade. Passando-s.e ao segundo item da pauta 
o Senhor Presidente_- Senador Jutahy Maga
lhães, passou a palavra ao Conselheiro José dê 
Rlbamar Duarte Mourão, que apresentou parecer 

· sobre o Pi-cicesso n" 1008/88.9 -Cegraf referente 
a proposta do Senhor Diretor Executivo para esta
belecimento do pagamento da Gratificação Legis
lativa aos Estagiários Bolsistas do Cegraf. Após 
a apresentação do parecer a matéria foi colocada 

:em discussão, e a seguir em votação, sendo apro-
vada pOr todos. Nada mais havendo a tratar, agra
deCendo a presença de t:odoS, o Senhor Presi
dente declarou encerrados os traba1hos e para 
constar, eu, Maurído Silva, Secretário deste Con
s.elho __ de Supervisão, lavrei a presente Ata que 
depois de lida e aprovada por todOs será encami

__ !)hada à publicação no DCN. 

Sr asma, 17 de junhO de 1988. -Senador Juta
.hy Magalhães, Presidente- Dr. José Passos 

___.Pôrto, Vice-Presidente- D.:. José d_e Ribamar 
D. Mourão, Membro --Dr. Guido Faria -de 
Carv~ho, Membro- Dr. Rubem Patú Treze
na, _Meinbro. 
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TERÇA-i=EIRA, 23 DE AGOSTO DE 1988 BRASWA-DF 

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

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 43, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, em 
Cz$ 11.614.850.000,00 (onze bUhões, seiscentos e quatorze mUhões, oitocentos e cinqüen
ta mU cruzados), o montante de sua divida consolidada Interna. 

Art. I' É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro 
estabelecido no item m do art. 2• da Resolução n' 62, de 28 de outubro de 1975, alterada pela Resolução n' 93, 
de II de outubro de 1976, ambas do Senado Fe<ieral, de modo a permitir o registro de uma emissão de 16.700.00~0 
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- Tipo Reajustável (OTRJ), equivalente a Cz$ 11.614.850.000,00 
(onze bilhões, seiscentos e quatorze milhões, oitocentos e cinqüenta mil cruzados), destinado ao giro de parte de 
sua dívida consolidada interna intralimite mobiliária, vencível durante o exercido de 1988. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. _ 
Senado Federal, 18 de agosto de !988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 44, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar, temporariamente, em 
Cz$ 7.856.160.741,00 (sete bilhões, oitocentos e cinqüenta e seis mUhões, cento e sessenta 
mU e setecentos e quarenta e um cruzados), o montante de sua dívida cQnsolldada Interna. 

Art. 1' É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro do 
item lll do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, alteracta pela Resolução n' 93, de 11 de outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, de· modo a permitir o registro de uma emissão de 11.295.702 Obrigações 
do Tesouro do Estado de Santa Catarina- Tipo Reajustável (OTC), equivalente a Cz$ 7.856.160.741,00 (sete bilhões, 
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PASSOS PÓRTO 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção ll) 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Sena<:Jo Federal 

ASSINATURAS 

Agosto de 1988 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA ' 
Oiretor Industrial 

Semestral ................................................ Cz$ 2.600,00 

UNDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

Exemplar Avulso ........ "·····-·········~····-······· Cz$16,00 
Tiragem; 2.2ÇO::exemprares. 

- ........ --------, 
. oitocentos e cinqüenta e seis milhões, cento e sessenta mil e setecentos e quarenta e um cruzados), destinado 
ao giro de parte de sua divida consolidada interna intralimite mobiliária, venciveldurante o exercido de !9Ba 

Art. 2• Esta resolução entra em vigorna data de sua publicação. 
Senado Federal, 18 de agosto de r988. ~Senador Humberto Lucena, Presidente .. 

Façc:f saber que o Senado Fei:leral aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1• 45, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paracambl, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 

operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 61.000,00 Obrigações do 
Tesouro l'laclonal - OTI'I. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Paracambi, Estado- do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2• da 
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, illter.11da pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro , de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a, 61.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, ·deStinada à implantação de pavimentação com paralelepípedos e 
drenagem, no município. 

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

Senado Federal, 18 de agosto de 1988. =Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO 1'1• 46, DE 1988 
Renatlflca a Resolução n• 160, de 1986, do Senado Federal. 

Art. 1• O art. 1• da Resolução n• 160, de1986, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte 
redàção: 

"Art. 1• É o Governo do Estado do Pará, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 363.865,70 Obrigações do Tesour.o Nacional - OTN, iunto à Çailfa, Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social·.:::_ i= As, destinada à 
conclusão do Hospital das Clinicas do Pará." · · 

Art. 2• Esta: resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1988. - Senador. Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federai aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52, 
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 47, DE 1988 

Altera o Regimento Interno doSenado Federal. 
Art. 1' O artigo 64 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 64. As Representações Partidárias terão Uderes e Vice-Uderes. 
§ 1' Poderão, ainda, o Governo e a Oposição indicar os respectivos Uderes e Vice-Uderes. 
§ 2• A indicação dos Uderes será feita, ao iniciar-se cada Sessão Legislativa, em documento 

subscrito: 
. . a) pela maioria dos membros da respectiva bancada, quanto à indicação _de Uder de Represen-

tação Partidária; · · 
b) pelos Uderes das Representações Partidárias coligadas, quanto à indicação do Uder da 

Oposição. 
§ 39 O Líder do Governo deverá ser indicado pelo Presidente da República. 
§ 49 Os Vice-Líderes serão. indicados pelos respectivos Líderes no prazo de 24 horas da 

indicação destes." 

Art. 2• À lotação nos Gabinetes dos Líderes do Governo e da Oposição aplica-se o disposto no inciso 
V, do artigo 357, da Resolução n• 58, de 1972 (Regulamento Administrativo do Senado Federal). 

Art. 3• Esfu resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. . . . . 
Senado Federa!, 18 de agosto de 198& - Senador Humberto Lucena, Presidente . 

. '. . '-.--. 

l-ATA DA 23• REUNIÃO, EM 22 DE 
AGOSTO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

, 1.1.1-Comurúcac;ão da PresJdênc:ia 
'- fnexistêricia de quorUm Pcira abertura da 

se~o. 

1.2 -ENCERRAMENTO 

13- EXPEDIENTE DesJ)achadÕ 
13.1 -Resolução 
- N9 48/88, que prorroga, nos termos do 

estabelecido no art. 178 do regimento lntemo 
do Senado Federal, por 40 (quarenta) dias, 
o prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito, _ 
destinada a investigar em profUndidade as de
núncias de irregularidades, inclusive corrup
ção- 'na Adniinistração- Pública, ultimamente 
tomadas tão notórias peJOs meios de comu
nicação. 

1.3.2 ..:.:..Avisos do Ministro Chefe do 
·Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica 

- N"' 605/88, encamfilharido os esclareci
mentos do Ministério dos TranspOrtes Sobre -
os quesitos constantes do Requerimento_ n"' 
64/87, de autoria dos Senadores Itamar Fran
co e Jamil Haddad. 

- N"' 611/88, encaminhando os esclareci
mentos do Ministério da Fazenda sobre os 
quesitos constantes do Requerimento n9 

SUMÁRIO 
102/88, de autOfiã dõ senador Mendes cã-
nale. -

1.3.3 -Projeto de lei 
-Projeto de Lei do Senado n~ 61/88, de 

autoria do Senador .Francisco Rollemberg, 
que introduz dispositivos na Lei n<? 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, "que dispõe sobre 
o condomínio em edificações e as incorpo· -
raçõ_es imobi1iári~"· 

1.3.4-Oficio do Presidente do Tribu
nal de Contas do Distrito Federal 

-N' S/9/88 (OF GP N• 1315/SB, na ori
gem), encaminhando o Relatório sobre as 
Contas do Governo do Dístrito Federal, relati

-vas ao exercício financeiro de 1987. 

1.3.5....:... ExpedJente recebido 
-Lista n• 2/88. 

1.3.6'---0fldo 
- N9 OF: CiL PFL-051/88, do Senador Mar

condes Gadelha comunicando que participará 
de reunião na cidade d'e Buenos Aires, Argen
tina, na condição de Presidente do Parlamento 
Latino-Americano, acompanhado dos Sena
dores Divaldo Suruagy, Mansueto de Lavor, 
Carlos Alberto e os ilustres Deputados Antonio 
Câmara, Nilso Squarezi e Ronaldo Carvalho. 

1.3.7- Comunicações 
De Srs. Senadores qÍJe s·e ausentarão do 

País. 

2-ATOSDACOMISSÃODIRETORA . 
DO SENADO FEDERAL 

Nço$31 a36, de 1988. _ _ __ 
N9 18, de 1988 (Anexo-RepUbiicaçi'io) 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SE-
NADO FEDERAL 

N~s 98, 103 e 106, -de 1988 (republicação) 
N•' 115a 117, de 1988. . 

4-PORTARIA DO 1'-SECRETÁRJO 
DO SENADO FEDERAL 

N• 17, de 1988. 

5-PORTARIAS DO SR. DlRETOR
GERAL 

W 15 e 16. de 1988. 

6-CONSELHO DE SUPERVISÃO 
DOPRODASEN 

Ata da 90" Reunião. 

7- CONSELHO DE ADMINISTRA· 
ÇÃO 

Ata da 3• Reunião ordinária. 
8-ATADECOMISSÃO 

9- MESA DIRETORA 

10- LiDERES E VICE-LiDERES DE 
PÀRTIDOS 

11- COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÓES PERMANENTES 
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Ata da 23'~' Reunião, em 22 de agosto de 1988 
2~ Sessão Legislativa, Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Francisco Rollemberg 

ÀS 14 HORAS, ACliAM-sE PREsErfrES OS 
SRS. SENADORES: 

Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Carlos de' 
Carli - Áureo Mello - Odadr SOO.i'es - João · 
Menezes _;;_Jarbas Passarinho-;___:_AJexandre Costa 
- Edison Lobão -João~ Lobo- Chagas Rodri-
gues --...Afonso Sancho- Cid Sabóia -de Carvalho 
--Mauro Benevides - Marc_ondes Gadelha -
Marco Madel- Ney Maranhão""- Albano F rance 
- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista
Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -João Cãlmon 
-Jamil Haddad- Afonso Arinos- Nelson Car
neiro -Itamar Franco - Alfredo__Carnpos -
Ronan Tito - Fernando Henrique Ca-rdoSo ......;. 
Pompeu de Sousa - MaürfciO COi'i'êa - M"efra 
Filho ----' Rachid Saldariha Derzi - Leite Chaves 
- Affonso Camargo - José Richa - Djrceu 
Carneiro _;_ Carlos Chiarem- José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- A lista de presença acusa o comparedmento 
de 40 Srs. Senadores. Entretanto, não há em pie~ 
nârio o quorum regimental para abertura da ses
são. 

Nos termos do § 29 do art. 1 SQ_do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a _ 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Nestas condições, dedaro _encerrada. a presente 
reunião. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reuriião às 14 horqs e 30 
minutos.) - - -

EXPEDIE!YTE DESPACHADO NOS 
TERMOS DO § 2' DO ART. 180 DO REGI
MENTO INTERNO 

REsOWÇÃO 
N• 48, DE 1988 

Prorroga nos tennos do estabelecido 
no art. 178 do RegiJllento Interno do Se
nado Federal, por 40 (quarenta) dias, 
o prazo da Comissão Parlamentar de ln~ 
quérito, destinada a investigar em pro
fundidade as denúncias de irregularida
des, inclusiye conupção na Administra-

. çáo Pública, ultimamente tomadas tão 
notórias pelos meios de comunicação. 

O Senado Federal resolv.e: . .- .. _ __ . 
Art. 1" Fica prOIT~gaao- por -.:w \quarenta) 

~. 39 Revogam~se as disposições em ~!!--
. trãttQ. ·- - - .... 

~Sala das- Sessões, 22 de a9osto de '1988. -
Nelson Wedeldn-Ney M!tranbão -Alfonso 
~nutrgo - Mário Maia- Afonso Arlnos -
Nelson Carneiro- Márcio Lacerda- Dirceu 
Carneiro - Marco Maciel- Iram Saraiva -
Jutahy'Magalhães ~Guilherme Palmeira
Mauricio Corrêa --Josué Paulo Blsol- Cid 
Sàbóla de -CarvalhO-- Poln.Peu de Sousa
Teotorúo VUela Filho - Mauro Borges -
Aluizio Bezen-a - ll:aimar Franco - Jamil 
H3ddad - José RiCha - Mário Covas -
Mansueto de Lavor - Almir Gabriel - Wil
son Martins - José Agripino Maia -Lavoi
sier Maia - Severo Gomes - José lgnáclo 
Ferreira -Mendes Canale-Carlos Chiarem 
- Chagas Rodrigues - Jorge Bohausen -
Luiz VIana- Ruy Bacelar. 

AVISOS 
Do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Pre

sJdêncla da República 

f'l9 _6_Q5/88,_de _1_6 do corrente, encamir}hando 
os esclarecimentos do Ministério dos Transportes 
sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n~·64, de 1987, de_autoria Qos$enadores Itamar 
Franco e Jamil Haddad. 

N" 611/88, de __ l7 _do corrente, encaminhando 
os esclarecimentOs dei Ministério da Fazenda so
bre os quesitos constarites do Requerimento n9 

102, de 1988, de autoria do Senador Mendes Ca
nal e. 
~ ·-À PUblicação. 

. PROJETO DE l.EI DO SENADO 
1'1' 61, de 1988 

__ Introduz dispositivos na Lei n~ 4.591? 
de 16 de dezembro de 1964, "que dispõe 
sobre o condomínio em edificações e as 
incorporações imobiliárias". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ao art. 24 da Lei n" 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964, fica acrescido o seguinte pará
grafo: 

"Art. 24C ........................................... - .............. .. 
§ 49 Fica assegurado ao locatário, su

brogado nos direitos do cond_ôrnino, parti
cipar das ass_embléias gerais do condomínio, 
com direito a ~Qto quando se tratar de maté
ria referente a despesas de manutenção do 
condomínio." 

dias o prazo de duraçãQ da Comissão.Parla_mentar Ar:t.__21_ ~ta Lei entra em vigor na data de 
de Inquérito, destinada a investigar em profun~ sua publicação. 
didade as denúnciaS- âe irregularidades, inclusive Art. 3" Revogam-se as disposições em con-
corrupção na Administração Pública, ultim&me~- trário. 
te tomadas tão notórias pelos meios de comum~ Justificação 
cação, instituida pela Resolução no 2~. de 1988. . ._ .-. 

Art. 2" Esta resolução en~CJ em VIgor na data O problema habttacional tornou-se, hoJe; de 
de sua publicação.___ _ __ extr~a gravidade no_ País, _especialmente nos 

grandes centros urbanos, onde a grande maioria 
da pópula_çao, em deCOrréndã ào elevado déficit 
de moi-adia, reside em imóveis locados, via de 
regra, em prédios de apartamentos. _ 
- A legislação sobre o condomínio nessas edifica
ções deveria, portanto, garantir os direitos dos 
locatários, o que não ocorre. Bem ao_ contrá,do, 
a L_ei n9 4591, de 16 de d~embro de 1964t que 
"dispõe ~obre o condomínio em edificações e 
as incorporações imobiliárias", comtempla exclu
sivamente_ os c_ondômino_s. _ 

Embora o inquilino arque com as despesas 
do edifício, a'tràvés da taxa do condomínio;prlvile
gia~se o condôrnino com todos os direitos, como 
o de votar nas -assembléias quando está em tela 
unicamente interesse dos moradores, inclusive.de 
ordem financefra, como reajustes naquela taxa 
e ftxação de despesas do condomínio. 

Cabe reparar essa distorção da_ Lei, Q_que es_ta
mos fazendo através dessa Proposição, que resta
belece a posição do locatário no condominio, ao 
assegurar a_sua participação nas assembléias ge
rais com direito a voto, desde que envolvam dis
pêndios de manutenção do condomínio. _ . ._ .. 

O "dispositivo Se justifica plenamente pelo fato 
de o morador contribuir financeiramente,_ com 
sua- quota, para os encargos_ _ _d_o _condomínio, 
constituir-se· geralmente maioria no prédio e, mo
rando a1i, vivenciar cotidianamente os problemas 
do edifido~ 

Justo conferir-lhe o direi(O de ter voz ativa nas 
reuniões para defender seus interesses, partic_u
Jarmente quanto a resoluções que impliquem 
ânus para si. 

. Pretendemos, com o re_ferido Projeto de Lei,
que introduz dispositivos ao artigo 24 da Lei n9 

4.591, exatamente aquele que trata da assembléia 
geral, oferecer uma contribuição para o aprimora
mento da legislação sobre o condomínio, salva
guardando os direitos e os interesses do locatário, 
até aqui praticamente inexistentes no Diploma Le
gal que regula a matéria, razão pela qual espera
mos a acolhida dos Senh-ores Parlamentares para 
a Proposição ora apresentada. 

Sala das Sessões~ 22 de agosto de_ 1 \)8_& -:
Francisco Rollemberg. 

LEGISU.ÇÃO QTADA. 
LEI N' 4.591 

DE 16 DE DEZEMBRO DE 19t;4. 

Dispõe sobre o condomínio em edifica
ções e as Incorporações imobiliá.rias. 

TÍTULO! 
--Do Condomínio 

Ar:l 1 e As edificações ou conjuntos de edifi-; 
cãÇôes, de-um ou mais pavirheDtos, _c"::'-_strul~o_s 
sob a forma de unidades isoladas entre s1, d~stina
das- a fins residenciai::; ou não~resiQenci!3-is,-po~e
raO ser -ã1ier1aâo5, no todo ou em parte, objetiva
mente considerados, e constituirá, a cada unida_·. 
d~: Propriedade autônorria sUjeita às limitações
desta lei. 
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§ 19 Cada unidade será assinalada por desig
nação especial, numérica ou alfabética, para efei
tos de identificação e discriminação. 

§ 29 A cada unidade caberá, como parte inse
parável, uma fração ideal do terreno e coisas co
muns, expressa sob a forma decimal ou ordinária. 
_ .......... , .... _. ________ ,~_.,,-; .. :~.....,.,;..;;~ ........ ~ 

CAPITULO VII 
Da Assembléia Geral 

a) os Balanças e Demonstrativos apresenta~ 
dos obedecem, quanto à formalização, às normas 
gerais de-Direito _Financeiro, lnstit_u_ídas pela Lei 
n? 4.320!64,-ae 17- dê março de 1964, e demais 
disposições pertinentes; 

b) evidenciam procedimentos orçamentário?, 
extra~orçamentários, financeiros .e patrimoniais 
revest!dos de correçào, ressalvados os registras, 
como receita. executada, da parce_ta de Cz$ 
2.052,021.000,00 l-eferente- a transferências -da 
União_ não liberadas no exercício,_ e da quantia 

Art. 24. Haverá, anualmente, uma assem- de Cz$ 121.000,00 transferida ao Instituto de De-
bléia geral ordinária dos condômínos,_ co_nvocada s_envolvimento de Recursos Humanos pela Secre-
pelo síndico na forma prevista na COnveitção, à taria de Segurança Pública; procedimentos esses 
qual compete, além das demais, matérias-inscritas que não se conformam com 0 disposto nos arts. 
naordemdodia,aprovar,pormaioriadospresen- 35, I, e 3_9 __ da Lei no 4.32Ó/64, com a -redaçâo 
tes, as verbas para as despesas de condomínio, d_ª-.da.pelo Decreto-Lei n~' 1.735, de 20-12-79; 
compreendendo as de conservação da edificaçâo c) refletem com relação à despesa, obediência_ 
ou conjunto de edificações, manutenção de seus à Lei Orçamentária, exceto: 
seiViços e correlatas. -- ---=-a abertura de créditos adicionais finánciados 

§ 19 Asdecisõesdaassembléia,tomadas,em com recurs_os não disporúveis, contrariando, as-
cada caso, pelo quorum que a Convenção fixar, sim, 0 disposto_ no art. 43 da Lei no 4.3.2_D/64; 
obrigam todos os condôminos. --=-a abertura, sem prévia autorização Legisla-

§ 29 O síndico, nos oito dias subseqüentes tiva, _de _crédito especial (Decreto no 10.835, ae· 
à assembléia, comunicará aos condóminos o que 15-10-87 ), instituindo-se no OrçamentO-do Dis· 
tiver sido deliberado, inclusive ao tocante à previ- _trito Federal, inclusive, 0 Projetç> n<> ~ .930 _ Refor
são orçamentária, o rateio das despesas, e premo- ma no Hospital de Base, inobse!Vando _9_s arts. 
verá a arrecadação, tudo na forma que a Conven- _61, alínea c, e 62, § 3c,_ da Constituição. e_ 0 art. 
ção previr. 42 da Lei n~ 4.320/64; 

§ 3~> Na~ assem~léf<';s g~rals, os votos-serão -a abertura de créditos-sUplementares com 
proporcionais às fraçoes 1dea1s do ter~en~ e partes fundamento_ no art. 5o, inciso r. da Lei n~> 7 .546, 
C?"'~S, pe~ncentes a cada_ cond?mlnO, salvo de 3-_12-86, effi valor totafacima do limite estabe-
dispoSiçãO d1versa da Convenção. _ _ lecido nesse dispositivo. 
····Ã····· .. br--,:;·····~-----··~~~ ~-· -·;.;:;.. ____ , --,~'~'AaPfeCiação das -coritas_~m apreço não envol-

pu ICa~O. \€0 _exame da responsabilidade de cada um dos 
OF1CIO N9 S/9, DE 1988 admir1i5tr~do_!:_~S _cl<? Complexo Admini~trativo do 

Dístrito Federal, cujas contas serão objeto de jul
gamento individual e exclusivo deste Tribunal, na 
forma d<! Lei n9 5.538/68 e de acordO com as 
noimas regulamentares pertinentes. 

Of. GP n' 1.315/88 
Brasüia, 18 de agosto de 1988 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasília-DF 

Senhor Presidente, 
Honra-me comunicar a Vossa Excelência que, 

em Sessão Especial realizada a 1 O do corrente, 
para cumprimento do disposto no art. 28 da Lei 
n~' 5.538. este Tribunal apreciou o Re:lªt6rio sobre 
as Contas do Governo do Distrito Federal, relativas 
ao exercício financeiro de_1987, e- o respectivo 
projeto de Parecer PréVio, elãllorados PelO Conse
lheiro Geraldo de Oliveira Ferraz. 

2. Aprovados, ambos, por unanimidade_!_ re
meto-os a Vossa Excelência, pãra os fins previstos 
no art 42, inciso V, in fine, da Constituição Fede
ral. acompanhados de oito volumes contendo os 
balanços relativos ao exercício de 1987 e _outras 
demonstrações e dados informativos pertinentes. 

Aproveito a oportunidade para expressar a Vos
sa Excelência meus protestos de alta estima e 
consl'deração. - Joel Ferreira da SOva, Presi
dente. 

Parecer Prévio 

O Tribunal de ContaS do Distrito Federal, ao 
apreciar, na forma do dispOsto nos artigos 42, 
inciso V, da Constituição Federal, e 28 da Lei 
n? 5.538, de 22 de novembro de 1968, as- Cohtas 
do Governo do Distrito Federal, relativas ao exer-
c;ícjo financeiro de 1987, verificou que: - -

Diante do exposto, e considerando os resulta· 
dos da análise ~ esclarecimentos apresentados 
pelo Senhor-Conselheiro-Relator, o TribunaJ, res
salvad~,s as irregularidades indicadas que, em 
priricípio, riãO- aCarretaram prejuíZos ao patrimô
nio_do Distrito Federal, é de parecer que as Contas 
relativas ao exercício de 1987, prestadas pelo Ex
celentíssimo SenhOr GOvernador do Distrito Fe
deral, Doutor José Aparecido de Oliveira, estão 
em condições de serem aprovadas. _ _ 

Sala das Sessões, 10 de agosto de 1988. -
Joel Ferreira da SUva. Conselheiro-Presidente 
- Geraldo de Oliveira Ferraz, Conselheiro
Relator. 

7. Projeto de parec~r prévio 

ü Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao 
apreciar. na forma do disposto nos artigos 4Z, 
inciso V, da Constituição Federal, e 28 da- Lei 
n" 5.538, de-22 de novembro de 1968, as Contas 
do Governo do DiStrito Federal, Í'elativas ao eXer
cício financeirQ.de 1987~yerific_ou que: 
- a) Os balanços e demonstrativos apresentados 
obedecem, quanto à formalização. às normas ge
r~is __ d~ Dir:~jto _Financeiro, instituídas pela_ Lei_· n~> 
4.320~ ae f7 de março de 1964, e demais dispo
siÇões pertinentes; 

b ) ___ e_videncia~ procedimentos orçamentários, 
extra-õiçamentários, financeiros e patrimoniais 
revestidos de CÇI_rreçáo, ress.;1lvados os registras, 
coril-o -receita exe_cutada, da parcela de CZ$ 

2.052.021.0oo,oo· referente a tranSferênCiaS.,. dil 
União não liberadas no exercício, e da quantia 
de Cz$ 121.000,00 transferida ao Instituto de De
senvolvimento de Recursos Humanôs pela Secre~ 
taria de Segurança Pública; procedimentos esses 
que não se conformam com o disposto nos arts. 
35, I, e 39 da Lei n~ 4320164, com a redação 
dada pelo Decreto-lei n~> 1.735, .de 20-12~79; 
__ é) refletem, com relação a despesa, obediên
Cià à Lei Orçamentária, exceto: 
-a abertura de créditos adicionais -financiados 

com recursos não disponíveis, contrariando, as
sim, o '"disposto nO art. 43 da Lei n? 4320/64; -
-a abertura, sem prévia autorização legislativa, 

de crédito especial (Decreto n~> 10.835, de 
15-10-87), fnstl'tuindo-se no OrçamenJo do Dis
trito Federal, inclusive, o Projeto n~> 1.930-RefOr
ma no Hospital de Base, inobservando os arts. 
61, alínea c, e 62, § 39 da Cónstituição, e o art. 
42 da lei nQ 4.320/64; -
-a abertura _de créditos suplementares com 

fundamento no art. 89, inciso I, da Lei n~' 7.546, 
de 3-12-86, em valor total acima do ~mite estabe
lecido nesse dispositivq_, 

A apreciação d~s contas em apreço não envolve 
o exame da responsabilidade de cada um dos 
administJ:adores do Complexo Administrativo do 
Distrito Federal, cujas contas_serão objeto de jW
gamento individual e_ exclusivo deste Tribunal, na 
fonna da Lei n~ 5.538/68 e de acordo com as 
normas regulamentares pertinentes. 
_ Diante do exposto, e consíderando os resuha~ 

dos da análise_ e esclarecimentos apresentados 
p~lo Senhor Coriselheiro-Relator, o Tribunal, res
Séllvadas as irregularidades indicadas, que, em 
princípio, não acarretaram prejuízos ao patrimô-
nio do Distrito Federal, é de parecer que as Contas 
relativas_ ao exercício de 1987, prestadas pelo Ex
celentlssimo Senhor Governador do Distrito Fe
deral, Doutor José Aparecido de Oliveira, estão 
em condições de serem aprovadas. 

Sala das Sessões, 1 O de agosto de 1988. 
A fidelidade dos agentes responsáveis pela 

guarda de bens e valores foram também, sistema
ticamente verificadas pela Corte de Contas. So
mente em 1987, mais de 400 tomadas de contas 
especiais, decorrentes de extravio de bens e valo
res, foram examinadas _e decididas, ensejando, 
a f!X8ção de débitos e a conseqüente reposição 
dos bens ou valores extraviados. 

O total de processos apreciados e julgados pelo 
Tribunal no exercício de 1987, atingiu a 5.289, 
versando sobre os variados assuntos inerentes 
a administração orçamentária, financeira e patri
monial (contratos, convênios e semelhantes; pres
tações e_ toll)ad~s de con~s anuais e especiais; 
r~sJ,lltaAos _de inspeçóes e auditorias; aposenta
dorias; reforma.S e Pensões; cOnsultas e denún-

-- cias, representações, e outros). A àtuação do Tri
bunal não se ~mitou, porém, a essas atividades 
representadas por exames e julgamentos de atas 
e fatos. Exerceu, airida, de forma significativa, o 
controle preventivo, mediante orientações formais 
e _infqrmais à Administração e administradores, 

__ tendQ prof~rido, também, diversas decisões nor~ 
mativas, sempre com o objetivo de induzir ao 
ftel cumprimento dos princípios e normas legais 
na aplicação dos recursos públicos. 

Erii qualquer caso, portanto, o Tribunal de Con
-tas se fez presente, no cumprimento de sua Ç_Om

petência constitucional, averiguando, apurando, 
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determinando regularização de atos e procedi
mentos, e punindo, quando necessário, os res
ponsáveis, ·cujas contas são objeto de julgamento 
individual e exclusivo desta Corte, na forma da 
lei. 

Senhores ConseJheiros--e-s<mfiOr PfoCUiador
Geral, as contas do_ O ove mo do DiStrito federal, 
apresentadas sob a forma de Balanço e t>emons
trações de Resultados, constituem, na realidade, 
uma síntese dos re·gJstros dos atas e fatos de 
natureza orçamentária, financeira e- patrimonial 
ocorridos_durante o exercício de 1987. E~es atas 
e fatos, porém, forãm convenientemente fiscali
zados e sob diversos enfOques; conforme jâ men
cionado. 

As falhas ou irregularidades apuradas pelo Tri
bunal, no exercício de sua açãa.fiscalizadora, fo
ram, em-re-grcçdevidamente saneadas_. _As que 
imPortaram prejuizos aos cofres públicos motiva
ram instauração de tomadãs de contas especiais 
dos responsáveis, com conseqüente reparação 
do dano causado. Nos casos ·de irregularidades 
não saneadas, o Tribunal, na forma da lei, adotou 
as medidas cablveis, aplicando, inclusive, multas 
a responsáveis. 

Quanto às falhas ou irregularidacies a_p_uradas 
no exame das Cohtas do tioveriiO, nãO a~CãiTe
taram, em princípio; prejuízos ao património do 
Distrito Federal. Os Balaóços refletem corri exati
dão os registras contábeis realizados, embora ·es
tes apresentem impropriedades originadas_ex.clu
sivamente na inobservância de princípio contábil 
prevísto na Lei n" 4.320/64. - - --- -- --

Antes do nosso-voto, devemos agradecer a co
laboração dos servidores Wagner Jorge de 0_kan
da, lnspetor da 5• ICE, -Maria Flávia Dias da Cunha, 
Diretora da DiviSã6-deApoio Técnico, Luzia Pania
go de Miranda, Assistei:lte-T éàíica;Suety1@f§Fge 
CUrado, Assistente-Secretária, Jeanice Durão de 
Lima, Assistente-Secréiârla-e Gessé CaJ'ÕliriO dos 
Santos, Chefe da seÇaó de ReprodUçOes ãfáficas, 
que se dedicaram no assessoramento e análise 
das Contas do Gove-m<Y!:Io Distrito Federal e na 
elaboração e teprddução do respectivo Relatório. 
Solicitamos ao Egrégio PlenáriO sejam consig
nados em ata e nos· assentamentoS fUncionais 
desses servidores o nosSo êloglo, voto de louvor 
e agradecimento pelo Inestimável auxílio que 
prestaram. 

Manifestando-nos pela aprovação das Contas, 
com as r_essalvas indicadas neste Relatório, sub
metemos ao Egrégio Plenário o projeto de Parecer 
Prévio, elaborado nos seguintes termos: 

Projeto de parecer prévio 

O Tribunal de Contas- do Distrito Fejerã:I; ao 
apreciar, na forma do disposto nos arts. 42,_!ncfso 
V, _da Constituição Fedetal, e 28 da Lei n" 5.53?, 
de 22 de novembro de 1968, as-cOntas do GOVer
no do Distrito Federal, relativas ao exercido Iman
ceiro de 1987, V:erifiCoú-qUé:~ -----

a) os Balanços e Dei-nonstrativos apresenta
dos_obedecem, quanto à formaliZação, às normas 
·gerais de Direito Fiilall.Ceiro, instituídaS peía Léi 
n" 4.320/64, de 17 de março de 1984, e demais 
disposições pertinentes; 

b) evidenciam procedimentos otçamentário$, 
extra~orçamentários, financeiros e patrimoniais 
revestidos_ de correção, ressalvados os registras, 
como receita exe_cutada, da parcela de Cz$ 
2.052.021.000~00 ·referente a transferências da 
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União não liberadas no exercício. e da quantia 
de 'Cz$ 121.000,00 trà"i1sferida ao Instituto de De
senvolvim.ento de Recursos Humanos pela Secre
taria- de Segurança Pública; procedimentos esses 
que não se conformam com o disposto nos arts. 
35, I, e 39 da Lei no 4.320/64, com a redação 
dada pelo Decreto-lei n" 1.735, de 20-12-79; 

c) refletem, com relação a despesa, obediên
cia à Lei Orçamentária, exceto: 
-a abertura de créditos_adicionais finanCiados 

com rec.ursos n"àO disponíveis. contrariando, as
sim, o disposto no art. 43 da_lei n..,. 4,320/64; - -
--- --a~abertura, sem prévia autorização legislativa, 
de ciédito especial (Decreto n..,. 10.835, de 
15-10-67), instituindO:se no-Orçamento do Dis
trito Federal, inclUsive, o Projeto n~ 1.930-Refor-
ma no Hospital de' Base, inobservando os arts. 
61, alínea c e 62, § 39, da Constituição, e o art. 
42 da Lei n"' 4.320/64; -
--a abertura de créditos suplementares com 

fundamento no art. &, inciso I, da Lei n~ 7.546, 
de 3-12-86, em valoi"tOta.I acima dO limite estabe
leddo nesse dispositivo. 

A apreciação das Contas em apreço nâo envbl
ve o exame da responsabilidade de cada um dos 
administradores do Complexo Administrativo do 
Distrito Federal, cujas contas serão objeto de jul
gamento_ individual e exclusivo deste Tribunal, na 
forma da Lei n_? 5.538/68 e de aCordo com as 

-normas regulamentares pertinentes. 

Diante do exposto, e_ considerando os resulta
dos da análise e esclarecimentos apresentados 
pelo Senhor Conselheiro-Relator, o Tribunal, res
salvadas as irregularidades indicadas, que, em 
princípio, não acarretaram prejuízos ao patrimó
nio do Distrito Federal, é de parecer que as Contas 
relativas aó exerCfcio de 1987, prestadas pelo Ex
_celentíssimo Senhor Governador do DistritO Fe
deral, Doutor José Aparecido de Oliveira, __ estáo 
em condições de serem aprovadas. 

Após a exposição do Relator, o Senhor Pre_sj
dente colocou a matéria em discussão e conce
deu a palavra, sucessivamente, aos Co~~lheirqs 
Fernando Tupinambá Valente ,e Frederico Augus
to Bastos, à Conselheira-Substituta Maria José 
Gadelha, ao Procurador-Geral Dr._ Lincoln Pinto 
da Lui e aos Auditores Osvaldo Rodrigues e Fran
çjsco Martins Benvindo, 

Conselheiro Fernando Tupinambá Valente 

O Conselheiio Femaodo Tupinambâ Valente, 
rec~en_do a palavra, destacou em primeiro lugar 
-o natural desconforto em que se vêem Autori
dades do Execvtivo- cujas presenças tanto hon
ram esta Casa.- ao participarem de sessão espe
cial como esta, que tem por escopo a apreciaçã-o 
:de contas govemaQ_1~fttais, passivamente ouvem 
_referências ãCerCa de eventuais falhas apuradas 
rio período effi que foram gestoras, sem que a 
legislação, nessa oportunidade, lhes reserve_ o di
rerr:oae opiriar. Acredita o Conselheiro Fernando 
Tupinambá Valent~, pois já esteve em posição 
semelhante, que as ilustres autoridades podem 
até considerar descortesia do Tribunal quando 
Os seus -Melnbios. por dever de oficio, destacam 
pontos negatiVOs sUrgidos da análise das contas, 
embora dessa análfse também se destaquem êxi
tOs do Adrrilnistrador. 

Estas contas, reconhece o Conselheiro, bem 
_refletem o esforço âo Governador e de sua equipe 
em procurar contornar as dificuldades dt<: um 

exerCício financejro atípico. O inSuCesso do plano 
cruzado deixou a economia do País desordenada 
e o admínistrador público carente de fnelhores 
e maiOres realizações. No seu voto, o Conselheiro 
Fernando Tupinambá Valente assjm se expressa: 

·'Cumprlníeiifu O Relator, ilustni-Corlselheiro 
Geraldo de Oliveira Ferraz, pela excelência do tra
balho por ele apresentado. 

-A análise objetiva e clara desenvolvida por Sua 
Excelência, das contas do Excelentissimo Senhor 
Governador do Distrito Federal, alusivas ao_ exer
ddo firidci~effi 3T-12-87, -dispensa esclaredmen
tos.adicionais. 

Por _isso, para não me alongar em _conside
rações. ~~snecessárias, __ desejo apenas registiar 
que extraio da análise_ contida no detalhado _relató
rio produzido por Sua·Excelência a convicção _de 
que o Distrito Federal, sobretudO -no Caffiç)o orça

-mentário e financeiro, a exemplo do ocorrido em 
todos os· níveis da administraçáo pública brasi
Leira, wm_raríssimas exceções, sofreu em 1987 
os efeitos negativos da conjuntura nacional ad
versa. 

A receita orçamentária daquele ano, por exem
plo, realizou-se com crescimento nominal que se 
situou abaixo da taxa de inflação do período, em 
que pese o aumento percentual da partldpação 
dos recursos oriundos da União e daqueles decor
.rentes .de .operações de crédito no total do bolo 
orçamentário disponível, quando comparada 
com os_ números-do exercício anterior. Assim, 
se em 1986 a particfp~ç:ão das duas (antes cita
das, no total da receita orçamentáriar_ealizada, 
foi de 61,35% e 0,36%, reSpectivamente,- em 
1987, expressam, as mesmas fontes, ·pereêntuais 
de 69,45% e 2,14%, o que evidencia o aumento 
da dependência dos recursos do Tesouro Na-
cioOal. - -

Feitas, -pOrtanto, estas breves considerações, 
acolhO aS conclusões contidas nd relatório, e voto, 
de conseqUência, pela aprovação do parecer, com 
as ressalvas _nele indicadas," 

Conselheiro Frederico Augusto Bastos 

"Presto aqui as minhas homenagens ao ilustre 
Relator -ConselheirO Geraldo Ferraz- pela bri
lhante _exposição, devidamente ordenada com ini
gualâvel clareza. 

Dentre os v_ários tópicos analisados, 2 aspectos 
merecem destaques: o comportamento do Go
_verno do Distrito Federal ante o déficit público 
e a participação da desp_esa de pessoal, compara
tivamente com o Orçamento executado. 

Ressalte-s_e _que ao fixação inicial de gasto, no 
valor de Cz$ 7.085.965.000,00, em base zero, al
cançou o total final de Cz$ 28.029221.182,91, 
com o incremento de 306,52%_, para uma inflação 
do período em que_ foi executado o_ Orçamento 
de365,96%. 

Houve efetiva contribuição do Distrito Federal 
para a política global de contenção dos gastos 
públicos. 

No tocante à despesa de pessoal, verifica-se 
a sua menor participação na composição das des
pesas, com a significativa redução, se comparada 
a média do período de 1984/86, de 76;85%-para 
60,80%-. no" ~mbíto da Admlnistração Direta. 

Receio 9"!-!e a- redução de gaStos cOm pessoal 
não _expresse a realidade. Há sensível aumento 
na participação de serviços de terceiros e encar
gos, indicando, muito provavelmente, acréscimo 
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de mão-de-obra indireta, contratada através de 
firmas prestadoras de serviços. · 

Há rígido acompanhamento na contratação di
reta e muita flexibilidade no recrutamento de mão
de-obra indireta. 

o-Somãt6rio do gasto com pessoa! na Adminis
tração Direta e lndireta atingiu a 61,52% da despe
sa orçamentária, sinalizando que; se aprovado o 
limite máximo de 65% para-eriCargos da espécie, 
como previsto na Carta Magna, em fase de elabo
ração pelos Constituintes:o Governo do Distrito 
Federal nã:O- tirá inaiõr dificuldade para se ajustar 
ao novo teta. 

Por outro lado, cumpre acrescentar ·que ó bem 
elaborado relatório levado a efeito pelo corpo ins
trutivo desta Casa, detectou algUrTias iiTegulari
dades, que analisadas pelo nobre Relator, em prin
cípio, não teriam importado em prejuízos para 
os cofres públicos, maS que entendemos, devam 
ser observadas na execução orçamentária do pre
sente exerddo. 

Dispensando-me de maiore~ considerações, 
até porque o substancioso trabalho, ora apresen
tado, não deixa lacuna a ser preenchida, felicito 
o ilustre Relator - Conselheiro GerãldÕ- Feffaz 
-pela sua exposição." 

Conselheir.l-Substituta Maria José Gadelha 

"Con9ratulo:me, inicialmente, com o eminente 
Relator, nosso decano, ConseJheiro Geraldo Fer
raz, pela excelência do trabalho introdutório, com 
segura abordagem ao discutido e atual tema da 
nova Constituição. Por outro lado, _cabe-me real
çar o relato de Sua Excelência, dispensando-me 
de quaisquer comentários em torno das contas 
ora apreciadas, em face da inteireza da exposição, 
que não deixa margem a dúvidas quanto à gestão 
do GDF no exercício de 1987. _ · ____ _ 

No momento em que Sua Excelência, o Gover.: 
nadar José Aparecido de Oliveira, afasta-Se do 
honroso cargo, quero cumprimentá-lo e à sua 
equipe, entendendo que as ressalvas contidas no 
relato terão decorrido, em grande parte, das difi
culdades por que passa todo o País. 

Apresento, por último, os cumprimentos aos 
nossos técnicos e demais s_ervidores que, diligen
temente. laboraram no levantamento destas con
tas. 

Manifesto-me, desde já, pela aprovação das 
contas, com as ressalvas apontadas pelo Relator. ·• 

Procurador-Geral Dr. Uncoln Pinto da Luz 

"Cabe~me expressar, em nome _do Minisfêrio 
Público, efusivas congratulações ·ao eminente 
Conselheiro Geraldo_ Férrai pela forma coni que 
se desincumbiu da missão, honrosa mas árdua, 
de produzir o Relatório e o Parecer Prévio sobre 
as contas do Governo do Distrito Federal, que 
lhe tocou neste ano de 1988. 

Teve SUa Excelência 8 oportunidade h!stórica 
de analisar, pioneirarrierite,_ as principais ãlt<Úa
ções que estão a ponto de ser feitas no capítulo 
de controle das finanças públicas pela Assembléia 
Nacional Constituinte, que ora se debruça sobre 
a elaboração do ordenamento jurídico básico do 
Pais. 

Chaffia atenção o Relator paiã- a -amPliaçãO e 
o aperfeiçoamentO que se vão introduzir no poder 
de inspeçãõ- dos Tribunais de Contas; para os 
novos critérios -de legitimidade e_ economicidade, 

que,_ ao lado do trlidÚ::ion-ãi critério jurídico, passa
rãO a presidir a ftScaUzaçâo_ a cargo das Corte;s 
de Contas; e, ainda, para a nove] atividade de 
apreciar a legalidade dos atos. de pessoal da Admi
nistração_ direta e indireta, notadamente no ati
nente_ ao controle d_a investidura em cargos pú
blicos. 

Louva, de outro lado, a no_va possibilidade de 
os Tribunais de Contas aplicarem m1.,.1Jtas propOr~ 
clonais aO vulto do dano causado ao Erário e
o __ -ªvanÇo, emborá: carenie ainda de aperfeiçoa~ 
menta, do controle _dos contratos, já que deixa 
de existir a hipótese de, pelo silêncio do Legis
lativo, darem-se por insubsistentes as impugna
ções de ajustes julg~dos ilegais pelo Tribunal._ 

Lamenta a prevista temporariedade da investi
dura dos no~os Mini&.tros e --conselheiros e, em 
nosso caso especifico, o fato de o Distrito Federal 
deixar de ter no Senado o órgão competente para_ 
o julgamento de suas Contas. 

No corpo do Relatório, assinala o expressivo 
dgçlíoio __ das _despesas de pessoal e de material 
de consumo, havidas no exercício, ~ ª----qyeda dos _ 
ga_stos com obra.s e inStalaçõ~ sublinha! age~ _ 
mais, o decréscimo real ,experimentado, no p_erto
do, pela receita do Tesouro, que s_e_ situou em 
nível 31% inferia{ ao do crescimento da inflação, 
com a conseqüerite redução da possibilidade de 
invérlimeritos novosc 

ReSsalta, ·afinal, com justiça, a intensa atuação, 
preventiva inclusive, deste Tribunal s_obre a realiza
ção das despesas públicas e sobre a fidelid_ade 
dos responsáveis por bens- do património do Dis
trito Federal. 

No projeto de parecer prévio, sem embargo 
das infringêndas de normas orçamentárias que 
se apontam ao Legislativo, sugere S. Ex~_ que o 
Tribunal QRine pela aprovação das Contas do Go
verno do Distrito_Fêéieial,-Pertinentes ao exercício 
de_l987. - --

Encerranâo, apraz-me renovar cumprimentos 
ao ilustre Relator pela qualidade e exatidão do 
trabalho realizado, à altura das tradições desta 
Casa." · -

AuditOr Osvaldo Rodrlgues 

"À semelhança de todos quantos me antece
deram, gostaria de congratular~me com o Relator, 
nobre Conselhe[ro Geraldo de Oliveira Ferraz e 
equipe de servidores que o assessorou, pelo bri
lhante trabalho produzido, onde se_ expõe de for
ma clara, com análise objetiva, todos os dados 
colhidos referentes ao exercido orçamentário, fi
nã(lCeii-o e patnillonial _encerraqo em 31, de de
zembro _de 1997, 

Aproveitando o ensejo, periõitõ~ffiê deStacar a 
primeira parte, do trabalho em apreço, em que 
Sua ExcelênCüi o- Relator aborda coin simplici
dade _e_.objeti_vidade _as inovações contid_as no pro
jefOâe constituJÇâo ãprOVado em primeiro turno 
pefáAiseffibléia Nâci01ial Constltuinte, relatlva
mente ao ·controle externo, a par de antes reme
morar o tema.. a _te_or das Cartas de 1946 e de 
1967, com a Emenda n9 1, de 1969. 

EssaS inoVaç:Oes vêm ao "enCOntro daS aSpira
ções dos Tribunais de Contas do país e se confir
madas no segundo e último turno de votação, 
deixa~o as Cortes de ContaS devidamente instru
mentadaS. Sob o aspecto jurídico, para exercerem 
nwna extensão bem mais ampla a ação fiscaliza
dora que lhes compete. 
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No tocante ao Rel_atôrio e Projeto .de PÇJ.recer 
Prévio apresentados, nos limites das funções do 
meu cargo,_ dispenso-me de emitir cOmentários 
sobre a matéria. 

São as singelas considerações que tenho para 
o momento, com as quais devolvo a palavra ao 
nosso digno Presidente, agradecendo-lhe pelo es
paço que me é concedido nesta oportunidade." 

Auditor Francisco Martins Benvindo 

"Cumprimento o ilustre Conselheiro Geraldo 
Ferraz pelo minudente relatório apresentado; 
cumprimento, também, a sua equipe de asses
sores, nudeada na s~ lnspetoria, que s_oube extrair 
dos diversos documentos integrantes das contas 
as informações relevantes condensadas ao longo 
do texto. 

os-_dirigentes devem ser_ _avaliados na perspec
tiva gldbal_dos resulté!dos de suas gestões. Como 
nenhum dos seus antecessores, o .Governador 
José Aparecido apreendeu a relevâOcia estética 
e arquitet6nica de Brasüia e fez disso um bom 
proçluto_de Mar_ketlng político. 

O reconhecimento de Brasília como património 
histórico- da humanidade é de elevadissimo signi
ficado para a população brasiliense- que poderá 
continUar a· usufruir da beleza e generosidade es
pacial desta cidade - alêm de inibir a ganância 
de construtoras, como todos sabem, detentoras 
de imenso poder em nosso pais. 

No plano administrativo, porém, os resultados 
não são de todo a1entadores. Como bem destaca 
o -eminente relator às fls. 179 do seu trabalho, 
persistem a inoperância do sistema de planeja
mento do Distrito Federal; a ausência de controle 
ou acompahamento confiável da execução dos 
projetas e atividades governamentais; a insatis
fatória política de fiscalização e cobrança de tribu
tos, inclusive da dívida ativa; ausência de_avaliação 
de desempenho dos administradores na _aplica
ção dos recursos públicos ou na gestão das enti
dades_ da Administração fndireta. 

Segundo estatísticas oficiáis, no período 
1985/1987, aumentaram -em te-rnios reais a_s -
transferências da União para o Distrito Federal. 
Alguns indicadores de emprego de recurs_os, en
tretanto,· não são confortáveis. 

-a) aumentou a mortandade infantil de 23 
(1984) para 26,5/1000 (1986~ 

b) apesar do aumento evidente da população 
es_colarizável, o n9 de _alunos matriculado_s na 
FEDF caiu 2%; 

c) o número de menores carentes matricula
dos em programas sociais caiu 19% ( 1984186); 

d) a despesa real com segurança pública cres~ 
ceu 138%, mas, o:tnão ser recentemente, o nivel 
de segurança nem de longe corresponde a esse_ 
aumento de dispêndio; - -

e_) deterioraram-se not9~i~en~ as _condições 
do transporte' Ürbano;-

f) o problema habitadonal não mereceu a prio
ridade que requer. 

Era sól Obrigado!" 

A seguir, o Senhor Presidente teceu as seguin
tes considerações: 

"Relembro a luta e a vitória dos que no passado 
se ernpenharam e venceram pela implantação 
de um órgão que com alti~ e i_n_depeildênda 
pudesse controlar os atos dos que manejam bens 
e recursos da coletividade. 
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Os Tribunais de C:Oirtas não são organismos 
de sentimentos pequenos de apenas fiscalizar os 
atas dos administradores, mas sobretudo de 
orientá-los. corrigi-los e estimulá-los à prática do 
resguardo e zelo. dos interesses do povo. 

Completarei, se Deus quiser, nesse 24 de agos
to, 5 anos nesta Cifs@- -e d_ela müito rne qr_gu]ho 
pelo bem que faz à sociedade do Distrito Federal. 

Não me lembro, porque nunca existiu, uma 
única vez que, consultado pelos órgãos do Gover
no, este Tribunal não _tenha sido rápido, lhano 
e preciso em atendê-los, 

Falo especificamente por eSta Corte; aqui não 
há lugar para pequenez. Apesar da delicadeza de 
suas atribuições, sua grande tarefa é induzir os 
detentores dos recursos e bens públicos no sen
tido de bem conduzir os interesses da sociedade. 

Finalmente, destaco com grande alegria e satis
fação o bom convívio que sempre existiu entre 
o GoVerno -do Distrito Federal e este Tribunal; 
mas ressalto com singular contentamento a conM 
vivência desta Presidência com o Governador Jo
sé Aparecido de Oliveira. A sua _excelência e a 
toda sua equipe de governo os meus agradeci
mentos em nome do Tribunal e votos dos melho
res sucessos à frente da nova missão que a Repú
blica agora lhe atribui. 

Esta Corte de contaS cumpre hoje, conforme 
registrou o ilustre _Relator Conselheiro Geraldo de 
Oliveira Ferraz, missão da mais zJta relevância 
e que lhe é constitucionalmente atribuída: anâ1lse 
e relato das contas do Governo do Distrito Federal, 
emitindo parecer prévio sobre as mesmas, objeti
vando seu envio ao Senado Federal. 

A anâ1ise dos balanços gerais e demonstrações 
financeiras que constituem as contas relativas ao 
exercício de 1987 foi, naturalmente, precedida 
dos trabalhos de auditoria_ orçamentária, finan
ceira e patrimonial que a Cbrte -reãJizou diuturna
mente, sobre todos os órgãos, entidades e fundos 
especiais da administração do Distrito Federal. 

O nobre Relator apreSentou atual e excelente 
contribuição introdutória sobre alguns aspectos 
do controle externo nas Coristitulções de 1946 
a 1969 e da sistemática adotada pela Assembléia 
Constituinte, já aprovada em l 9 turno. 

Registrou SUa Excelência _que, no novo texto 
constitucional em muito ampliou as excelsas atri
buições dos Tribunais de Contas. Ressaltou ou
tros ângulos da gestão administrativa, mostrando 
que não basta a legalidade dos ates dos adminis
tradores, mas principalrpente, a legitimidade e a 
economicldade. 

Outra tarefa cometida na furura Carta dos Tri
bunais de Contas é "apreciar, para fins de-registro, 
a legalidade dos atos de pessoal, a qualquer título, 
na administração direta e indireta, inclusive funda
ções instituídas ou mantidas pelo Poder Público, 
excetuadas as nomeações para cargo de natureza 
eSP,ecial ou provimento em comissão". 

Ardua, sem dúvida, senão impossível tarefa. 
Também as multas aplicadas pelo tribunal de

verão ser proporcionais ao dano causado ao erá~ 
rio. 

Antiga aspiração das Cortes de Contas,-i"elativa
mente ao controle das despesas decorrentes de 
contratos, foi aprovada no 19 turno: o silêncio do 
Legislativo não mais tomará insubsistente as im
pugnações dos Tribunais. 
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_ NB: segunda parte do Relatório de Sua Exc_e
lê_ncia_nãQ posso deixar "de destacar alguns aspec
~s _que despertaram a minha atenção: 

a) na e)!:~cução do orçamento a nível funcio
nal~programático vermca:Se que as maiores. apli
caÇ::ões -de recursos ocorreram nas funções;Edu
cação e Cultura, Saúde e Saneamento, Defe
sa Nacional e Seguraça Pública, Assistência 
e Previdência, o que demonstra, de modo cabal 
e insofismável, as prioridades dadas pelo Governo 
às funções rle cunho-social e de interesse direto 
da população em geral; 

b) ·o incentivO e apoio à agricultura, mostra 
a extraordinária preocupação e interesse do Go
verno, pelo bem-estar de seus governados; 

c) com a instituição- do Caixa Único no Sistema 
de Transporte Público Coletivo, 6 Governo dO DF 

· teve em mente atender os mais carentes, isto é, 
a população de baixa renda." 

Colhidos os voto_s dos Senhores Conselheiros, 
o Tnbunal, nos termos dos dispositivos constitu
cionais, legais e regulamentares, _deliberou, por 
unanimidade, acolher e aprovar o Relatório e o 
Projeto de Pareçer Prévio, cujas segundas vias 
passam a in~egrar esta ata. Co~gratulou-se o se
nhor Presidente com o ilustre Relator Conselheiro 
Gefaldo Ferraz peJo brilhantismo com que se de
sincumbiu de sua tarefa, trabalho que sem dúvida 
honrará esta Corte perante o Senado Federal. Ain
da, apresentou os seus agradecimentos aos ilus
tres membros da Mesa, aos Senhores Conselhei
ros,_ Cons_e1beira-Substituta, Auditores e Procura
dores, bem c.omo a todos os funcionários _que 
trabalharam com o Relator, assim como aos de
mais servidores da Casa. 

Nada mais havendo a tratar, às l6h 25min. 
horas o Senhor Presidente declarou encerrada 
a sessão. E, -para cOnStar, eu, Edi1son Borba San
tos, Secretário-Substituto das Sessões, lavrei a_ 
presente ata que, depois de lida e achada confor
me, vai assinada pelo Presidente, CoriSe!heiros 
e Pro_curador..Qeral. --Joel Ferreira da Silva, 
Presidente- Geraldo de Oliveira Fenaz, Con
selheiro-Relator - Fernando Tuplnambá Va
lente, Cons,e:lh_eiro_':'"'"'"': fr..ederico Augusto Bas
tos, Conselfteko-Maria José da Silva Neves 

_ (iadelha, COilseihefra-SubStituta - UncOln 
Pinto da Luz, Procurador-Geral- Osvaldo Ro
drigues, Auditor- Frandsco Martins Benvln
do, Auditor. 

Às comissões _do Distrito F.ederal que con
Cluirá seu parecer por projeto de resolução, 
aprovando ou rejeitando as contas, para pos
terior apreciação pela Comissão de Consti
tuição e Justiça. 
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-Da Câmara Municipal de Olinda - PE; 
-Da Câmara Municipal do Bonito - PE; 
-Da Câmara Municipal de Orobó - PE; 
-Da câmara Municipal de Petrolina - PE; 
-Da Câinara Municipal do Salgueiro - PE; 
-DA Câníãtã Municipal do Recife - PE; 
-Da Câffiara Municipal de Machados - PE; 
-Da Câinara Municipal do Paulista - PE; 
-Do Tribunal de Contas do Estado de Per-

nambuco - PE; -
-Do Tribunal de Justiça do Estado de Per

nambuco - PE. 
Comunicação posse nova mesa diretora: 
7- Da _Câmara .Munldpal de Marechal Deo

doro-AL; 
-Da CãiTiara Municipal de Aureliano Leal -

BA; 
-Da Câmara Municipal de Anchieta_-:- ES; 
-Da Câmara Municipal de Alexània - GO; 
-Da Câmara Municipal de Aripuanã - MT; 
-Da Câmara Municipal de Campo do Meio 

-MG; 
-Da _Câmara Municipal de Cerro Largo- RS; 
Manifestações contrárias à sugestão do DI~ 

retor de Fiscalização do Banco Central, vi
sando fechamento das Caixas Económicas 
Estaduais: 

-Da Câmara Municipal de Birigui - SJ>; 
-Da Câmara Municipal de Cachoeira Pau1ista 

-SP; 
-Da Câmara Municipal de General Salgado 

-SP. 
Manifestações contrárias a atual situação 

econômlca do pais, que vem motivando arro
cho salarial e a alta desenfreada do custo 
de vida: 

-Da Câmara Municipal de Santo Anastácio 
-SP; 

-Da Câmara Municipal de Avaré - SP; 
-Da Câmara Municipal de Cândido Mota -

SP; 
-Da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul 

-SP. 
Diversos: 
-Da--Câm"a-rci-Municipal de Porto Seguro_

BA. solicitando reexame dos fin_anciamentos con~ 
cedidos ao município, em conseqüência da 
emancipação dos povoados de Eunápolls e !ta
bela; 

-Da Câmara Municipal de Salvador - BA, 
hom~nageand9 ex-8enado_r LuizY~ana Filho pelo 
brilhante desempenho político, prestado ao país, 
na passagem dos seus 80 anos e parabenizando 
o Ministi:o Antônio_ Carlos de Magalhães por ter 
sido condecorado com a Comenda r:nais alta, 
concedida pelo Congresso Nacional; 

USTA N" 002 DE 1988 -Da Câmara Municipal de Ivaiporã- PR, pro--
EM18DEAGOSTODE1988 pondo que a futura Constituição da República 

Manifestações de pesar pelo falecimento considere o cargo de Vereador, título_ honorífico, 
do Excelentissimo Senhor Senador Antônio desprofissionalizando a política e aliviando o erá~ 
Farias: - - -- - rio público de pesados ônus; 

-Da Cãffiara Municipal de ·ubá - MGi -Da Câmara Municipal de Magé- RS, solici· 
-DaC~maraMunicipaldeTrêsPontas-MG; tando ampliação do projeto do extravasar de 
~Da Cãrriaf"ã Municipal de Goiana- PE; águas, do Rio Q.Uitandinha, que deve abranger 
...,... Da Cãmara Municipal da Gameleira - PE; também o Rio CWoba e outros, solucionando defi-
- Da Câmara Municipal da Mata - PE; nitivamente as enchentes dos Municípios; 
-Da Câmara Municipal do Carpina - PE; -Da Câmara Municipa] de Marau-RS, enca-
-Da Câmara Municipal de Tracunhaém --- _ minhando às autoridades documento elabQfado 

PE· pelos Vereadores da Bancada do PDS, sobre a 
:_Da Câmara Municipal de São José do Egito situação agrfcola e suas conseqüências na econo-
-~ * . 
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-Da Câmara MuniCipal de BatUcatu ~ SP, 
manifestando apoio à propostas do Deputado 
Paulo Delgado, referente à convocação dos su
plentes dos Deputados e Senadores que faltarem 
a mais de um terço das sessões legislativas no 
ano anterior; 

-Da Câmata Municipal deJundiaf -SP, ma
nifestando apoio às reivindicações apresentadas 
pelos aposentados e pensionistas de Jundiaí; 

-Da Câniili'if Municipal de Ribe[rão Preto -
SP, manifestando apóio à constituição de uma 
comissão de alto n(vel, proposta pela CNBB, ao 
Presidente José Samey, para apurar denúncias 
de corrupção; · 

-Da Câmãfa Municip-ãf de RiÕ-CJaro-- SP, 
manifestação contrária ao J\'ünistro da Fazenda 
pelo Decreto n9 2.424 de 07.04.88, que vem 
prejudicar os aposentados e persionislas, provo
cando o congelamento dos seus proventos; 

-Da Câmara Municipal de Esteio- SP, solici
tando a regulamentação da Lei n9 7.621 de 
09.10.87, junto ao Ministério da Previdência e As
sistência Social; 

-Da Câmara Municipal de São José dos Cam
Pos- SP, manifestando voto de protesto contra 
a falta de organização-_do recadastramento de 
aposentados e parabenizando o Deputado Joa
quim Bevilacqua pelo corajoso pronunciamento 
contra, a extinção da URP, a liberalidade das men
sa1idades bem como das anuidades escolares e 
o congelamento das eleições municipais e mani
festçào contrário à decisão da Assembléia Legis
lativa do Estado do Maranhão, concedendo pen
são equivalente a metade dos subsldios de Depu
tados às filhas solteiras dos mesmos; 

-Da Câmara Municipal de São Manuel- SP, 
manifestando contrário as a1tas taxas do aumento 
dos aluguéis; 

-Da Câmãr'a MUnicipal de Tupã- SP, reivin
cUcando providências no sentido que a Reforma 
Bancária ocorra de forma clara, e com a partici
pação de entidades representativas do comércio, 
indústria, serviços, assodações populares e, em 
especial, dos Sindicatos Bancários; 

-Da Câmara Municipal de Janqueirópolis -
-SP, solicitando providências urgentes p-or parte 
dos nossos governantes em favor dos empresá
rios das microempresas, seriamente ameaçadas 
de fa1ência; 

-Da Câmara Municipal de Caçapava - SP, 
solicitando aprovação dos dispositivos constitu
cionais, que efetivam funcioriários iegidos pelà: 
CLT, municipais, estaduais e federais, com mais 
de I O anos de serviços: 

Exm0 Sr. 
Brasília, 18_de agosto de 1988 

Dr. Hwnberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Atendendo dispositivo regimental, comunico a 

V. Ex" que estarei ausente dO -Brasil, no período 
de 22 a 28 de agosto do ano em curso, para 
participar de reunião na cidade de Buenos Ayres, 
Argentina, na condição de Presidente ao Parla
mento Latino-Americano, na qua1 serão tomadas 
decisões importantes, dentre as quais destacam
se a escolha do futuro presidente daquela Enti
dade. 

Outrossjm, esclareço que me acompanhrão os 
ilustres Parlamentares: Senadores Divaldo Surua-

mente Latino-Americano, na qua1 serão tomadas 
decisões importantes, dentre as quais destacam-
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gy, Mansueto de Lavor, _Carlos AlbE:rto e os llustres 
Deputados- Antonio Calnoára,- Nilson Sguarezi e 
Rona1do Carvalho. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. ~ meus 
p_rotest~od~ el~~da cgnsidera_ç_ão_ e apreço: 

Cordialmente, - Senador Maccondes Gade
lha Uder do PFL 

Deferido, nos termos do art. 45, bl fine. 
do Regimento Interno. 

ÓFIGSJDS/03Ô/88 

Exm9Sr. 
~ ~ Brasilia, 18 de ago~o de 1~_'88 

Séiládor Humberto Lucena 
-DD. Presidente do Senador Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
_ C:Omi.J_IiiCO ã Vossa Excelência que me ausen
tarei do País, no período de 22 a 28 de agOSto 
do corrente ano, integrando a comissão de parla
mentares brasileiros à Assembléia Ordinária 
An-u-ãl-do Parlamento Latino-Americano, na cida
de de Buenos Aires. 

Sem outro· motivo, aproveito o ensejo para· re
novar meus protestos de estima e alta conside-
ração. _-_ -

Atencionamente, - Divaldo Suruagy Sena
dor. 

Senado Federal, agosto de 19E,I8 
Excelentíssimo Senhor 
Seriadof Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho ã honra de comun!car a -Vossa Exce

lência que me ausentarei _dos trabalhos da Casa, 
no período -de 22 a 28 de agOsto dç corrente 
ano, para, representando o Senado, comparecer 
à Reunião do Parlamento Latino-Americano, na 
qtial serão tomadélS decisôes importantes, dentre 
as-QUái.S_àeSlai:-a-se a escolha do futuro Presidente 
daquela entidade, a realizar-se em Buenos Ayres, 
Argentina. _ 

Atenciosas saudações, - Senador Mansueto 
de Lavor. 
DigníssimO Presidente do Senado Federal 

S:enado F~deral, 22 de agosto de 1988 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei dqs trabalhos da Casa, 
no período _de 22 a 28 de agosto do corrente 
ano, para representando o Senado~ Comparecer 
à Reunião do Parlamento Latino-Americano, na 
qual serão tomadas decisões importantes, dentre 
as quais destacam-se a escolha do futuro presi~ 
dente daquela entidade, a realizar-se me Buenos 
Aires, Arge-ll.tina.- -

Atensiosas saudações, -Senador Carlos Al
berto. 

Brasília, 15 de agosto de 1988. 
Of. SF. Gab. AP. 069/88 . 
EX> Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasílía-DF 

Senhor Presidente, 
Cofnunico-lhe que me ausentarei do País, a 

partir do dia 21 do corrente, permanecendo no 
exterior até o dia 29. 

Sem o.utro assuntõ, aproveitO a _oportunidade 
para renovar-lhe protestos de estima e conside
ração~ 

Cofnunico-lhe q~~ me ausentarei do País, a 
partir do dia 21 do C"OJTPntP nPnr,,n.,.-.. ,.,A .... ,.,...,. 

Atenciosamente, - -*087 Senador Álvaro Pa
checo. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 31, DE 1988 

- - ~ --

A Comissão Diretorã do -Senado Federal, no 
uso _de suas atribuições regimentais _e conside
réiildo o disposto no Decreto-Lei n~ 2.453, de 1 O 
de agosto de 1988, 

RESOLVE: - . . 
Art. 19 É concedida, a título d~· anteçipàção, 

reposição de 16,19% (dezesseis vírgula dezenove 
-por cento) soDre os valores de vencimentos, salá

rios, salários-família, gratificações e proventos dos 
servidores do Senado Federal, correspondentes 
ao mês_ de_ agqsto ,e fixados pelo Ato n_9 28, de 
1988, desta -,Comissão. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se aos valores_ do saJário-bas_e e gratificaçôes 
dos servidores do Centro Gráfico do Senado Fe
deral - CEGRAF e do Centro de lnfOr.mática e 
Processamento de Dados_- PRODASEN. 

Art. _29 A reposição de que trata o art. 1? deste_ 
Ato não importará efeitos financelros rétroativos 
aos meseS de abril, maio, junho e julho, sobre 
vencimentos, salários, proventos e demais rerJ_lu
neraçOes. 

Art. 39 A despesa decorrente da aplicação des
te Ato correrá à conta das dotações destinadas 
ao Sena&) Federal e aos seus órgãos supervisio
nados, no Orçamento· Geral dã União. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
No 31, DE 1988 

Art. 49 Este--Ato entra em vigor na data· de 
sua publicação. -

Art. 5o Revogam~se as disposições em ·con
trário. 

Sala da Comissão Diretora, em 18 de agosto 
--de 19_88.- Humberto Lucena -José Ignáclo 
- Jutahy Magalhães - Dirceu Carneiro -
Wilson Martins - Francisco Rollemberg -
João Castelo. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N'_ 32, DE 1988 

·A COrriiSsão Diretora do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições legais constantes do De
creto-Legislativo n? ll4, de 1982, pforrogado pelo 
Decreto-Legislativo no 18 de 1986 , e conside-

-. rando o disposto d~ Decreto-lei n~ 2-453, de 1 O 
de agosto de 1988, que concedeu aos servidores 
públicos, reposição salarial, a título de anteciPa
ção. 

RESOLVE 
Art. 1 ~ Os valores dos subsídios (parte fiXa 

e varíável) dos Senadores da República, bem co
mo a ajuda de custo correspondentes ao ·mês 
de agosto, ficam reajustados no mesmo percen
tual estabeleCido para a reposição salarial conçe
dtda aos servidores do Senado Federal, a titulo 

-de antecipação, pelo Ato n? 31, de 1988, desta 
Comissão. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3? Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão Diretora, em 18 de agoSto 
de 1988. - Humberto Lucena - Francisco 
~oUemberg - Jutahy Magalhães - birceu 
Carneiro - Wilson Martins -João Castelo 
-José lgnádo. 

trário. 

r 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
DO SENADO FEDERAL 

N'33 DE 1988 

A Comissão Diretora do Senado Federa1,. no 
uso de sua _competênCia regimental, consoãnte 
Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Ge_ral, 
RESOL~ _ 
Art. 19 O art 29 do Ato da cOmrsSão J)iretora 

n9 66, de 1987 passa a_ vigorar com a seguinte 
redação: 

"ArL 2" São criadas, nos termos do art. 
539 do Regulamento Administrativo, destina
das a retribuir os encargos de Chefia e outras 
atividades dos órgãos criados por este /4ro, 
as seguintes retribuições acessórias: 

4 Chefes. de Setor de Serviço Médico . 
F G 2 
4 Chefes de Setor da Seção de Adminis-

tração ....................... - .......... - ... ~-- FQ-3 
2 Revisores de Contas Médicas..... FG-3 
4 Assistentes do Serviço Médico .. ~;._:_-- FG-3 
16 Auxiliares de Apoio Administrativo 

F G 4 ' ' 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
DO SENADO FEDERAL 

I'!• 34, DE 1988 

AComlssãoDiretora do S~nado Federal, usan~ 
do da competência que lhe confere o Regimento 
Interno e conSiderando a necessidade de discipli
nam~_nto da distribuição de jornais e revistas para 
áú.toridades da Casa, a fim de radonalizar as entre
gas e reduzir custos, coitsoãnte ·expoSIÇão de mo
tivos da Secretaria de Serviço~ ~pedais, c_onfor~ 
me CõnSta do Processo nç 007219/88-1, 

RESOLVE: 
· Art. ]9 A distribuição de jornais e revistas para 

os Senadores e demais autoridades e órgãos da 
Casa será feita segundo os critérios e quotas esta
belecidos neste Ato. 

§ 19 Cada Senador receberá exclusivamente 
no respectivo Gabinete Õu Residência, de_acordo 
com s_ua escolha, o total c!e 8 (oit.o) jornais, sendO 
2 (dois) de_ BrasíJia, 2 (dois) do Rio de Janeiro, 
2 (dois) de São_Paulo e 2 [dOis) dó Estado r_epre
sentado, e mais 3 (três) revistas _de sua prefe
rência. 
__ § 2;9 9 __ Qabine~ ~é!_pre~_idência poderá s_oli~ 
cit~r os jornais e revistas que c_onSiderar- neces
sá_rios, para serem entregues exclusivaineiite na 
residência oficial e no Gabinete. 

§ 39 Os demais Membros da Mesa, Lldeies 
de Partido Político, Uderes do Governo e da Opo

................... ---~_ ..... _._._,.._·-·~~--.-.. M ... ~Síção poderão solicitar quota adicional idêntica 

Art. 29 Este Ato entra ero vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con- -
trário. 

Sala da Comissão Diretora em 18 de agosto 
de 1988.-Humi:JeJ:t_Q L_q._c_!!pa- José Igná<:io 
- Francisco Rollemberg - Wilson Martins 
- Jutahy Magalhães - João Castelo. 

à do § 19,_ a ser entregue exclusivamente nas suas 
residências ou gabinetes. 

--"§ 49 A Diretoria-Ge_ral e o Comitê de Imprensa 
poderão solicitar até:_ 5 (cinco) jornais, a serem 
entregues nos respectivos Gabinetes. 

§ 59 A Secretaria-Geral da Mesa poderá soli
çlt.ar até 3 __ (três) jornais, a serem entre~es _no 
respectivo Gabinete. 

§ 69 As demais Secretarias, a Assessoria, a 
Cqnsultoria-Geral, as Subsecretarias, a Auditoria, 

RECEITA 

., ~~ .... ..,0 DE OHrOIO~i:T>:4 t ~•OctU~'>t>iTO 0C I)II00$1)Q st"•ll<l ft<("-·~· fO~O'I!~>I 

_, •' ~ --
u..iÕ1rrC-IIÇ~,:: _ 

... o-.$1.00 
(,0~100 

1. RECURSOS VlNCUU\DOS-

THf\~:SPER~.CIAS CORREN~ES 

.• i-os rÉRr.:os oãs- PÃRÃGRAFciS- }Q RECURSOS CONSIGNilOOS NO ORÇPMENTO DA ':INIAO, 

E 49,00 ARTIGO 51:2, DA RESOLUÇim W~ -58, DE 1972, COM NCJI/A REDAÇJ:IO O/lO,'\ 

PELA RESOLUÇJl.O Nç 57, DE 1976, AMBOS DO SENADO FEDERAL, A SERE:J.\ EXECUTA 

DAS PELO FUi'OASEN. 

2. REOJRSOS DE OUTRAS FONTES 

2.1. RECEITAS CORRENTE:$ 

2.1.1. RE~!TA QPER_Ar::IONAL ORIWDA DE ORGAO 'DA. LTNIH"O, A SER t>ECUTAOA, 
. . . 

NOS TERMOS DO Afl.TIGD 4'i!, 00 ATO N2 09, OE 1980, DA COMISSAO DI-

RE TORA 00 SENf~O FEDER.'lL 
' 

... -- ,- .•. -. 

o Cedesen e a ComissãO Pennanente de Ucitação 
poderão solicitar até 2 (dois) jornais, a serem en
tregues nos_ respectivos Gabinetes. 

§ 79 O disposto no parágrafo anterior não se 
aplica à Subsecretarias c;le Bibli_oteca e de Divulga
ção, que poderão solicitar todos os jornais e ievi;:;
tas necessários aos seus serviços. . _ 

i\rl 2~ Este Ato entra em vi9or na data de 
sua publicação. 

Art. 3? Revogam~se as disposições e:m con
trário. 

Sala ela Çomlssão Diretora, em 18 de agosto 
de 198_8. --Humberto Lucena- José lgnáclo 
-João Castelo- Jutahy Magalhães- Dir
ceu Camelro -Wilson Martins - Francisco 
Roll~mb<org. 

!\.TO DA COMISSÃO DIRETORA 
DO SENADO FEDERAL 

-1'1, 35, D_E 1988 

A Comtssão Diretora do Senado Federal, no 
uso das atnbuiçõés que lhe confere o Regimento 
Interno e nos termos dos artigos 79, 57 e 512, 
§ 5 9 do Regulamento Administrativo, aprovado 
pela Resolução ·n" 58, de 1972, c:om a nova reda~ 
çãó dada pela Resolução nç 57, de 1976, e tendo 
em vista o que dispõe o Ato n9 18, de 1976, 

RESOLVE: 
M -1 ç Aprovar a Republicação do Orçamento 

Interno do Fundo de Informática e Processamento 
de Dados do Senado Federal- f'UNDASEN para 
o exercício de 1988, de conformidade com o dis
posto nos Anexos l-A a V-B. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. __ _ 

Sala de Reuniões da Comissão Diretora, em 
18 de agosto de 1988. - Humberto Lucena 
-José lgnáclo- Jutahy Magalhães- Dfr. 
ceu Carneiro- Wilson Martins- João Cu
teJo .. 

"'""'"<AeJ-0 o '""•e•l•-.. -

ftUMIC.:.~ roHT<S -,-nnocmEc~·~'""-. 

400.000,00 

400.000,C) 50 

10.000.000,00 

10.000.000,GO 90 

.... ~ MCt>fUOEe.>J'>fÁCTOT•L •~ctn•r~nL 
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RECEITA 

r-:.~"'·•t"ooo•~OO<.u - '\i'<Tollõe--· -· .c- -=·· ~I«JfiS~ntTOÇ.O.S•••o~ru ~- ~~•çli·: :...._5 ~m.•.o:lo•~•t••.., I '=MI'~_--:-
L~;"';';"';';"'oo;~;'";'~;:;;"';";';';"'-;=;';'~~";"~!_G;··~~--;";~;~-~M~:_,~~:~"~'~~·~~~-~~-C~N~;~~~-·~-~-~-~-~~~~ ~;;;;::;;;;~~;;;;;;::;;;~ ~~•c•~L> _ Q ~·~Io.oT .... ~ l_ 

0 

F """ 1. RECliRSOS-~1"~:~00$ - """";,;;, ·-····" - •. ! ""'"~'T'"",-,;i-:--""4'0"0~.·0·0"0 ..... ,00~'--' 
TRANSFmr:.:NC1AS CORRENTE"s ~ - - • · - ·- · .tI 
REcoasos·coNSICN.'lOOS NO OHÇAI>irnTD ~ um __ A o,_ Nds_rER~~s oos PAMGRAFõÇ)e- I 
E M" DO ARTIGO 512, DA RESOLUÇJ.!Jf N9 58, OE 1:n2,--COM ~ioVI\ REOf\ÇhÕ DADA 

PELA RESOLOÇAO N!< 57, OE 1976, Af-\BAS DO ·sEN,'400 fí::"bERAL-, -p_. 5i:RE~~ txtCUfA_.:·· 

QAS PELOS Fl.L\10.'\SEN. 40o.oc:-,oo 50 
2. RECLIR"SOS. OE OUTRAS FONTES 

2.1. RECEITAS CORRENTES j 
2. 1. 1. RECE:ITA OPERACIONAL -OR.íUND/f :bE. dRGAO, DA UNIPiO, A SER EXECUTADI\ NOS 

TEfW/JS DO PAR,'l:Q:!AFO 22, DO ARTIGd 42, DY ATó- N!2 09, OE 1980, DA CO

~!ISSAO OIRETORA 00 SENADO fEDERAL. _ 

2.1, L SALOD .. POSITIVD, VERIFICfiDtl'"NO Flt4"J:ib~t:xe:RC'!C:rú F'INA-NéElRO bt: "1"987 

(PARAGRAFO l.'lNtC0-00 ARftGO:}'f-00~-t;:~CUü~:Hro 00-FU~!C)ASEN, -·r,PROVAOÓ-

PELO ATO -N.2 18·, OE--i976, 0,~ CôRtss.tto· óihEiôRÃ ÓÓ 'SEN.n.bo. FtbERAL; ·
APROVAOO PELA RtSOlUÇPió -58, Ot .1972; ocM· NOVA -P.EOAÇFIÓ Dll.dA PELA Rf 

SOLLÇ.t'iO 57;~ OE 1976}. - ----

60.000.0C':,OO 

56.300. 751:.., 16 

~~~~·-~"~··~·~··~=========c========r """"""'"- ~M.,O> 

2. 1.3. SP.LDo ORçrWENTARro oo FUNJA~N, _ ~-Pu~~-~---~~~'<:Rc!~~~, ~~~~~~~~:IR_?. _ot ) 
1987, NOS TERMOS DO PARAGRI'IF'O U'IICd t5õ AR.UCO )2; DO 1\EGULA~IE.\lTO DO I 

F"UNOA"SEf\1~-~PÊLó- A-fo--~~Q-,e;· Df -f9767-~D.i"-c0Mi5si:O DIRÊroHA ao I 
SENí100 FEDE'RAL·, E'- ARfíCO -~f1'2 IJó~ Rt'Glt~fviiNfo~'',C;Q·~fNísTRATIVO oÜ -Sf::NPi~ 
DO FCCERAL, APRDVAOO-PEU\ ~E:Sâ...lJÇ-i:;d'.58, ÓÉ··-i972, COi:i !'!OVA ~OAÇÍiD O~ ! 
DA PELA- RESDLUÇP:O 57, DE 1976. 6.200.222,.42 

2. 1 • 4. SALDO ORIUNDO DA R::::v't'RSii.d A .RECElfA. õt SALDOS -OE E1-1PENHOS EJ\1 RESTOS 

A PAGI\R, CONSIOJ:::R:..OOS H1SLI3SX5Tt:NrEs-, NOS Tffi,\105 00 fl.RTIGO 38 DA LEI 

NO 4.320, Di:: 1954. J 11.389.174,11 

I 
I 

: 
rnMst. co•~U<T($ 

400.000,00 

I 
I 
i 

90 

90 

90 

90 

'133.890. 150,69 

I 

Q9SsOCI,('lot-
[i!Li~~~10 

i 
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PROGRAMA OE TRABALHO 

I 
. ~·""êe 

I I 
~---- .... 

l'!'j'~ o "'-'«.~Õ.:. GJ <'TUA~~-·(01011 ~ ~ ~f • stH•oo n:Ot"-'l. 
"'"""'"'' D~ ro..., 4S ro;.ru j 0•<;.uoo.>::.o::..lo> o $1ru.o.çlo•M< ~·-·· - '"""" ot •nrom.tm~ • ,..oets"""""' o[ OOI!O• o~''""""" r<Dtnll.·rcr.u•ttM 

r 
etio•~o ucwcoolo 

r--•Ft<;W;T<l• 
~~ ~,j I,N 

LEGlSLi\TlYi\ ........ ~, ........ 
1Cl,400.000,CO 

!'.OMit-ISTR-:çm 10.400.000,00 
PROCF.S$.0:._\::;:NYO 0!:: DADOS -

.J..O. t~oo.opo,oo 

0107(\2!:4 f-"U'DO DE .H:r-oRMATIC~l E PROCESS{I!·íE:-.IiO Dr:: Q_C-005_ DO SF.NPOO FEDERAL - F~i~.'DASEI'_.I_ 

095000 RECI.IRSC'\S FIIÜ"='RIOS 10.400.000,00 

I 
I 
i 
! 

·---
TOT .... ,_ I0.4oo--:-ooa,oo 1 O :UJo. DOO, DO 

PROGRAMA DE TRABALHO 

""' Jl li o'"'"'' 
-.. 

lii-:l G >,Git • $[N400 I'I:Ct":''L fttCUOliO'I> ~~ TO"-U AS tCNTU CJ '""•c.lo '"='"" 
~· ,d. • 1yHOO O~ '"f<l_A..,.TIC. ~ .. OOUS ..... !:I<(O Ot .. DOS 00 ltiUOO ~~~[T"'-·FWOUEH -Gl .,..,,.e,;o ''""' . [ij A~...,Ol.lCO~Ô<) 

,--c®"'~ Wt~ijÇ>Çlq 
-PR~JtTGI ..... ~.:;;::~_,.,_ 

lE:.GlSU1TI\'A 134..:.~~-::::1 50. 6.: 

All'.UNSTRf.".;-'<0 134.?.90.150,59 r-----
PROCESSN·'.E.:mO DE DADOS 

~ -~ 

1134.290.150,69 

01070244 FUNDO DE It'li"FORMAT ICA E PROCCSSAI·:ENTO D~P~DOS DO SENAOO FECERAL - FUNDASEN 

134.290.130,6J. I 095000 RECORSOS ROPRIOS 

I 
I 
I 

~- - -
T0b.1. ,_ 134.290.150,6 134.290.150,69 

~- - - - . 4a~~:I.J I <!~ 
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I 
! 

~Prodasen ...._,A NATUREZA DA DESPESA 
;tni'o de t•~::vm~toc:~ e Ploccs~(lfOOnto d~ DJJ~: (.I" Sen;~do ft·U'"·'' 

""'...oe --~ 

[ 11°'""""" 
"~ -1 [Jll'=J -- - I [!] '''"""!.) ... , ... ,.,. 

l n Ó~ • ~ti<~O~ F<OUtA<. "t<u••cs o€ Too•• •• ro•HS 
dZ U , ..... oe oe "''"~"'ÚIU ~ •MC~! .. ~<IlTO Ot I)J;OOS OO<F.I<ADO rcOtnA<.•TV<'<C .. fH lX] •II'Vfi"CV,.-"l O s.w>ç.buu•r. 

_,, 

. -
~~<l'l<:~ç'C 

E" C.<J 1,(!0 ()IIOLM/ •• ,.., •• o'"""· ,,n~oe,-:... "''""~" '""res ___:_ [ çGoooc 

I 
I 
i 4.0.0.0 
I 

DESPESAS 01:: CAPITAL 

i 
4.1.0.0 INVESTit--".ENTOS 

4.1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL. PERl,!fiNENTE 400.000,C:J 10.000.000,00 

I 
I 
I 
i 

! 
I 

t::::QProdasen 
~ NATUREZA DA DESPESA 

Cemro de lnform~t..::J c Pr~~CS>dU><.mlo <JeOJúo~ ok,o Senado F~<.lco..ol 

U ~<f. UM40Q r<CUI"'

[ ól,<rl- Pu•roOO'<""" "'' CJ, t ~~oc '" " 

J===="c~•<>O 

4.0.0.0 DESPESAS OE CAPITAL 

4.1.0.0 INVESTJ~'ENTOS 

ll,1.2.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

U"f;:lflCAÇlO 
t .. _ .... ~_l;tl OftO!ri.U.;ÕS-~ 

-

PERMP,NENTE 

.PIJI,_IC 

o ,,, .... ~.;OA•TOUC• 
Q.,," •. ;.:. .. ,...._ " 

01/tCf, Mflt:c.o:.Q'I- ,-- O<JT""S mlll:$ == 

400.COC!,::J i33.890.150,69 

ClT, t<ON, E tr.t ... MTQ. 

10.400.000,00 

10.1~00.000,00 

10 • .!."00.000,00 

C19B'g•c•t: 
[i"t)884 

• 

CAT, ~C~N. t !Lt>J<I:~T<Is-

134.290.150!69. 

131+.290.150,6.2_ 

131.+.290.150,69 

[ 

i 
I 
I 
I 
i 
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~rodasen 

Cen:r.:. a~ lniurmJtoca c ProctnJmon:o Uc•OJJJ~ ;J'-' Senado r._..~~,~~ 

02,,~ • •t~ACO (tOCIOAI. • --~· 
IL_~·~·~··~·~·~·~·~·~•='"'=~="=''~~='='"":='="="'="=''='='":="~'~''~'""~"~'='=''~"'='='ru="='"=~=----" 

4.0.0.0 

4.1.0.0 

4. 1.2.0 

U ~f • U~>OO HD<~ ... 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVEST!ME:NIOS ... -

EQUif:AMCNTOS:-t:_-MAi'ERIAL Pffii>'.ANEflTÊ 

n ~~ , "''"0 ot oNro.win;H •fiOC(:ffi\W-tHTO OC.o.!O"' 00 ~[,..00 r~tAM.· r0110~·~1<. 

4.0.0.0 DESPESAS DE CAP1TA[ 

4.1.0.0 INVESTIJ-.~ENTOS 

4.1.2.0. EGUIPW.ENTOS E Ml\tERH~L -PE:PJ-1.''\NE:\JiE 

I 

NATUREZA DA DESPESA 

·~-----------"·--------
O•Wic~C.~..Ç.tO 

@ """'"~rt•çlo 

NATUREZA DA DESPESA. 

O •·•·-·c..~Ao 

G] •V!''":.C"<i 

LXJ "'"•~:>o AHT<••~R 
D•••ut.eh•T""'-

10.400.000,0 

1D.4DO:ooo,a 

10.400.000,00 10.400.000,C 

;:] "'r~·çJ;~ .,.,,~,c~ 

::J •"~:.do .o. Tu<<. 

t~-~h.'r~o.'c· =·c·.-~~·~, ·c,.=.~.~ .. ~.~.~~-~u~

~290.150,6; 

~390.150,6 

134.290.'150,6 i3h.25'0.150,6 
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I 
I 
I 

! 

-~""' -l 
f~ ~~ • '''"'"~ f!O<RAA. 

••n • .....,,., O~ II<·O~~·.OC.O ~ ""OCUI~~CI<lO Ot DAOOI ~ IC ... OO l"l!O< ... !,·F-UC~ _ 

E ..... , .... ~[~f1T4 

"'"'""' 
RECEITAS CORRENTES 

-- --

TRANSFERE:NCIAS CORRENTES 400.000,0J 

RECURSOS OE OLITRAS FONTES 10.000.000,00 

SUPERAVIT DO ORÇA1J.ENT0 CORREl\ITE 

~Prodasen 
~ 
v-~j 

CentroOO k•kum;lt>c;, e PlccessJ:ncnto!!t D.Jdes ~'-'Senado F"voJ,Jr;ol 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPES.!. 
SEGUNDO AS C/\TEGOniAS ECONÔMICAS 

"~ 

I o.,~ . ., .. [] M>uOcle>çi..o [ZJ $•">'-'.10 MTEh)_. __ - .C--~""«(:~ AYVAC I ~v~~ 
t"C<'i I,CD 

u .. >~n 
T<iT.U.- - C~~;Ç~rr<:v,.i.') - -

10.400.000,0 SUi'ERAVH 

-
10.400.000,00 

1 O. 400 ..OCO ,DO DESPESP,S OE CAPITAL 
-

INVESTit-~ENTOS 

10.400.000,00 

. DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA 
SEGUNDO AS CATEGORIAS !;:.ÇQftÕMICAS 

""""l -•mv 
10.400.COO,OO 

10.400.0DD,OO 

10.t10ü.OOO,OO 

10.4000.000,0. 

-
10.400.0CO,OO 

U<' I " 

lO~OE 

li 
M 

I 1 ·v::-i n.<1<1 • s~;~~•oo •taa<>~ o PI)IM.)~I.(:lo .[S] "l""""~;lo o ... ~ ~~,~···· Q] str....;l.o•'""" 
~! ~· • F\f><PCI O& I~"'"UhiCA~ .. OOt1UN{MTO 0[ O>COS 00 St•..OO ,tntU~·F'IJI<l.l•tN 

~<CEITA - _ Me.$ 1,oo -- ot.,.<u-· 
... ~'" TO"l'>L -_I n-c<:m~.o.ci.:J P,\,-C .. i, ·=· ES'"'nc.o;io T=,,· RECEITAS~ CORRENTES 134.290.150,69 SLIFEHAVIT 

TRANSFERE:NCIAS CORRENTE$- 400.0CO,OO 

RECURSOS DE OUTRAS FO.'lTES 33.890.150,69 

-----~ -- I 
134,290,150,69 134.290.150,69 

SUPERAVIT DO ORÇAiv'.t:NTO. CõRRENTE 134.290.150,69 DESPE:SAS OE -CAPITAL 134.290.150,69 

INVES'r 1/I>:[}JTOS 13lJ.290.150,6 

--
134.290.150,69 134.290.150,69 

•ot ' ' " 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
DO SENADO FEDERAL 

N• 36, DE 1988 
Altera o regulamento do Centro de In

formática e Processamento de Dados do 
Senado Federal - PRODASEN (Ato n• 
19, de 1976, da Comissõo Dlretora). 

DIÁRIO DO COI'fGRESSÓ NACIONÀL (Seção 11) 

§ 1 O. Os servidores ocupantes de Emprego 
em Comissão, não ocupantes de Empregos Per
manentes, perceberão, a partir desta data, a Grati
ficação de que trata o § 9?, tomando-se por base 
o salário do Emprego em Comíssãó, ·desde que 
seja possuidor de formação de nível superior. 

ArlZ' A partir desta data, a progressão vertical 
de qualquer servidor ocupante de emprego de 
nível superior, somente poderá ocorrer desde que 
atendido o requisito de escolaridade exigido para 
o emprego. 

Agosto de 1988 
- .... - -· 

· -Art. 39 - ReVoga-se o Inciso Vi do artigo 69 do 
Ato n~ 19, de 1976, da Comissão Dfretora, com 
suas a1terações posteriores. 

Art. 4~ Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala de Reunião da Comíssào Diretora, 18 de 
agosto de 1988. - Humberto Lucena -José 
lgnácJo - Jutahy Magalhães - Francisco 
Rollemberg - Wilson Martins - João Cas
telo - Dirceu Carneiro. 

A Cami.Ssao Diretora do Senado Federal, no
uso da competência que lhe confere o Regimento 
Interno e tendo em vista o proposto no § 1 ~ do 
artigo 512 do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal, aprovado pela Resoluçêo no 58, 
de 1972 e suas alterações, 

(*)ANEXO AO ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 18, DE 1988 

RESOLVE: 
Art 1 o Os dispositivos do Regulamento do 

Centro de Informática e Processamento de Dados 
do Senado Federal- PRODASEN, aprovado pelo 
Ato desta Comissão n~ 19, de 1"976, e suas altera
ções a seguir enunciadas, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Arl6~ ··········--------~---
!-............... _ ·--
11-.............. ~- ----~ 
m-.................... --·----·---="'"''" 
IV-.................... --"'--~··-·· . 
V - Autorizar a designação de __ titulares __ 

de Empregos em ·corriissãO cujo proviinento 
não seja privativo de autoridade superior. 

Art 14. . ............ ___ __..._. __ ~·-
(-............... ----.--............ -~-
0-........ _____ . .. . .. 

Situação Atual 

Adjunto Legislativo 462 
lnspetor de Seg. Leg. 136 
Agente Administrativo 42 
Agente de Portaria 15 
Médico 38 
Téc. em Leg. e Orç. 17 
Assist. Social 4 
Assist. Plenário 198 
Ag. Transp. Leg. ]33 
Art. Est Ob. Mete 15 
Art. Mecânica 33 
Art. Elet. e Com. 57 
Art. Carp. e Marcen. 24 
Agente deSeg. Leg. 77 
Contador 3 
DatilóÇJraro 16 

Situação resultante da 
aplicação deste ato 

Adjunto Legislativo 444 
lnspetor de Seg. Leg. 96 
Agente Administrativo 2 
Agente de Portaria -
Médico 35 
T éc. em Leg. e Orç. 15 
Assist. Social 1 
Assist. Plenário 186 
Ag. Transp. Leg. 177 
Art. Est. Ob. Met 13 
Art. Mecânica 21 
Art Elet. e Com. 45 
Art. Carp. e Marcen. 18 
Agente de Seg. Leg. 69_ 
Contador 8 
Datilóararo 200 

IU-.......... c ......... ,_. · -·--·-· --··~-
IV-.. c .................. -· -··-·-· ~··"·~-•• ~ 

("')Republicado por haver saldo com lncorreçáo nos DCN, 5e!;ao 11, de 1·5-aS e 2-a.sa. 

V- ............. - ... -·--·-·-· -•c 
Vl- designar os titulares de Funções em 

ComisSão de aCOrdo com o Plano de Pessoal, 
bem como, mediante prévia autorização do 
Conselho de Supervisão, os ti~~ares de Em
pregos em Comissão cujo provimento seja 
privativo de autoridade superior; 

VIl- .......... ~-----.. _...___~----
VIU- .............. . 
IX-.............. ~-= . ~ 
X- constituir Comissões de Sindicância 

e Inquérito e decidir sobre sua conclusão. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N•98DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuiÇões que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, iridso IV, do Regimento Interno, em 

- conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire-

_--tora n~ 2, de 4 de abril _4e. 1973, e tendo J~m 
vistã. o que. conSta do Processo n~ OOa642/85~5, 
res_olve aposentar, voluntariamente, Hélio Chagas 
Quiríno, Artífice de Carpintaria e Marcenaria, Clas-

Art 76. ............... .., .. - ... ~ · se "Especial", Referência NM-30, do Quadro Per-
i-................ ..............; _ __.~u~.....__...,~ manente do Senado Federal, nos termos dos arti-
II- .................. --.. ~--... ........_,....._...-"""'- gos 101, inciso UL_.e_ 102, inciso(, alínea "a";- da 
111- .............. ~.. .. ..;_Constituição da República Federativa do !3rasil, 
N- .............. ~ ... -.~---=------------ combinados com os artigos 428, inciso II, 429, 
V- .......... ". - ~----...-..,.._____ inciso I, 430, indso IV, e 414, § 4e da Resolução 
VI- ... ;-,,,H; ......... --.-~ ... ............--~ --sF n" 58, de 1972; artigo, 2~. parágrafo único, 

Vil- de Nível Superfor. 
da Resolução SF n? 388, de 1988,_ artigo 3" da 
ReSolução SF n~ 13, de 1985. e artigo 29_da Reso· 
Jução SF n" 182, de 1987, com proventos inte
grais, observado o disposto no artigo l 02, § 2", 

§1• .......... ~ ...... ~---~-~-
§ 2• 
§ 3• ............... ----
§4' .............. _. -~=·-
§59 -·~"' 

._........_. --_da Constituição Federal. 
Senado Federal, 15 de julho de 1988. -Sena· 

dor Humberto Lucena Presidente, 

§ 69 
......... --.. -··-~-·- ::=::::::::-;h.-.=-· -c(•) Republk:ado por haver saldo com lncorreçâo no DCN 11, de 

§ 7'? ,,. ... .,.,N_,., 02.-8·86. 

§ 8• .~ ............... -·-·---
§ 91' A Gratificação de Nível Superior a que 

se refere este artigo será concedida aos servidores 
do PRODASEN ocupantes de emprego cujo pro
vimento seja exigida fonnação de nível superior, 
à razão de 20% (vinte por cento) de seu salário 
fJXO. 

(*) ATO DO PRESIDENTE 
N• 103, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
confonTiidade com a delegação de competência 

que lhe foi outorgada pelo Ato da Comiss_ão Pire· 
tora n" 2, de_I97:3, resolve nomear Juarez Abdul
inãssih Médico, Classe "Especial"; referência 
NS-25, do __ quadro permanente do Senado Fede
ral, para exercer 6 cargo em comissão de Diretor 
da Subsecretaria de Assistência Médica e Soei?], 
código SF-DAS 101.3 a partir desta data. · 

Senado Federal, em 19 de julho de 1988.
Senador Humberto Lucena Presidente. 
(•) Republicado por haver saído com incorreçao no DCN n de 
02.8.88 

(*)ATO DO PRESIDENTE 
N• 106, DE 1988 

O Presidente- dÓ Senado Federa1, no uso das 
atribuições _que lhe conferem os artigos 52, item 
38,_ e 97, indso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n" 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9 12 
de I 983, de acordo com o disposto na ResOlução 
n9 130, de 1980, e tendo em vista o que cons~ 
do Processo n? 009223/88-6 resolve a:utoruar a 
contratação, sob o regime jurídico da Consoll· 
dação das Leis do trabalho e do Fundo de qaran
tia por Tempo de Serviço, do senhor AniôniÕ Se
verino Correia de Paula, para o emprego de Asses
sor Técnico, com o··saJário mensal equivalente 
áo Vencimento do cargo bAS·3, a partir de 1 O 
de agosto de 1988, com lotaç:ã.o e exercido no 
Gabinete do Senador Ney Maranhão._ 

Senado Federal, em 29 de julho de 1988. Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 
(•) Republicado por haver saido c:om tncorreção no DCN li, de 
J-s-as 
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ATO DO PRESIDENTE 
N• 115, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conrerem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n<? 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato n9 12 de 1983, da Comissão 
Diretora, de acordo com que dispõe a Resolução 
n"' 130, de 1980, e tendO em vista o que consta 
do Processo n"' 010207/88·0, re5olve dispensar, 
a partir de 10 de agosto de 1988,6 Senhor-João 
Moura Brandão do emprego de Assessor Técnico 
do Gabinete do Senador José lgnácio Ferreira, 
contratado sob o regime juridico da Consol_idação 
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. -

Senado Federal, em 17 de agosto de 1988. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 116, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso _das 
atribuições que lhe _conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV do Regimento Intern-o, em con
formidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, revigcr 
rada pelo Ato da Comissão Diretora n9 12, de 
1983, de acordo Com o dispoSto nã- Resolução
nl' 130, de 1980, e tendo em vista -o que consta 
dos Processos n9S 008736/88-Q e_OI0153/88-8. 
resolve tomar sem efeito o Ato n9 104, de 1988, 
desta Presidência, que dispensou, a partir de 21 
de junho de 1988, o senhor Osvãldo Alves de_ 
Andrade do emprego de Assessor Técnico do 
Gabinete do Uder do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro, Senador Femai':tdo Henrique 
Cardoso, _contratado sob o regime jurídico da 
Consolidação das Leis do_Trabalflo e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, Para mantê-lo 
no mesmo emprego e regime jurídico, com lota
ção e exercício no Gabinete do Uder do Partido 
Trabalhista Brasileiro, Senador Affonso Camargo, 
a partir da mesma data. 

Se~lado Federal, I 7 de agosto de 1988. -
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
!'1•117, DE 1988 

O Presidente do Senado Federai, no uso_ das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
confonnidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato n"' 2. de I 973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora no 12, 
de 1983, de acordo com o dJsposto na Resolução 
n9 130, de 1980, e tendo em vista o _que consta 
do Processo n9 010.069/88-7, resolve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Conso
lidação das Leis do TrabalhO-e dO:FLindo de Ga
rantia por Terriffo de Serviço, da senhora Ana 
Fátima de Oliveira Rocha para o emprego de As
sessor TéCnico, COm o salário mensal equivalente 
ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 11 
de agosto de 1988, com lotação e exercído no 
Gabinete do Senador Nabor Jónior. 

Senado Federal, 18 de agosto de 1988. -
Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA 
1'1" 17, DE 1988 

-O Primeifo-Secretário do Senado Federal, no 
uso das suas atribuições regimentais, resolve de
signar Victor Rezende de Castro Caiado, Assessor 
Legislativo, Walter Valente, Assessor Legislativo 
e Antonio Ostrci_wski, Assessor Legislativo p-ara, 
sob a presidência do primeiro, integrarem a- CO
missão de Inquérito incumbida de apurar os fatos 
constantes dos Processos n~· 008364/88-5, 
·oo7900/88-o, 009242/88-o, oo45431S8-2, 
oonovs-8-1 e 000425!88-5. 
-·- Seilado Federal, 17 de agosto de 1988_. -
Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
1'1• 1!;, DE 1988 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no Uso de 
suas atribuições regulamentares e, de acordo 
com a decisão da Comissão Diretora, em sUa 
9~ Reunião, realizada no dia 4-8-88, ao examinar 
o Process_o n~ 007303/88-2, -reSOlve deSignar Hyp
polito"da Silva, Agente de Trarisporte Oficial, Wal
dir Carneiro, Aâjunto Legislativo, Marcos Ildefonso 
de Araújo, Adjunto Legislativo e Hermano Mariano 
de AJmeida, Artífice de Mecânica, para, sob a presi
dência do primeiro; integrarem a Comissão que 
procederá a avaliação dos 13 veículos marca Che
vrolet Opala e dos- bens considúados inservíveis 
para uso da Representação do Senado Federal 
no Rio de Janeiro. 

Sinval Senra Martins Júnior, Assessor~Chefe da 
Assessoria da Diretoria~Executiva do Prodasen. 

Senado Federal, 19 de agosto de 
José Passos Porto, Diretor-Geral. 

PORTARIA 
!'1•16, DE 1988 

Inicialmente, o Senhor Presidente cQ}_o_ç~ em apre
dação a Ata da reunião anterior, dispensando a 
leitura da mesma Por ter sido distribuída, com 
antecedência, aos Senhores Conselheiros: Estes 
a aprovam por unanimidade. A seguir, coloca~se 
em apreciação o processo PD-0090!88~3 que fra
ta da Prestação de ContaS do Prodasen e do Fim
dasen do quarto trimestres de 1987. Com·a pala· 
vra o Conselheiro-relator Yamil e SOusa Dutrã lê 
o seu parecer, manifestando-se favorável à apro
vaçáb das referidas Contas, tendo em vista- que 
as provMéndas solicitadas pela Auditoria do Se
nado Federal, no Parecer de folhas 155 a 162, 
foram executadas pelo órgão competente do Pro
dasen. Após análise da matéria, é-ã mesma apro
vada por Uilãliirhidade, devendo ser encaminhada 
à Douta CoriliSSâo Qiretora para aproVaçãO. O 
terceiro item, processo PD-0 168/88-2, versá so
bre o Balanço Anual do Prodasen e _do Fundasen 
relativo ao eJCercício de 1987. O ConSelheiro-re
lator Edu_ar<:fo _J_orge C~ldas Pereira lê õ _seU pare~ 
cer, no qual se manifesta favorável à aprovação 
da referida Prestação de CõritaS, considerando-se 
que o Prodasen apresentou as justificativas devi
das considerações da Auditoria e que foram ado
tadas as providênciaS cOrretiVas rie--ceSSárías 
(PD-0559/87 -3, PD-618/87-0, PD-885/87 -8, 
PD~0090/88-3: processos relativos às Prestações 
de Contas do Prodasen e do Fundasen do primei
ro, segundo, terceiro e quarto trimestres de 1987, 
respedivãri1.é1te,----eFD-0372/88-9: Relatório do 

I 988~ - Cofl.selheirOEduardo JOrge Caldas Pereira ao Se
n~or Presidente do Consid_ho de Supervisão), e, 
amda, em face do Certificado de ReguJaridade 
expedido por aquele órgão. Os Senhores Conse
lheiros analisam a matéria em questão e a apro
vam -por a unanimidade, devendo ser enviada à 

O Diretor-Ge!al do senado Federal, no uso das Coinissão Diretora para aprovação e, posterior-
atnbUiçàes que lhe confere o artigo 215 do Regu- mente, ao Tribunal de Contas da União. Prosse-
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten- guindo, passa-se à ·ápredaçãÕ do ProceSso 
do e!TI vista o diSposto no artigo 482, parágrafo PD-0068/82-9 relativo às Nolmas e Téfmo de 
19, do mesmo Regulamento, resolve, designar Jcr Ocupação dos Imóveis Residenciais dO-PfodasEm. 
sé Benkio Tavares da Cunha Mello, Assessor Le- Neste momento, o- Coriselheiro Eduardo Jorge 
gislativo, Paulo i'rineu Pcirt_es, Técnico Legislativo Ca1das Pereira solicita permissão para retirar-se 
e Juliano Laura da Escossia Noguefra, Técriícõ da sala, tendo em vista que, sendo um dos ocu-
Legislativo para, sob -a prE!sidênda do primeiro, pantes de apartamento funcional do PrOdasen, 
Integrarem a Comissão de Sindicância incumbida se acha impedido de participar- da decisão, solici-
de apurar os fatos constantes nos Processos n.,. tação que é atendida pelo Senhor Presidente e 
0083A7/88-3, 008757.'88-7 e 007309/88-0. - 7 ~uemais Membros._ A seguir, o ConselheirO Edgard 

Senado_ Federal, em 19 de_,agosto de 1988. Une~]~ d~ _!'roença Rosa_ apresenta o seu voto· 
-José Passos Porto, Diretor-Geral. em separado ao Parecer do relator Dr. José Pas-

- sos Pôrto. Após debate da matéria pelos Senhores 

CONSEUIO DE SUPERVISÃO 
DOPRODASEN 

Ata da 90~ Reunião 

Aos dezess_eis dias do mês de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito, às onze horas e quinze 
miiiutOS.-na sala de reuniões da Primeira-secre
taria do Senado Federal, reúne-se o Conselho 
de Supervisão do Prodasen, sob a Presidência 
do Exm9 Sr. Senador Jutahy Magalhães. Compa
recem os Senhores Conselheiros Dr.José Passos 
Pôrto, Vice-Presidente, Dr. Edgard Lincoln de 
Proença Rosa, Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira, 
Dr. Yamil e Sousa Outra e Dr. Sérgio de Otero 
Ribeiro, Diretor-Executivo do Prodasen. Presente, 
também, a convite do Senhor Presidente, o Dr. 

Conselheiros, O Senhor Presidente solicita vista 
do processo para avaliação da situação por se 
tratar de questão complexa, solicitando que cada 
Conselheiro analise o assunto. Nada mais haven
do a tratar, o Senhor Presidente encerra a presente 
reunião. E, para constar, eu, Ana Maria Marengo, 
Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que 
subscrevo e. após lida e aprovada, vai assinada 
pelo Senhor Presidente e deinah; membros do 
Conselho. Brasília, 16 de junho de 1988. -Sena R 

dor Jutahy Magalhães, Presidente do Conselho 
deSupervfsão do Prodasen- José Passos Pôr
to, Vice-Presidente - ~duardo Jorge CaJdas 
Pereira, Conselheiro - Edgard Uncoln de 
~ença Rosa, Cons~heliO -- Yamil e Sousa 
Dutra, Conselheiro - Sérgio de Otero RibeiM 
ro, Diretor-Executivo do Prodasen. 
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CONSELHO DE ADMINIS1RAÇÃO 
Ata da 3~ Reunião Ordinária 

realizada em 8 de agosto de 1988 

Às dez horas do dia oito de agosto de um mil 
novecentos e oitenta e oito, reúne-se o Conselho 
de Admintstração do Senado Federal, sob a Pfesi
dência do Senhor José Passos Porto, Diretor-Ge
raJ, com a presença das Senhoras: Fátima Regina 
de Araújo Freítas, Diretora da Secretaria de Docu
mentação e Informaçao, Sara Ramos de figuei
redo, Diretora da Secretaria Legislativa: e dos Se
nhores: Nerione Nunes Cardoso, Secretário-Geral 
da Mesa, Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor 
da Secretaria Administrativa, Edgard Uncoln de 
Proença Rosa, Diretor da Assessoria, Gerson de 
So_usa Lima, Diretor da Secretaria de Serviços 
Especiais, e Manoel Vilela de Magalhães, Diretor 
da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas. 
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente desig
na o Senhor Edgard Uncoln de Proença Rosa 
para relatar os Processos n""' 015625/87-7, em 
que José Stival, servidOr aposentado, requer a 
elevação do nivel21 para 25i e 1)0-68r7 /88-9, em 
que Francisco Guüherme Thees Ribeiro e outros 
requerem a transformação das funções de Chefe 
de Serviço e Assistente de CorrlissãO em cargos 
de provimento em Comissão do Grupo DAS. A 
seguir, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Senhor Nerione Nunes_ Cardoso_ que relata o 
Processo no 002316/88-9; -no qual o Diretof da 
Subsecretaria de SeMços Gerais solicita seja 
ibulções Acessórias (pro-labore) que recebem 
os senddores lotados nos Serviços de Transpor
tes, Segurança e Portaria daquela Subseçretaria 
em Gratificações de FUnção. O Relator cpina con
trariamente ao que pleiteia o requerente, reco
mendando, entretanto, seja o presente processo 
encaminhado ao Senhor Primeiro~Secretârio, 
uma vez que Sua Excelência-vem desenvolvendo 
estudos visando a uma refr3rmulação ampla nas 
normas que regem a organização administrativa 
desta Casa. O parecer é aprovado por unanimi
dade quanto ao mérito, havendo, no entanto, res
trições dos Conselheiros Edgard Lincoln de 
Proença Rosa e Sara Ramos de Figueiredo_ no 
tocante ao encaminhamento da matéria ao Exce
lentíssimo Senhor Primeiro-secretário. Prosse
guindo os trabalhos, o Senhor Manoel Vilela de 
Magalhães apresenta Parecet ao Processo n~ 
005610/88-5, em que OITO MARES requer uma 
função gratificada, visto "<is inúmeras e desgas
tantes funções que exerce". O Relator manifes
ta-se favoravelmente à postulação, salientando, 
todavia. que_ o assunto depende de Projeto de _ 

Resolução, devendo, conseqüentemente ser en
caminhado ao Excelentissimo Senhor Primeiro- · 
Secretário, tendo em vista estudos sobre política 
de pessoal pendentes de decisão. O Conselho 
aprova, por unanimidade, com restrições quanto 
ao encaminhamento ao Senhor Primeiro-Secre
tário, de parte dos Conselheiros Edgard Lincoln 
de Proença Rosa e Saia Ramos de Figueiredo. 
Em seguida o Senhor Luiz do Nascimento Mon
teiro profere Parecer ao Processo n"' 01 6442185· 7, 
de Augusto Lopes Ribeiro, seiVidor aposentado, 
e(Tl que será retificado o valor correspondente 
à gratificaÇãO adicionãl,-(qllinqüênio) cOiisideran
do que o tempo de seJViço prestado ao Banco 
do Brasil não é computável para esse fim. O Rela
tor opina que: 1) seja devolvido ao Egrégio Tnbu-

. ·mil de Contas da Gni"ão,--Com a retificação do 
cálculo, do presente prOcesso de ãposentadoria 
para que se dé o regist[o do Ato._2) Nos termos 
do Parecer 25/87, da Consultaria Geral, promover 
revisão _das averbaç:ões de tempo de serviço para 
fins de pagamento de Gratificação Adicional, aten
do-se ao que determina o art. 8_0 da Lei n~ 
1.711/52, que disciplina a matéria no âmbito de 
reVisão do Tribunal de Contas da União. O Parecer 
é aprovado. Finalizando, o Senhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Edgard Linçoln de 
Proença Ros_a __ que, externando preocupações 
com a situação interna geral do Senado, em face 
do momento de transição de uma ordem consti
tucional para outra, na qual o Poder Legislativo, 
como um todo, será bastante fortalecido~ sugeriu 
qtie o -Coriselho dedicasse reuniões especiais ao 
exame desse problema, no cumprimento de suas 
atribuíções regulamentadas, além daquelas a que 
horrtialmente se dedica, de decidir sobre matérias 
administrativas específicas, objetivando não só 
diagnosticar causas e. identiJicar problemas, mas 
sugerir Caminhos ou soluções, oferecendo assim 
sua_ contríbuição à Comissão Diretora e aos de
mais órgãos da Casa em termos de uma possível 
polític_a administrativa a_ser adotada. Dessa forma, 
na opínião do Conselheiro Edgard Proença,- o 
CónsélhO esfaria demonstrando sua sensibilidade 
em relação a tais problemas. O Setlhor Presidente 
teceu ·cOnSlâeràÇões sobre _a sugestão do biretor 
da Assessoria, entendendo que a Casa vem, de 
fato, apresentarido um quadro de problemas no
vos, mereced_ores de_ateoçãQ. Considerou, toda~ 
via, que a mat_éria, pela alta complexidade de que 
se reveste, demandaria estudos muito amplos e 
ba_stante prolongados, n-ao sendo talvez o caso 
_;até por falta de tempo - de o Conselho mani
festar~se_ sobie a questão. Os demaiS membros 
presentes não chegaram a opinar. O Senhor Pres.i~ 

Agosto de 1988 

dente, antes de encerrar esta reunião, fez questão 
de ressaltar o espírtto público -doi membros do 
Conselho atentos às relevantes questões ligadas 
à boa ordem dos serviços da Casa Nada mais 
havendo a tratar, às doze horas, o· Senhor Presi
dente declara encerrados os trabalhos da reunião, 
lavrando eu,_ Marco Aurélio de Oliveira, Secretário, 
a presente Ata que, depois de aprovada, será assi
nada pelo Senhor Presidente do Conselho de Ad
ministração do Senado Federal. 

Sala das -Reuniões, 8 de agosto de 1988. -
José Passos Porto, Presidente. 

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 
COMISSÃO DO DISmiTO FEDERAL 

Ata da 3~ Reunião, 
Reall~_d_a_em 16 de agosto de 198Q 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis 
de agosto de mil novecentos e oitenta e oito, na 
sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Ale
xandre Costa, -presentes os Senhores Sena-dores 
Meira Filho, Presidente, Edison Lobão-,- Chaaas 
Rodrigues, Albano Franco, Pompeu de Sous_a, Au~ 
reo Melo, Mauro Benevides, Saldanha Derzi, .N\an
sueto de Lavor, Alexandre Costa, Maurício Corrêa, 
Aluizio Bezerra, Ronan Tito, Leopoldo Peres, Mário 
.N\aia, Jarbas Passarinho, Francisco Rollemberg. 
Itamar F rance, Ney Maranhão, Leite ChaveS, R o
na! do Aragão e os Senhores Deputados Jcifran 
Frejat e Valmir Campelo, reúne-se a Comissão 
do Distrito Federal. Havendo número regin1ental, 
o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, 
dispensandO a leitura da Ata da reunião anterior, 
que_ é dada como aprovada. Prosseguindo, infor
ma que a presente reunião se destina a apreciação 
da Mensagem n_o 157, de 1988, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, o nome do Senador Alexandre 
Có.Sta para exercer o cargo~-de Governador do 
DiStrito Federal. Em seguida,- passa a palavra ao 
Sene~dor Edison· Lobão para apresentar o seu relaw 
tório, no qual entende estar oS ilustres Seitadores 
em condiÇões de avaliar a indicação presidencial. 
Retomando a palavra, o Senhor Presidente anun
cia que a partir daquele momento a reunião seria 
secreta e solicita aos visitantes que se retirem. 
TornandO-se -a-reuniãO novanieftte-"""pública, o Se
nhor Presidente encerra a sessão. Nada mais ha
vendo a tratar, eu, Carlos Guilherme Fonseca, la
vrO a j:in;;seriie -Ata queJkia -e aprovada será assi-
nada pelo Senhor Presidente: --- --
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 

nos termos do art. 55, § 1 ~ da Constituição, e 
eu. Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•8, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.340, de 26 de junho de 1987, que "alte
ra o Decreto-Lei 0° 2.288, de 23 de julho 
de 1986". 

Artigo úi'lfco. J:: aprovado o texto do Decre
to-L.ei n~ 2.340, de 26 de junho de 1987, que 
"altera o_ Decreto-Lei n~ 2.288, de 23 de julho 
de 1986". 

Senado Federal, 24 de agosto de 1988. - Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nadona1 aprovou, 
nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 9, DE 19.88 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.401, de 21 de dezembro de 1987, que 
"'proíbe a utilização de recursos do Te· 
souro Nacional em operações de compra 
e venda de açúcar de produção nacional, 
para fins de exportação, e dá outras pro· 
vidências". 

Artigo único. t. aprovadO 0-feXtO-do-Decre
to-I.:ei n~'-2.401, de 21 de dezembro de 198.7, que 
.. proíbe a utilização de recursos do TesoUro Na
cional em operações de compra e venda de açú
car de produção nacional, para fins de exportação, 
e dá outras proVidências". -

Senado Federal, 24 de agosto de 1988. - Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço ~b_e_r_que o Congresso Nadonal aprovou, 
noS termOs do art. 55, § 1 ~ da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe-. 
dera!, promulgo o seguinte 

·DECRETO LEGISLATIVO 
N"10, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.439, de 20 de abril de 1988, que "dis· 
põe sobre pagamento de débito previ
denciário". 

Artigo único. É aprovadO o texto do Decre
to-Lei n<> 2.430, de 20 de abril de 1988, que "dis
põe sobre pagamento de débito prevldendário". 

Séliado Federal, 24 de agosto de 1988.- Se
riador Humberto Lucena, Presidente. 

Façõ-Sãber que o Cqngresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1., da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N"ll, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-L'ei n' 
2.381, de 9 de dezembro de 1987, que 
"isenta do Imposto sobre Produtos In
dustrializados os produtos que indica, 
e dá outras providências". 

Artigo único. É _aprovadQ_ o texto do l)ecre
to--Lei n" 2.3-éi, de 9 de dezembro de 1987, que 
"isenta do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos os produtos que indica, e dá outras prOvi-
dênciaS". o 

Senado Federal;24 de agoSto. de 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

FaÇo saber que o Congresso Naclotl.al aprovou, 
nos termos do __ art. 55, § J9 da Constituição, e 

eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 12, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 
2.384,- de 17- de dezeriibro de 1987, que 
"revoga o art. 12 do Decreto-Lei no 138, 
de 2 de fevereiro de 1967, e dá outras 
providências". 

Artigo ónico. É aprovado o texto do Decre~ 
to-~ei n~_2.384, de 17 de dezembro de 1987, que 
"revoga o art. 12 do Decreto-Lei n~ 138, de 2 
de fevereiro de 196,7, e dá outras providências". 

Senado Federal, 24 de agosto de 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço s_aber que o Congresso Na:cionaraprovou, 
nos termos do art. 55, § I c da COnstituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do S_enado Fe
deral, promulgo o s~guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 13, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n1> 
2.385, de 18 de dezembro de 1987, que 
"dispõe sobre gratificação a ser conce
dida aos servidores de nível médio e su
perior do Departamento Nacional de 
Produção Mineral, do Mblistério das Mi· 
nas e Energia". · 

Artigo ónico. É aprovã.do o texto do Decre· 
!o-Lei no/ 2385, de 18 de dezembro de 1987, que 
.. dispõe sobre gratificaçáo a ser· concedida aos 
servidores de nível médio e superior do Departa
me[~to Nacional' de Produção Mineral. do Minis7 

-- tério das Minas e Energia". 
Senado Federal, 24 de agosto de 1988.- Se

nador Humberto Lucena, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CENmO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 

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

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 

ASSINATURAS 

Semestral ..... , ........................................ _ ......... ~-Cz$ _2..600,00 

Exemplar Avulso Cz$ 16,00 LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto Tiragem: 2.200-exemplares. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art 55,_§ 1° da Constituição_, e~- _,!;!OS teJ!ll~ do_ art. ~5, § -~ ~ da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente çlo SenaçiQ fe-_ eu, Humb~rto Lucena, Prestd<::nte do_Senado Fe-
deral, promulgo o seguinte -deral, promulgo_ o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 14, DE 1988 

Aprova o texto- do D_ecreto-Lei n" 
2.389, de 18 de dezembro de 1987, que 
"transfonna, no Tribunal de_ Contas da 
União, os cargos que especifica, e dá ou~ 
tras providências". 

DECRETO LEGISLATIVO 
N"15, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei no 2.390, 
de 18 de dezembro de 1987. que "con
cede isenção· do imposto sobre opera
çõ_es de crédito, cãmbio e seguro e sobre 
operações relativas a títulos e valores 
mobiUárlos, e dá _outras providências". 

Artigo únicá. -t: _aproVado o texto do D_ecreto-Lei 

Arti 
, . E' d texto d D ·re 'no 2.390, -de 18 de -dezembro de 1987, que "con-go umco. - _ aprova _o 9 _ o ec -

to-Lei n9 2,389, d~-18 de de~ein~ro de 1987, que <<O" cede isençãõ do imposto sobre operações de cré-
"transforma, no TribunÇtl de Contas da União, os -i:fito, câmbio e 5:eguro -e sobre operaçõeS relativas 

. a títulos e valores mobiliários, e dá outras provi-
cargos que especifiCa, e dá outras providências' · dências". 

Senado Federal, 24 de agosto dE: 198a - Se- ; . -Senado .Federal, 24 de agostQ de 1 Q8_8. _- Se_-
nador Humberto Lucena, Presidei-t~e. -~ador_Humberto ~ç:ena, Presidente: · 

Faço saber que o ConQ~esso Nacional_ aprovou, 
nos termos do art. 55,-_§ )9 da Çon~titui.ç:~o. e
eu, Humberto Lucena, er~sic;le_n!~ do~ Senado Fe-
deral, promulgou_ o seguint~- . 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•16, DE 1988 

Aprova o texto_do Decreto~Lei n" 2.394, 
de 21 de dezembro de 1987. qu~ .. altera 
a legislação do imposto de renda inci
dente sobre rendimentos auferidos em 
operações financeiras de curto prazo, e 
dá outras providências". 

Artigo único._ t:_a~:rovadQ__q__têxto do Decreto-Lei 
n~ 2394, de 21 de dezembro de.1987, qll_e "altera 
a legislação do imposto de renda incidente sobre 
rendimentos auferidos em ·operações financeiras 
de curto prazo, e dá outras providêncii:ü3": -

-$enadç Fe_deral, 24 de agostO de 1988.- Se-
na®_r Humbértó LuC~Íla, presid~_~te: · 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 

eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 
art. 52, item 30 do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte -

10 (dez) minutos,' para -declaração de natureza 
inadiá>Lel,_de imediato interesse da respectiva linha 
partidári~ ~~!'t:.f3!J~_ 

m- em seguinda à leitura do expediente, pelo 
. prazo máximo de 20 (vinte) minutos, para as con~ 
side"raçõe"s que entender (Çirt .. 183).; 

RESOLUÇÃO N• 49, DE 1988 

Dispõe sobre o uso da palavra e dá 
outras providências. 

Art.. 1~ O Regimento _Interno~ do Senado Fe
deral- Resoluç~o no 93, de_l_970, com as modifi~ 
_cações_ posteriores - passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art -16. O.Senq._dor poderá fazer uso da pa
lavra: 

l-se Uder, uma vez por semana, após a Or
dem do Dia, pelo prazo de 30 (trinta) minutos 

,(arl66); 
If-se Uder da Maioria, da Minoria ou de Blo

• co, em qualque( fase da sessão,_ pelo prazo de 

IV- na discussão de qualquer proposição (arl 
,304): 

-a) preliminar, em PrimeirO: turno e em turno 
único: _ 

_ _ _ _1 ---:-uma só vez, pelo prazo de 20 (vinte) mi-
.. nutos; · - · ---=-- - · · · 

2- no ihício e no final de cada turno, pelo 
prazo total de 40 (quarenta) mlnutos,- se autor 
ou relator.da_matéria principal; 

----b) em segundo turno e em tui'T'"!O suplementar, 
uma só vez, pelo prazo de 10 (dez) minutos, se 
autor ou relator da matéria principal, podendo, 

_é!inda, usa,r dessa faculdade, um Senª-QQr de çada 
partido; 

-c) na discussão da r~ciação fin~I. -.ump. só vez, 
pelo prazo de 5 (cinco) miriutos, se" relator, poden~ 
do, ainda, disc:~ti--]~ urtl_?enador de_ cad<J: partido; 

V- no encaminhamento de votaç:?lo (arts. 343 
e 345)_, uma Só vei, pOr 10 (dez) minutos, redu
zidos Para 5 (cinco) rTiinUto"s; · nõ segUndo turno 
e no turno suplementar; 

VI_~~e~ -~~JiCàÇ-ã~-Pess~Ôal, ~~a só vez, por 
5 (di1có)-miilutos:- · ·-

_ ª) em qualquer fase__f)a se"s~~. se._rlomil)_al~, 
mente citado na ocasião, para escla[ecimentOâe 

-atO ou fato que lhe tenha sidO ilidevidarilente atri~ 
buído, ero di_scursO ou ap~e, não sendo a palavra 
dada, çorn _e:SS_éL.finaUQ.ade,_ a mais de 2 (dois) 
oradores durante "' Or.dem do_ [)ia;. 

b) ~a prorrogaçãSdã. Hora dO -~pedieftte de 
acordO-com o previsto h o art. 183, §§ 21' e 3ç; 
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VIl- para comunicação inadiável, manifesta
ção de aplauso ou :semelhante, homenagem de 
pesar, para justificar proposição, uma: só Vez, pelo 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, na prorro
gação da Hora do ~pediente (art. 183, §§ 29 
e 3');_ -

VIU-para dedaração de voto, por 5 (cinco) 
minutos ( art. 351 ); 

IX- em qualquer fase da sessão; por 5 (cinco) 
minutos: · 

a) para uma observação, em que se compreen
derá indagação sobre o andamento dos trabalhos, 
reclamação quanto à observância do Regimento, 
indicaçãO de falha ou equívo-co em relação à ma

. téria da Ordem do Dia, vedado a qualquer Sena-
dor abordar assunto já resolvido pela Presidência; 
_ b) pela ordem, para suscitar questão de ordem, 
nos termos do art. 444; 

c) para contraditar questão de ordem (art. 444, 
parágrafo único); 
X- após a Ordem do Dia, pelo prazo de 45 

(quarenta e cinco) minutos, para as considera-
ções que entender (art 1 99); - -

XI-para apartear, pelo prazo de 2 (dois) minu
tos, obedecidas as seguintes normaS: 

a) o aparte dependerá .de permissão do ora
dor, subordinando-se, em tudo que lhe for aplicá
vel, às disposições referentes aos de~ates; 

b) nã.Q serão permitidos apartes: ----= 

1) ao presidente; 
2) ao paré<:er-oral; 
3) a encaminhamento de Votação, salvo nos 

casos de requerimento de homenage;n de pesar 
ou de voto de aplauso ou semelhante; 

4) a expllcação pessoal; 
5) aos pronunciameritOs a tjue· se t'eferem os 

incisos II, VIl, VIU, IX. e XII deste artigo; 

c) o aparte não_ poderá ser paralelo ao dis
curso; 

d) a recusa de permissão para apartear será 
sempre concedida em caráter geral, ainda_ que 
proferida em relaÇão a 1 (um) s6 sêriadõr; 

e) _o aparte proferido sem permissão do orador 
não-será publicado; 

f) ao apartear, o senador conservar-se-á senta-
do e falará ao microfone; · · 

XI]- para interpelar ministro de Estado, por 
10 (dez) minutos (art. 419, alíneaj); 

XIII- para justificar emenda ou grupo de 
emendas por 10 (dez) minutos. 

Parágrafo _único. É. vedado ao orador tratar de 
assunto estranho à matéfía" em apreciação ou à 
finalidade do dispositivo em que se basear a con
cessãO da palavra. 

Art. 19 ............................ __ ..,, _____ _ 

§ 19 O senador inscrito nos termos do inciso _ 
m do art. 16 só poderá usar da palavra, mais de 
2 (duas} vezes por semana, se não houver outro 
orador que pretenda ocupar a tribuna. 

§ 2• ................................... -•. ·-~·.;. __ 

§ 3~>- Esgotadas aS inSCdÇõé_s_ feTtas fioS terw 
mos dos incisos I e X do art. 16, -será -dãda a 
"palavra aos or~dores inscritos para falar em segui
da à leitura do Expediente, e que não poderam 
ser atendidos naquela oportunidade. 

Art 22. Nenhum senador poderá falar contra 
o vencido, salvo em declaração de voto_ ou em 
-~liçaç_ão pessoal. 

Art. 66. Aos lideres é lícito usar da palavra, 
mediante iOScrlção;- uma vez por semana, após 

-a Ordem do Dia, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, 
podendo delegá-la a qualquer de seus Uderados, 
através de -comunicação escrita à Mesa. 

Art 67. os- líderes da Maioria, da Minoria ou 
de _Bloco, poderão _u~ da palavra, em qualquer 
fase da ses·sãO, salvo quando em curso de vota
ção, pelo prazo de 1 O (dez) minutos, para decla
ração inadiável de imediato interesse da respec
tiva linha partidária. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplicará" durante a apreciação de matéria em 
regime de urgência, salvo para manifestação so
bre esta. 
--- "; ........ .-....................................... ;.~ .................................... . 

Art. 181. A primeira parte da sessão, que terá 
dUraçao de 1 (uma) horã:. será destinada à matéria 
do EXtiediente e aos oradores inscritos para os 
fins do disposto no ai1. 16, lU. 

Art. 183_. O tempo que se ·seguir à leitura do 
expediente sera deStinado aos oradores da Hora 
do Expediente, podendo _cada um dos inscritos 
usar da palavra pelo prazo máximo de 20 (vinte) 
minutos. · ·- · -- · -

§ }9 A Hora do EXpediente poderá ser prorro
gada pelo presidente, uma única vez, pelo prazo_ 
máximo de 15 (quinze) minutos, para que_o ora

-dor conclua seu discurso; caso não tenha esgo
tado o_ tempo de que -disponha, ou para atendi
mento do disposto no § 2~ deste artigo, após o 
q_ue ~O__;~ e~ do D~a terá início impreterivelmente. 

§ 29 _Se ~algum senador-, 8iltes dõ término da 
Hora do Expediente, solicitar à Mesa inscrição 
para maruTestaçãó de pesar, com-emoraÇão ou 
comunica_ção inadiável, explicação pessoal ou pa
rajt~stifica{próposição a apresentar, o presidente 
lhe a$segurará o uso da palavra na prorrogação. 

§ 3o No caso do parágrafo anterior, somente 
poderão usar da palavra 3 (três) senadores, divi
dindo a Mesa, igualmente, entre os_ ins_tritos, o 
tempo da prorrogação._ 

§ 4" As lnscríções-tjue não puderem ser aten
didas em virtude do levantamento ou não rea~za
ção d_ª_s~s_s_ão, comemoração especial, ou em 
virtude do disposto no § 5~ deste artigo, transfe
Iir-se-ão para- a sessão- Ordinária seguinte e as 
desta para a subseqüente. 

§- 5"~-- Havendo, na Ordem do Dia, matéria ur
Qente compreeridida- nó -art. ·37-1 ,- a, não serão 
pe11Í1itid0s Oradores na Hora do Expediente. 

§ 6" RessalVado -o dispoSto no art. 185, b, 
- não- haverá prorrogação da Hora do Expediente, 
- nem aplicação- do disposto no § 29, se houver 

número para votação ou se,_ na sessão, se deva 
verifiCar-a preSen~a de miniStro de-Estado. 

.Art. 199.:- 'O tempo posterior à Ordem do Dia 
será destinado aos oradores inscritos na forma 
do disposto no art. 16, I e IX. obedecido o_estabe· 
lecido no § 39 do art. 19. 

.. -; ......•..................•........ ,,.-...;:,.,:;:.; ......... "'''''''';_-~ .. -.~ . ..:; .. :;;.-.;. ... -
Art. 351. PI-Oclamado o resultado de uma vo

tação, é lícito ao senador usar da palavra para 
dedaração de. voto, por 5 (cinco) niinutos. · 
· -_Pru:âgrafo único. Não haverá declar<Jção de 

voto se a deliberação for secreta, não se-completar 
por falta de número ou se a votação não-fOr susce-
iíVel a:e- encaminhamento. - -

.............................................................................. -............ . 
ArL 444. .. .................. ~ ............................................. . 
Parágrafo único.· Para contri:iditar questão de 

ordem, é permitido o uso da palavra a um só 
senador, por prazo não excedente ao fixado neste 
artigo. 

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

Senado Federal, 22 de agostO-aeT988 . .:....:.. Se
m~~or Humberto Lucen_a, Presidente. 

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

- REllOLOÇÃO N• 50, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de .Mi
nas Gerais, a elevar em 13.292.652~00 
Obrlgaçõe_s do Tesouro de .Minas -
OTM (tipo J'elllustável) o montante de 
sua dívida consoUdada. 

Art. -- 1., t. o- GoVerno dO ES.tâdo de Minas Ge
rais autorizado a elevar, temporariamente, o p"arâ
metro do item UI do artigo 2~ da ReSolução n9 
62;·de 28 de outubro de 1975, COm as"atterações 

- da Resolução n9 93, de 11 de outubro de_l 976, 
ambas do Senado Federal, de modo a permitir 
o registro de uma emissão de 13.292.652,00 
Obngações do Tesouro de MinaS-- OTM (tipo 
reajustável), destinado ao_ giro d_e_ parte de sua 
dívida consolidada 1ntema intralimlte mobiUária, 
vencível durante o exercício de 1988. 

Arl 2" Esta resoluçãõ-Emtra em-Vigor na 9-ata 
de su~ publicação. 

Senado Federal, 24 de agosto de 1988_.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aerovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 51, DE 1988 

Autoriza o GOverno do Estado do J;Uo 
Grande do Sul a efevar em 
12.609.235,00 Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio Grailde do Sul-OTE/ 
RS o "montarlte de sua dívida consOii-

-dã:dª·· . 

Art _1 ~-- t. o Governo do Estado do Rio Grailde 
do Sul autorizado a elevar, temporariamente, o 
parâmetro do item lU do artigo 29 da Resolução 



2158 · Quarta-feira 24 DIÁRiO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

J19 62, de 28 -de outubro de 1 ~-7'5, cóm as altera-. 
ções_ da_ Resolução, n" 93, de 11 de outubro de 
1976, ambas do Senado Federal. de modo a per
mitir uma emissão de 12:6();}~5~00 Obrigações_ 
do Tesouro do EStado do Rio GraQd~ dQ SW - ~ 
OTEIRS, destinadas ao giro de sua dívida cooso
Udada interna mobiliária, vencível no segundq se
mestre de 1988. 

Art zo Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publlcaçã:o. 

Faço Saber que o Senado Federal <;~.provou, nos 
. t€rJn6·s- dO_ .3:tt. 42; indSo VI- da ConstitUição, e 
eu. Humberto Lucena. Presidente; promulgo a se
guin~e 

JIDiOLQÇÃQ N• !?;!, DF: i 988 

Autoriza o Governo do Estado da Pa
rm-"ba a elevar em 2.100.000,00 Obriga
ções do Tesouro do Estado da Paraíba 
...... OTPB o _mo_ntante de sua dívida con-
Solidada. -

Agosto de 1988 

tro do item III do artigo 2? da Resolução n" 62, 
de 28- de oUtubro de i 975, com as alterações 
da Resolução n9 _93, de 11 de outubro de 1976, 
ambas do Senad() Federal, de l!lOdÇ) _a permitir 
o registro de uma emissão de 2.1 00.000;00 Obri
gações do T esolito- do Estado da_ Paiaíba -
OTPB, destinadas ao giro de sua divida_ conso
lidada interna mobiliária velicíVeJ no-Corrente exer
cido. 

~ _ ?9 
__ E~ta J~Sol~ç~o ~n!!a ~m 0gor na data 

de sua publicação. -- -- - -- -- -

Semido Federal, 24 de agosto de 1988. =-se- - M ___ l_"_ É_ o Çiovemo do Estado da Paraíba . SenadO fe_deral, 24_de <;~gosto de 1!:;}~8,_- Sr!-
nador Humberto Lucena, Presidente. . autorizado a elevar, tefnporariã.mente, -o parâme- _- nador Hl,llllberto Lucena, Presidente. 

----------------------------- SUMÁRIO 

1 -ATA DA 40• SESSÃO, EM 23 DE 
AGOSTO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de Projeto 

-Projeto de Resolução n" 981_88, que dá 
nova redação ao art. 368, IncisO -1,-do Regula
mento Administrativo dO Senado--Federal~ 
aprovado pela Resolução n" 58n2. 

1.2.2 - Comunicação 

Da Liderança dO PMDB, referente à Indica-. 
ção do Senador Mauro Benevides para inte
grar _o colegiado de Vice-Líderes· do partido ~ 
no Senado Federal. 

souro do Estado, elevando temporariamente 
o limite da sua dívida consolidada, Aprovado. 

Redação fmal do Projeto de Resolução n" 
96/88. Aprovada. À promulgação. _ 

Projeto de Resolução n" 97, de 1988, que 
autoriza o Gov~mo do Estado .da Paraíba a 
emitir 2.100.000,00 Obrigações do Tesouro 
do Estado, elevando temporariamente o limite 
da sua dívida consolidada. Aprovado. 

Redação- final do PrOjeto de Resolução n9 
97/88-. AproVada. À promulgação. 

Requerimento n"- 117, de 1988, de_ autoria 
do Senador Jos_é Ignácio Ferreira, solicitando, 
_nos termos regimentais, a convocação do Se

. · nhor Ministro de Estado da Previdência e As
sistência Social, Dr. Jáder Fontenelle Barba
lho, para, Perante a Comissão Parlamentar de 
Inquérito criada pela Resolução n" 22, de 1988, 

1.2.3- Discursos do Expediente prestar esclarecimentos~ respeito de sua ges
SENADOR JARBAS PASSARINHO_ Apo- ----c-:: tão à frente do Ministério da Reforma e Desen-

sentadoria de Alan VI.Qgiano, servidor do Sena- volvimento Agrário- MIRAD. Aprovado, ten-
do Federal. · do usado da palavra no encaminhamento de 

SENADOR 1'1A.ORO BORGES -:-- Jncéndió- - .. · Süa Votação_ os Srs.. Joã.o .Menez~ e José lgná-
nos ·parques nacionais. cio Ferreira. 

Requerimento n'~ 18, de 1988, de autoria 
1.2.4- Questão de ordem do Senador José lgnácio Ferreira, solicitando, 

Levantada pelo Senador João Menezes, 
contraditada pelo Senador _José lgnácio Fer
reira e decidida pela Presidência :Sobre a pror
rogação- do prazo· da CP!, destinada ã-1nveS- -
tigar as denúncias de irregularidades, inclusive 
corrupção na administração pública. 

1.2.5 - Discursos do Expediente ( con
tinuação) 

SENADOR J.UTAHY MAGALHAES - A· 
construção de anexo e o corte no orçamento 
do Senado Federal. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução nQ 94, de_ 1988, que 
autoriza o Govémo do Estãdo de Minas Gerais 
a emitii" 13.292.652,00 Obrigações_do Teseu- o 

ro do Estado, elevando temporariamente o 
limite da sua dívida consolidada. Aprovado. 

Redação- final do Projeto de Resolução n~ 
94/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 96, de 1988, que 
autoriza o Governo -do Estado do Rio Grande 
do Sul a emitir J2.609.235 Obrigações do Te-

nos termos regimentais, a convocação-do Se
nhor Procurador-Geral da República, Dr. José 
Paulo Sepúlveda Pertence, para, perante a Co· 

---missão Parlamentar de Inquérito -criada pela 
Resolução n" 22, de 1988, prestai" esclareci
mentos sobre matérias_ de_ lnte~:_e_sse daquela 
Comissão. Aprovado, tendo usado da palavra 
no encaminhamento de sua votação os Srs. 

- João Menezes, Cid Sabóia de Carvalho, Leite 
. Chaves,. Jutahy Magalhães, José lgnácio Fer
reira, Chagas Rodrigues, Rachid Saldanha 
Derzi, Maurtcio Corrêa e Affori.so Camargo. 

Projeto de_ Lei da Câmara n" 53, de 1986 
(n" 3319/84, na Casa de oriQem), que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Fede

"La! de Cruz Alta, no Estado do Rio Gi"éride 
-do Sul, e_ dá outras providências. Discu_ssão 

encerrada, após parecer proferido nesta data, 
pelo Sr. Carlos Chiarelli, devendo a vota_ção 
ser fetta na sessão seguinte. 

,____ M-ensagem n9 124, de 1988 (n" 216/88, na 
Origem);relativa à proposta para que seja auto

- riiada_-ª_Prefeitura Municipal de São Paulo, 
-Estado de São Paulo, a contratar operação 

de crédito no valor_ c:orrespondente, em cruza
dos, a 47.947.185,7 Obrigações do Tesouro 
Nac:_ional - OTN. Discussão encerrada do 
Projeto de Re~olução n~ _99/88, ofereCido pelo 
S~ador Affonso Çama,rgo, em parecer profe
rido nesta data, te_ndp_ usa9o ~a palavra o !5e~ 
nadar Leite Chayes, devendo a -'~otação ser 
fei~ na s,essão segl,linte, 

Mensagem n? 125, de 1988__(n~217/88. na 
-origem), relativa à Rr<?posta para que seja auto
rizada a Prefeitura- Mlinicipal de SãO PaUlo, 
Estado de São Paulo, a ç9.ntroaW operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza· 
dos, a 32.038.173,54 ObrigaçOes do T escuro 
Nacional - OTN. Discussão encerrada do 
Projeto de Resolução n" _1 00/68,_ofereciP:o pelo 
Senador Affonso Camargo, em parecer profe
rido nesta data~ tendo usado~dÇI. palavra os 
Senadores Jarbas Passarinho e Jamilliac{daQ, 
devendo a votação ser feita na sessão seguin
te. 

1.3.1 -Fala da Presidência 

Inclusão na pauta das Mensagens_ n"s 157 

e 158188. 

1.3.2 - Ordem do Dia (continuação) 

-Mensagem n'~ 157/88 (n" 294/88, na ori
gem), referente à escolha do Senador Alexan· 
dre Costa para exercer 6 -cargo de Governador 
do Distrito Federal. Apreciada em sessão 
secreta. 

-Mensagem n• 158188 (n• 297188 .. na ori
gem), referente à escolha do _Sr, Aécio Ferreira 
da Cunha, parã. exercer o cargo de Ministro 
do Tnbuna1 de Contas da União na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Ivan Luz. 
Apreciada em sessão secreta. 

1.3.3-- Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR CARLOS CHIAREW-Convo-· 
cação :de depoentes pela CP!, destinada a in
vestigar as denúncias de irregularidades, inclu
siVe corrupção na Administração Pública. 

SENADOR MÁRIO M<ll4, como Uder do PDT 
-Ocorrência policial em Rh B.r.mco--:-AC 
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SENADOR ÁUREO MELW_;_ Concessão. 
do prêmio "Juca-PatQ~ ao escritor Abguar Bas
tos. 

SENADOR FRANCiSCO ROLLEMBERG
Centenário de nas_dmento _do poeta Hermes 
Fontes. 

SENADOR MARCO MJIC!EL _:Nova poH
tica in'!_ustrial. 

SENADORJaTAHYMAGALHÃES-Esco~ · 
lha do candidato do PMDB à PreJeítuia- de 
Salvador. 

SENADOR !YELSOJY WEDEK!!Y- Supri
mento de energia elétrica para o Estado de 
Santa Catarina. - -

~ siffij.DOR LOUR!VAL ii/fPTISTA- Ho
. menagérTI Póstuma ao ex-MirliStio JoS.é Hugo 

Castelo Branco. -

1~:_~_- ~?':llunic~çãO da Presidência 
Término do prazo· sem apresentação de 

emendas ao Projeto_ de Resolução n9 91168. 

~ 1.4 -ENCERRAMENTO 

2 '-DISCURSOS PRONUNCIADOS 
EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. João Menezes proferidos na ses-
são de 11-8-88. · 

---.i, 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SE· 
NADO FEDERAL 

N~ 118 e 119, de 1988. 

5- COMISSÃO DIRETORA 

6 _:_LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

~ 7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 40" Sessão, em 23 de agosto de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordi11áiia, da 48~Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs.Humberto Lucena, Jutahy Magalhães e Dirceu Carneiro 

ÁS /0 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SR$. SENADORES:·. 

Mário Maia-- Aluizio Bezerra __.Nabo r Júnior 
- Leopoldo Peres - Cãr!Os De'Cãrli - Áureo 
Mello - Odacir Soares .,....-- Ronaldo Aragão -
João Menezes - Almir Gabriel ~ Jarbas Passa
rinho- João _castelo -Alexandre Costa - Edi
son Lobão --João Lobo - Chagas Rodrigues 
- Afonso Sancho - Cid Sabóia de Carvalho 
-Mauro Benevides -Josê Agripíilo -..:....::.Lavoisier 
Maia - Humberto Lucena - Raimundo Ura -
Marco Maciel- Ney Maranhão~ Guilherme Pal
meira- Teotonio Vilela filho- Albano Franco 
- F rail.cisco Rollemberg - Lourival Baptista -
Luiz Viana- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar 
- José [gnácio Ferreira - Gerson Camata - -
João Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos 
- Nelson Carneiro- Itamar -Franco -Alfredo 
Campos - Ronan Tito -Severo Gomes - Fer
nando Henrique Cardoso- Máiio Covas -Mau
ro Borges- Iram SaraiVa- Irapu.an Costa Júnior 
-Pompeu de Sousa_;_ Maurício COrrê a-Me ira 
Ftlho - Roberto Cainpos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins - Leite 
Chaves - Affonso Camargo - José Richa -
Jorge Bornhausen - Dirceu Carneiro- Nelson 
Wedekin - Carlos Chiarem--- José Paulo Biso] 
-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presença acusa {) comparecimento de 
66 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a_sessào. 

Sob a proteção de Deus inidaffiOS riO.SSO:S tra
balhos. 

Sobre a mesa, projeto dC resolução g_ue ser~ 
lido pelo Sr. 1_9-Secretário. · ' ,- -' --

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
~ " N• 98, de 1988 

Dá nova redação ao artigo 368~ inciso 
..: I, do Regulamento Administrativo do Se

nado Federal, apro\rado pela Resolução 
11" 58, de 1972. _ 

Art. 1" . q ãrtigo 368_;Tn_çiSQ f, d~ Regulã.mento 
Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar 
com a_ seguinte re9ªção: 

"Art. 368. Càmputar-se-á integralmen
te, para os efeitos previstos neste Regula-
mento: -
r- o tempo de serviço público federal,_es

tadual ou municipal, prestado em :cargo ou 
função civil ou militar, em-órgão da adminis
tração- di reta, autarqúias ·ou empresas públi
cas, ininterruptamente ou não, apurado à vis-

- ta de registro de freqüência ou de elementos 
regularmente averbados no Çtssentamento 
individual do servidor; 
""""""""'" ____ , __ 

__ _ Art. _2o A Subsecretaria _d~ Administração de 
Pessoal republicará o Regulamento Administra
tivo do Senado Federal, de acordo com o disposto 
nesta Resolução. 

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art.. 4° Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

O Seni:tdo Federal, com respaldo no artiQo 368, 
- inciso l do Regulamento Administrativo, aprovado 
pela Res_olução n~ 58, de 1972, vem averbando 
nos asseniamentos funcionais dos servidores da 
Casa:--pa_ra ::f(?~os os ~feit~s, legais, .o tempo de 
Serviç-o -presta-ao-à Sociedade de Economia Mista. 

No entanto, o Tribunal de Contas da União, 
ao examinar o Processo n~ 016.442/85.7, ilo qual 

foi c_oncedida aposentadoria, por inValidez, a~ Sr. 
--AugustO LOpes-Ribeiro, Técnico-LegiSlativo do 

Quadro Permanente desta Casa, manifeStou-se 
pela ilegalidade dos beneijdos_atribuídos_àquele 
Servidor em decorrência c{a_ averbação do tempo 
de serviço prestado ao Banco do Br<isil SI A. tendo 
em vista o pare:cer exarado pela Procuradoria da
quele Tnbunal, onde consta que "o dispOstó do 
art. 368, incisO L do Regulamento-AdministratiVo 
do Senado Federal não tem o condão de fazer 
as vezes de lei ordinária, úiliC-a maneira de afastar 
o cOmandO-âe-õUtrã lei, que não enseja a conta
gem de t~r:npo de_ serviço privado para fins de 
adidonais (qüíriqüênios)"'. 

O processo, -dadã a decíSão da Egrégia~ Córte, 
foi submetido ão _COnselho de Adminjstração da 
Casa qüe,-com base riõ Parecer no 25, de 1987, 
dei ConsUltOr-Geiáf desta CaSa, -opínõu que "a 
norma ii1ierna aplicada à éspécie colide com a · 
expressa em lei, de acatamento superior". 

Sendo assim, toma-se necessária a alteração 
do art. 368~ inciso r, do -Regulamento Adminis

- -~tratillo.ao Senãdo Federal, Para que sua aplicação 
tique em harmonia com as leis instituídas pelo 
Poder Executivo. 

Sala da_ Comissão Diretora, _23 de agosto· qe 
1988. ~-HUmberto LuCena- José Ignácio 
Ferreira - Jutahy Magalhães - Db'ceu Car
neiro -João Castelo-- Francisco Rollem
berg - Wilson Martins. 

LEGISLAÇÁO CITADA 

~ REGUlAMENTO ADMINiSTRATIVO 
rosf:NAbO FE'DERAI. ~ ~ 

-Art. 368. Computar-s~á integralmente, para 
os efeitos previstos neste Regulamento: 

1- o temPo de serviço Público federal, estadual 
ou municipal, prestado em cargb o_u função civil 
ou militar, em órgão da admil1i:Str.3Ção J:ilreta,--au
tarquias, empresas públicas ou sociedades de 
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ec_onomia mista, ininterruptamente ou não, apre- -
vado à vista de registro de freqüênda ou elemen
tos regularmente averbados no assenta_mento in-
dividual do servidor; - -

··················-···········---·---
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

O projeto lido será'PU5lkàCI:o e, em se9uidéi, ficará 
sobre a mesa durante três sessões, a fim de rece- · 
ber emendas. __ . 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo Sr. 1 ~-secr'etái'io. 

É lida a seguinte 

Brasília, 22 _de agosto de 1988. 
Senhor Presidente, --
Comunk:O a Vossa Excelência que esta Lide

rança indicou o EXC€:Jentíssim-o Senhor Senador
Mauro Benevides para integrar o colegiado de 
\/ice-Líderes do PMDB no Senado Federai. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima ~ distinta 
consideração . ..,.... Senador Ronan Tito, Uder do 
PMDB 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A comunicação lida vai à publicação. 

Há oradores inscritos.. 
Concedo-a palavra ao nobre Senador Jarbas 

Passarinho. 

1944-Primário no Grupo Escolar da mesma 
cidade. 

- 1950 ~Ginásio no Colégio Caratinga, -de Cara: 
tiilQ-a--..:.... Minas Gerais .. 

1955- Cielltífico no Colégio Marconi, de Belo 
· Horlzõnte. 

196.0.-:- Curso Superior de Direito na Facul
dade de Direito da Universidade Federal de Minas 
·aerats. -

19.56 __:, Primeiros tfaba-lfios literáriOs no jornal 
"Presença"- dos alunos da turma que ingressara 
nesse ano- da Faculdade de Direito. 

f958.,......... Ingressa_ como Taquigrafo na Assem
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

1961-Casa-se com Helena Carmella Fald 
Sta_iiz_iona. 

1962 -Ingressa como repórter:auxiliar no 
.CORREIQ_DE MINAS de Belo Horizonte~~ _ __ 

f963 -Ingressa coffio Taquígrafo no Senado, 
a31 de maio.-' 

1966.....:... Publica· ''A-manhece", romance, pela 
Editora Movimento & Perspectiva, da Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais. 

1966- Estágio no ESTADO DE MINAS, como 
copydesk e editorialista. _ 

1968- SeCrifãfio de Redação de ÚLTIMA HO-
RA de Brasília. · 
_ 1969 ~ Noticiaris~ do CORREIO BRAZIUEN
SE. 

_l9JO ~ CJ..!r~_o SuPerior -de Ççmut:J[~ção na 
Uníversidade de Brasília. 

O SR. JARBAS PASSARINHQ (PDS~ PA 1970 -Assessor de Imprensa da Universidade 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão_ do de Brasilia. 
orador.)~ Sr. Presidente, Srs. SenadÓres; 

-- I 970 -Inicia colaboração no suplemento lite-
Minha palavra será breve, apenas para salientar ___ _rário "Caderrro de Sábado" do CORREIO DO PO-

um fato prosaico, mas que tem uma grande signí- VO, de Porto Alegre. 
ficação para a pessoa que é afetada por esse 
fato. 1970- Colaboração literária no "Caderno Ctd-

tural" do CORREIO BRAZILIENSE. Trata-se de um companhe,·ro nosso do Senado, 
1973- Colagor_ação literàrià ho suplemento 

membro da taquigrafia, Alan Viggiano, meu com- .;ErlfoqLie'' do DIÁRIO _DE BRASfUA. 
panheiro da Academia Brasiliense de Letras, que 1973-: Recebe 0 _?_rêmio Afonso Arinos da 
pede aposentadoria dentro dos_limítes das nor·_ Academia Brasiliense de Letras pelo livro "O Exi-

no período de 21· a 30-11-66, pela Faculdade_ 
de Comu_!lio~_ção da Univ~rsidadede_ Brasília. 
· 2. CurSo· de Extensãõ--Universitária Sobre Fu
tUrciioQia, realizado nO- período de 5 a 13_-9-66, 

-p-elo Instituto Central-de CiênciaS Humanas- da 
Universidade de Brasflia. 

3: [ Encontro de Professores de Comunica
ção, promOvido pela F acuidade de .Comunicação 
da UniverSidade de Brasma; de 6 a 11-J 2-67 .. 

4. CUrso de Extensão Cultural so_bre Literatura 
Brasileira do Sê_culo XIX, Aspectos Estilísticos da 
obra de Gradliano Ramos, Guimarães Rosa e 
JÕ_ão-Cãbral de Melo Neto-e Gramâ.tiçÇ! Transfor
macional, realizado no período de 26-5 a 4_-7-69, 
p~la Associação Nacional de ESCritOres .. 

5. Curso de Exterisao Universitária sobre So
cialogia da Comunicação e Prografnaç'ãó de Rá

_ _fiio, promovido pela Faculdade de CornuniJ::ação 
da Universidade de Brasília,_ no períOdo de 25-9 
a :)-10-69. . 

6. I Curso de Estudos Brasileiros, promovido 
pela Universidade de Brasflia, no perfodo de 29-4 
a 1"·7-69. 

7. 11 Simpósio sobre Literatura Bra_sileira de 
Hoje, realizado no período de 12 _a]5~6-69, -pela 
Secretaria de Educação e Cultura áq Distri~ Fe
deral. 

8. I Co11gresso Bra§ileiro de lnform~çãp_F!_ural, 
realizado no período de 4 a 8-5-70, sob o patro
cínio do Ministério da Agricultor~ e p_romoção da 
Associação Brasífeira de Infcirn1ação Rural. 

9. II Curso de Estudos Brasileiros, realizado 
na Universidade de Brasília, em 1970. 

.Forrpação profissiÕrull · 

- 1. raquígiaf02Revisor PL:.:2, -por cOnCUrSo in
terno-, 1 ó colocado - nomeado em novembro 
de 1970 (Senado Federal). 

2. T aquígrafo de Debates PLw4, por concurso 
público -, 3'· colocado -nomeado em 31-5-63 
(Senado Federal). 

mas da lei. Eu não gostaria que houvesse esse lado". 
pedido de aposentadoría de" um homem que deu 197 4 _ Publ_ica "Itinerário de Riobaldo Ta ta~-· 
tantos anos de serviço, inclusíve· neste Plenário, 
na Taquigrafia e, posteriotmente,_nas Comissões, 
sem que houvesse pelo menos uma palavra de 
despedida, de reconhecimento do mérito que ele 
teve, sempre comprovado, naquilo que fez na ca
sa. 

-- 3. Taquígrafo, pOr concurso público- 1 oco
locado -,_da Assembléia Legislativa do Estado 

- de MiOaS Gerais, atê 30 _de niaio de 1963. 
4. Jornalista registrado no Ministério do T ra

balho sob no 1.522, livro 5, fls. 122, Delegada 
de_ Belo Horizonte. 

Era, portanto, uma intervenção muito breve, 
apenas para saudar Alan Viggiano, e dizer que 
nós Senadores, pelo menos os mais antigos, que 
o conhecemos aqui, também direto, na Taqui
grafia, sentimos a sua ausência. E_ achamos que 
neste País, tão difícil de uma _aposentadoria poder 
corresponder ao ócio com dignidade, esperamos 
que ele o tenha. (Muito bemt Palmas.) 

rtliía"; --

-1976-Publica "Manual do Lobo". 
1976- Publica "O Exilado". 
1977 -Publica ··Estudos de Comunicação 

Moderna''. 
-1978-Segunda edição do "Itinerário de Rio-_ 

baldo Tatarana". 
1979- Ingressa por eleição na Academia Bra

sil~ira de Letras. 
1981 -Publica "O Século do Sonho". 
19"82-Publica "Mitava:í Arandu, Herói de mui

to caráter". 
1983- Publica "Uma canção das Estradas". 

Fonnaçiio superior: 

5. RePórter-auxiliar do CorreiO dé_MínaS -
Empresa Brasileira de Divulgação SA- periodo 
de 25'3-62 a 1 "-2-63. · 

6. Estágio ná "Redaç:ão do ESTADO DE MI
NAS, de 4 a 3i'âe julho de l966, Coino <::opydesk 
e editorialiSta. _ - -

- - -: --7. S~cretârio de Redação de" áltíma Hora de 
Brasília, de 30 de maio a 1" de dezembro de 1968. 
--a Noticiarista do Correio Brazl1íense de 12 
de outubro de 1969 a 30 de -noVembro de-1970. 

lrrcluo, Sr. P-residente, para que conste dos -
Anais, o curricüium vitae do nosso estimado Cole
ga de Academia e Taquígrafo do Sehado Federal. 
(Muito bem! Palmas.) 

1. Bacharel em Direito pela Faculdade de Di- _ 
reitO da Universidade Federal de Minas Gerais
Formatura ein DeZembro de 1960. 

-- :9. ~essor de Imprensa da Universidade de 
BrasjJia de 1 o de dezembro de 1970-a 20 de janeiro 
de 1973. 

1 Q_ Representante do Jomaf de Letras - do 
-- RiO de JaQ.eiro- em Brasília. 

DOCIJ.M.ENTO A QUE SE REFERE O SR. 
2. Bacharel em Jornalismo pela Universidade 

de Brasüia- Forffiatura em julho de 1970. 
JARBAS PASSARINHO, EM .SEU PRONUN
CIAMENTO: 

3. Mestre €:m Literatura pela Universidade de 
- Brasíli"a -Defesa de tes_e- em 19 de abril de 1983. 

AlAN VIGGTANO 
Indicações BiobíblíográfiâJs 

- Tem a: ··Hermes versus Afrodite em- Grande Ser-

1932- Nasceu em lnhapim, Minas Gerais, a "-
18 de març_o, filho de Peciro Viggiano e Alice_ de 
Az.evedo Viggiano. 

tão-: Veredas. · 

- Cursos de Extensão: 

_--1. :i- :ie.rninárb-. (Jniv,ersitário sÕbr_e "Comuni
J:.a.Çã.O. Coleti\[.i nã -Sociedade Brasileira", reé)]izado 

Prêmios 

1. Prêmio Afonso Arinos-da-Academiã B-rasi
leira de Letras (1973) pelo livro de contos "O 
Exilado". 

2. Prémio de reportagem "Assis Chateau
briand", da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais,_ com a repççtagem "Par!ary1entO, 
diafragma da Nação". Prêmio recebido em 15 
de janeiro de 1967. -
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3. Prêmio "Diário Carioca·~,- -sUCursal de Belo 
Horizonte, pela report;;~gem "Belo Horizonte e Bra-
sília".- 1962. -- - -

Entidades a que pertence 

1. Membro da Ordem dos Advogados do Bra
sil. Seção de Minas Gerais ( cart. prOf. n" 6.215, 
insc. n~ 6.458). -

2. Membro do Sindicato _dos Jornalistas Pro
fissionais de Minas Gerais, maf. ri~ 9õ1, de_ 
3()'10-62. . 

3. Diretor-Secretário da Associação Nacional 
de EscritOres. 

4. Membro-fundador e atual Presidente da As
sociação Profissional dos EScritores do DiStrito 
Federal. - -

5. Membro da Associação Brasileira de T aqui
grafos. 

6. Membro da Associação Ibero-americana 
de Tai{uigfafia. - --

7. Membro da Associação Brasileira de Ensi-
no e Pesquisa da Cõi'nuriícaÇão'. --

8. Membro fundador do Oube de lmprens_a 
de Brasma. 

9. Membro fundador e 1 ~-secretário do Clube 
de Poesia de Brasília. 

10. Membro efetivo da Academia Brasiliense 
de Letras._ 

Trabalhos publicados 

1. "Amanhece .. , romance, publicado em 
1966 pela Editora 'MoVim-ent.o & Perspectiva, do 
Governo do Estado de Minas Gerais. - _ -

2. "Itinerário de Riobaldo Tatarana", ensaio, -
publicado pela Editora ComuhicaÇ'àO -de Belo ·Ho-_ · 
rizonte; em convênio com- o Instituto Nacional 
do Livro, em 1974. 

3. "Manual do Lobo", humorismo, publicado 
pela Editora COmunicação, -de Belo Horizonte, 
em 1976. -

4. "O Exilado", contos, publicado pela Editora 
Cómunicã.Çãõ, de Belo Horizonte, em convênio 
com o Instituto Nacional do Uvro, 1976. -

5. "Estudos de Comunicação Moderna", en- -
saias, publicado pela Gráfica do Senado, em con
vênio com o Comitê de Imprensa, 1977. 

6. "CohiunkaçãO Càléti\tã e SóCiédáde de 
Massas, em conjunto com outro, aprovado no 
I Seminário UniversitáriO- sobre Comunicação CQ, 
letiva e publicado no Caderno de Jornalismo e 
Comunicação do Jo(nal do Brasil, n~ 1 o: 

7. "Análise de- Conteúdo nos Veículos de Co
municação Gráfica", publicado no Caderno de 
Jornalismo e Comunicação-âó "Jornal do Brasil, 
n' 18. 

8. Microonda toma possível no Brasil um Jor
na1 Nacional", publicado no Caderno -de Jorna
lismo e COmunicâçãB do Jornal do BrCisl1, n~ 23. 

9. ''Teori.-:~ e Prática da Notícia na' Adminis
tração Pública", publicado na Revista do Setviço 
Público-......;,- DASP, Vol. 1 06, __ Jarl€:if0 - Abfil de 
1971, n• 1. 

1 O. As Técnicas de Capitação de Oe};)ates, pu
blicado na Revista Administração e Legislação do 
MEC. . 

11. "A Reforma e a Reforma-nO LegiSlativo"
- publicado na Revista Administração e Legis-
lação do MEC, nQ 3. - · 

12. Crônicas, contos, reportagens; ensaios, 
editoriais e artigos publicados nos jornais Estado 
de Minas, Correio de Mina.r;, COrreio BrCIZiliense, 

COfre/o dÓ POVO, DiáriO de_i3r_asilia, Jornal de Bra
stlia e suplemento Literário do Minas Gerais_ 

13. -- "Mítava.f, Arandu, Herói de muito Caráter", 
publicado na Revista Cl)/tura, n~ 1 7 (abril-Junho 
de 1975). 

14. •·o_ Século do Sonho", romance, publi
cado em I.f;181 pela André Quicê- Editor. 

15. "Mitavai, Arandú, Herói de muito Carâter", 
vários ensaios em livro, publicado em 1982 por 
André Quicé- Editor, Brasília. 

16. ''Uma canção das Estradas", poesia, pu
bJicad~ pela Editora Comunicação de_ Belo Hori
zonte, 1983. 

_Viagens 

1. Viagem de carâter_ cultural de três meses 
a _paíSes da _Europa, de 20_ de janeiro a 20 de 
abril de 1960. - -

2. Viagem, pelo Curso de Estudos Brasileiros, 
às maiores cidades, entidades económicas e vias 
de comunicação da Amazónia, em julho de 1969. 

3. Viãgem de caráter turístico à Europa, du
rante todo o mês de jãneiro--de 1973. 

Linguas 

Fala e eScreve italláilo e espãilho'!.' 
F_ala fraocês. 
Corlhecimentos de h 19les. 

Ou li oS 
Profes_spr .de Uteratura Brã.sileira no _Centro de 

Ensino Unificado_ de Br<'sília (CEUB). 
Membro da Comissão de Ficção do Concurso_ 

· Literário-Ai1Uã1 pron,ovldo pefa Fundação CUltural 
do Distrito Federal (arlo de 1973). 

Membro da Comissão de_ Coordenação Geral 
elo VIII Enc-ontro Nacional de Escritores, promo
vido pela Fundação Cultural do Distrito Federal 
(ano de 1973). - · 
- Conf€:i-eiídsta âa Semana- Guimarães Rosa. or
ganizada pelo Departamento de Letras da F acui
dade de Filosofia, Ciências e Letras do CEUB, 
de 7 a II dE: outubro de I974. · 

Membro do Colégio Eleitoral do Prêmio Jabuti, 
-da Cãmãra Brasileira&; Livro, ano de 1977. 

Conferencista do SimpósiO sObre "A Mulher na 
UteraturaBrasileira", promovido pela Associação 
Nacional de Escritor~s em_l976-1977, com a 
conferência ·,.o Romar1ce de-Lygia Fagundes Te
lles"_c 

Bibliogfafia sobre 
Alan Viggiano 

---1. "A Geografia-de um Romance." Em "O 
Âspero Oficio - III", de Almeida Fischer, Editora 
Cátedra- MEC, 1977. 

2. "Me:caniSi:nos-GrarOaticais de _Çriação Léxi
·cã:" leSE: de Mestrado do professor Dercir Pedro 
de OHVeíra; sobre "9 Exil_ado", _public:ado pelO 
Centro Ped_ªgógico de Três Lagoas, {Jniversidade 
Estadual-de Mato Grosso. 

3. "NOva Narrativa Épiêa no Brasil." José Hil~ 
debrando Dacanal, Sulina- SEC, 1973 (Citação, 
pág. 52) .. 

-·4. Contistas Mineiros." Annelise Cabral, Su
plem-ento"Livro" dO "Jornal do 'f3rasil'', 1977, pág. 
8._ 

5. ''Itinerário deRiobi:ddO-Tatarana". Paulo.Ro
Jiéli, SUplemento "Livro'' -do "Jornal do Brasil", 
2U2-74.". ~ 

6. "DoiS Contistas d;;·Nosso Tempo". Almei
da f:ischer,_''Caderno Cle Sábado .. - do "Correio 
do Povo" de POrto Ãle9re, 23-10-76. 

7. _-·-o_ Lobo _Bobo de_Viggiano'·. Luiz Felipe 
Ribeiro, Suplemento "Livro" do "Jornal do Brasil", 
5-9-76. . . 

8. ··o "Caso .. Guiinarãés ROSa.-:-' Fritz Teixeira 
de Salle.-:. "Estado de Minas", 28-4~76. 

9. "Itinerário de Riobaldo Tatarana." Jvana 
Versiani, "Luso_-Brasilian· ReView", XI!l, 1976, 
104-107. 

I o: "O Exilado". Andersen Braga Horta. "Diá-
-~ rio de Brasília", 2-.. caderr10: 3- 10-76. __ 

II. Manual do Lobo._Jezer de Oliveira, "Cor
reio Braziliense", 2~ caderno, 17-8-76. 

12. ''Vamos seguir este Cavaleiro, que s_egui
lo ê Conhecer Nosso Sertão". Maria Cristina Sa
hia, "Estado de Minas", 8-12~ 74. 

13. "Amanhece". "Visão H, 31-3-67. 
14. "Aian Viggiano na Idade do Lobo." Danilo 

Gomes: "Suplemento Literário" do "Minas Ge
rais .. , 17-7-76. 

IS.-- "A Atuação dos Escritores faz o Vigor da 
Lit~?:rat.ura,". Eliane Cotriril, "Díãrí6- dEtBrã.Sília", 
1 -6-75. 

16._ "Quem e Quem nas Letras _de_Brasnia" 
-José Jazer de Oliveira, "Correio Bi'ã.ziiie'nse", 
27.-9-69. 

17. ''Depoimento Literário." Êzío Plfes+-Cole
ção Machado de Assis do Comite de Imprensa 
d_o Senado FederaL_págs. 55-56, 1978. 

·o SR. PRESIDENTE (Ju~ahy Magalhães) -
CoriC.~~ó á palâvra ao_ ~obre ~enador Mauro BOr
g~s. 

O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. Pro
nunica o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,_ 
Srs. Senadores, o País tem assistido, nas últimas 
semanas a uma sucessão de incêndios em seus 
Parques Nacionais que, além do dano irreparável 
aO seu patrimônio animal e vegetal, com as conse
qüentes seqüelas no clima, atmosfera e sistemas 
hídri_cos, revela, por um lado_ o desaparelhamento 
do Instituto Brasileiro de Desenvolvímento Flores
tªl, e dos organismos estaduais de conservação 
da natureza. e, por outro, a inconsdênc_iá e a omis
são do Poder Público Federaf, qUe e'ili nenhum 
momento se manifestou acerca dessas tragédias 
ecológicas, notadamente o Ministro da Agricul
tura, !ris Resende, a cujo Ministério a responsa
bilidade está afeta. 

A primeira aelas, e a que está mais próxima 
de mim, no meu Estãd6, -Goiás, ocorreu n'o Par
que Nacional das Emas, que durante diaS ardeu, 
num gigantesco incendio que! segUndo a revista 
Veja, poderia ser visto da Lua. A linha de fogo 
chegou a ter 60km-de extensão. Quinhentos_qui
lômetros _quadrados de parque viraram cinzas. 
D()_S 13,1. mil hectares de incomparável bejeza, 
65)% foram calcinados. As fotografias e o testemu
nho vivo da TV estão aí retratando a dor, a desola
ção: animais _mortos abraçados às suas crias, ou
tros v~gé!~do, a esmo. atônitos e farri'intos. Árvo
res, arbustos, pastos, campos, tUdo queimado, 
como se houvessem jogado uma bomba nuclear. 
QUantãs espécies, das 77 4 existentes no_ local. 
não terão_ çlesaparecido antes ·mesmo de terem 
sido estudadas e conlpreem:iidas na sua funciona
lidade biológiCa! 

Durante cinco dias os incêndios se alastraram, 
foram- ielevisados e fotografados, vistos aSsim por 



2162 Quarta-feira 24 ···DIÁRIO DO CONGREsSO NAOONAL (S«ção 11) Agosto de 1988 

todos, sem que nenhuma instância do _Governo 
Federal e do Estado de Goiás ocorresse para aju
dar a controlá-los. ApenaS cinco funcionários do 
IBDF, eqUipados :com simples galhos de árvores, 
enxadas e pás, lá estavam, heróicos, mas impossi
bilitados de terem sucesso. Durante 120 horas, 
o Pals a~companhou pela TV - inclusive o Sr. 
Ministro da Agricultura - a destruição, a IJ"Iorte 
daquela natureza. Quarido o dano ass1,.1miu uma 
feição catastrófica, tá pelo sexto dia de incêndio, 
chegaram os reforços do Corpo de Bombeiros, 
da PM do meu Estado e do EJ.;.é.rcito, através do 
Batalhão da cidade de Jataí. A grande fogueira, 
podim, foi debelada. 

Segurido informações que pude colher, o par
que estava sem aceiro desde o ano ·passado, e 
se não houvesse colaboração da Natureza, C::OITL 
ausência de ven1os-;-- no CpJirito dia do incêndio 
a devastação seria airida-maior. · -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, mal o incêndio 
fora contido no Parque Naclonal das Emas_. surge 
um novo foco de destruição, que quase passou 
despercebido na imprensa: a queimada de 50% 
dos 71.500ha do Parque Nadonãl da Serra da 
Canastra, onde nasce o rio ~o Francisco_ "o rio 
da Integração Nacional", -o São francisco. 

Acrescente-se a este fato dados obtidos pelos 
pesquisadores do_l_n@tuto_Nacional de Pesquisas 
Espaciais para o perfodo dos últimos 12 meses 
- o de que 20 milhões de hectares for~m quei
mados na Amazônia _Legal, dos quais 8 milhões 
de hectares de florestas - e: teremos um quadro 
que sugere que o País está a arder. Segundo o 
referido Instituto~ num certo dia de. 1987, o satélite 
que munida de informações o lNPE registrou tan
tos focos simultân~os que, se juntos, queimariam 
400 mil hectares de matas no Norte d<;> Br;;l,sil. 

E que faz o lBDF para conter esse incêndio 
crescente? l;)e _que recursos humanos,_físic;os e 
financeiros dispõe? De que política está armado, 
de que vontade_ está imbuído, d~ que ética está 
fundamentado esse Instituto? O IBDF tem a seu 
cargo cerca de 29 párques naciOi"lãfs e l5.r~Servas 
biológk.as, num total aproximado de 11,5 milhões 
de hectares, sendo que a rubrica eSpecífica e díre

. ta do seu orçamento é de apenas 1 bilhão de 
cruzeiros. Estes recursos são frrfsõiiOs e explicam 
por que o Parque Nacional das Emas nãq contou 
Com o aUXJ1io_ de um_ carro-pipa durante o incên
dio, Coino tudo neste País, o que falta de um 
lado sobra do outro: o IB_DF dispõe de 3.500 fun
cionários, administrativos, que estão longe, pois, 
dos sucessiVos_ incêndios. 

A politica atual do IBDF de_stoa de todas aquelas 
que, no Brasil e n_o _exterior, recomendam o con
servacionismo e o a,_mbientalismo, pois ela prioriza 
não a conservação dos parques e:r_eservas, mas, 
sim, o reflorestamento para a produção de sUpri
mentos de matéria-prima florestal para as indús
trias de base, como carvão vegetal para a side
rurgia e a celulos~ para as indústrias ·de papel. 
EXplica-se, assim, a impotência· dos cinco herói
cos__ e modestos tr'abalhador_e_s _!:lo Parque das 
Emas-e_a omissão <ioJ6DF em face dos inúmeros 
desastres ecolóÇ~ic;os. 

Desde o inícló que o Parque das Emas- sofre 
0 oportunismo e o descaso das autoridades, pois 
até as necessárias nascente& dos rios ApQré e 
Sucuriú ele perdeu, gr~ças aos interesses especu
.lativos que imperavam na época é aos-golpes 
de cartórlo e de fals_a_ t!tl,llaç:ão de terr~~· 

E o Ministério da Agricultura? Qual a atitude usar o fogo de forma c_ontrolada, depois que as 
do seu titular em face do que ocorre cotidiana- primeiras chuvas já e(!'paparam a terra. 
mente, como o episódio dos Parques das Emas - As principais universidades e institUtos de estu-
e da Canastra? Quando a ~ituação é de esforço, do e pesquisa do mun<:to, ~em comq a __ Organi~ 
sof~irnento e danos irreparáveis ao patrimônio zação das Nações Unidas. através dos seus órgãos 
ambiental brasíleiro, e a preseriça e .3.tuação dos e prograinas, específicos e afins - <;Q[rlO a Unes-
que ocupam cargos de chefia no País são impres- co, PNUD, FAO, etc._ têm_ deçlarado a deserti-
cindíveis, quando as labaredas j_ogam na atmos- ficaç:ão crescente de yasEãs ,regiões do Globo co-

. fefit seis_ rriilhQes de toneladas de poluentes, mo um gravíssimo desafio que ·a humanidade 
anualmente. na Amazônia- o equivalente à po- tem~ que vencer, se quiser sóbrevjVei"~ --
Juição gerada pela cidade de São Paulo durante 
32 anos-- enfim, quando 0 ecoddio está a pleno- Em ecOlogia_ se emende por desertificação a 
vapor, onde está 0 Sr. Ministro da Agricultura? -transformaÇão de sistemas terrestres produtivos 

·-em- sistemas estéreis. A erosão eólica e hídrica ['jiog!J§m sabe, pois nessas horas ele desaparece. -
Não lhe agrada tratar de tragédias, fazer-se pre- é a sua manifestação mais evidente. Sabe-.~ que 
sente no teatro_dos acontecimentos, anunciar me- o equilíbrio dos ecossistemas naturais é o resul-

__ dldas eficazes na sua área. 0 Sr. Ministro da Agri- · ta do de um longo processo _e_yolutivo que culmina 
cultuta gosta é de inaugurar exposiçÕes, anunciar com a _formação de comunidades estáveis. Quan-
s~frª!i! q~e os outros plantaram, aparecer e b~nefi- do isso ocorre, temos, então, as comunidades-

.. çiar-se politicamente do suôr e esfoi'ço de milhões clímax: selvas tropicais, bosque de coníferas, sava-
de agriCu.ltor"es. TalVeZ o. retrato mais contundente nas e· pradarias. O equilíbrio da comunidade bioló-
do sr. Ministro íris Reiende -:- que ele mesmo fl:ica é o resultadQ_das rela.çõesc entre o~ seus.com-
criou, nos primeiros dias da Noya República _ ponentes, qüe se traduz nll suc;t produtividade e 
seja aquele quando apareceu carregado, frente produção. 
ao Congresso Nacional, por peões trazidos e pa- Quando 0 homem intervém nos ecOssistemas 
gos para lançá-lo candidato a Presidente da Repú- naturais através da superexploração, ou da mocüfi-
blica. Enquanto o Pais arde - e, en~o, temos cação dos fatore·s abióticos (solo,_água) ocorrem, 
comportamentos climáticos paradoxais, como então, transformações inevitáveis. Produzem-se a 
agOra- mesmo ocorté em diversaS regiões-, o ruptura do equilíbrio ecológjco e a __ qu_eda da pro-
Sr. Ministro Íris Rezende assiste ao circo e tenta dução, com prejuízo social direto. Quando esta_ 
comer o pão que os agricultores brasileiros amas-_ ~ ruptura ocorre em re_giões áridas ou semi~áridas, 
saram, vencendo inúmeras dificu1dades, inclusive 0 resultado final é a desertificação, fenômeno que 
o desestímulo provocado por uma pol[tica que se retroalimenta. Todas as biomassas terrestres 
prerriia a especulação financeira a castiga _o siste- _- (selvas, pasioSei_c.) são suscetíveis de degradação 

. -ma produtivo. até alcançar os graus máximos de erosão e perdas 
Sr, Presidei'l.te, Srs. Senadores, a questão am- dos estratos férteis do solo, e dentre~ principais 

biental no Brasil e_ no Mundo é das mais graves, causas-da desertificação podemos asstnalar o 
pelo nível dos danos já Provocados .à biosfera, abuso na utilização do fogo, d.3s quetmadas. 
e deve, ao lado do problema da guerra nudear, As matas e florestas ocupam 20% da superfície 
estar no centro das preocupa~ões dos governos dos continentes e são, junto com Os oceanos, 
e comunidades. Diversos países já puseram em oS-reguladores do clima. Do fitoplãnêton marinho 

: __ execução severíssimos proCedimentos para a de- e da_s floreStas depende a vida do homem. Ades-
fesa do meio ambiente, como é o caso da mo- truição da biomassa verde, assim como·a conta-
derna Holanda, onde _o licenciamento de uma no- minação das ãguas do mar, põe a biosfera à beira 
-va fábricá toma pelo menos seis meses de rigoro- da destruição. Da fotossíritese que realizam os 
sas ayaliaçõ_es quanto .a!JS impactos ambientais. vegetais depende o equilíbrio dos gases atmosfé-
Af.é riiE:smO~OS Estados Unidos, líder no processo ricQs. Um hectare de mata consome anua.lmente 
de poluição ~ desperdício, já acordaram para a aproximadamente 3,7 toneladas de bióxido de 
gravidade do tema, e agora mesmo estamos sa- carbono e devolve à atmosfera duas toneladas 

- bendo que na desenvolvidíssima Califórnia as em- __ de oxigênlo. A _camada verde vege_tal, especial-
balagens de espuma de plástico nas vendas de mente a das matas e fiQre_s_tq__s, é também protetora 
sanduíche estão proibidas, devido à ação dos do- do solo ao regular o corrimento das águas. As 
rofluorcarbonos nelas contidas sobre a camada raizes dos arbustos e das-árvores faa1itam a infil-
d_~_ ozónio que protege _a Terra do excesso de tr~ç_ão das águas pluviais _e,__ por sua vez, retêm 
radiação ultravioleta do Sol. Esta consciência eco- _ os sedimentos. Quando a rede natural de drena
lógica praticamente mundial precisa deitar raízes _ gem dos cursos d'água perde a sua cobertura 
no Brasil para que não ocorram fatos como o vegetal o eScorrimento das águas superficiais po-
do veto do Governador do Rio de Janeiro à lei de_ace1erar-se em até 150%, e assimas grandes 
que proibiria a comerdálizãÇ-ão de prOdutos com inundações, que o País bem conhece, saem de 
clorofluorcarbonos. controle, e a erosão arrasta milhões de toneladas 

Atualmente, no· caso brasi]E~iro, as queimadas de solo fértil, assoreando rios, lagos_ e represas. 
gigantescas dOs parques nacionais, reservas bio- E logo esta violência ecológica repercute na for-
lógi<:as e da Amazónia Legal são os principais mação dos climas, e, então, vemos as se<:as pro-
ratares de destruição que devem ser eliminados Jangadas, como esta última que assolOu o Nor-
pelo qovel!lo Federal, governos estadua_is e co- . deste durante_sete anos_. ou ainda agora no extre-
munidade. Qu~imada significa morte, calcina- mo Sul do País, S!'!Cas que logo dão lugar a perio-
mento, poluição, elemento de perturbação dimá- dO$ de verdadeiros dilúvios que matam nas cida-
tica, e, sobretudo, de desertificação. _ des e castigam a natureza e a economia rural. 

Nós, que somos do interfor e habitamos região -Secas e inUndações são ·pareS antitéticos que se 
de grande pecuária, sabemos que em certas dr- retroalimentam na espiral de destruição! Nesta 

_ cunstâncias quase não há outra condição senão grande teia de peças _interligadas que constituem . 
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os ecossistemas, tudo repercute em tudo, e mui
tas vezes as conseqüências de uma agressão à. 
ecologia não se manifestam no local e tempo 
onde foi produzida, mas noutras regiões, tempos 
depois. E o caso, por exemplo, da destruição da 
camada de ozónio que nos protege do excesso 
de radiação uJtravioleta do sol, que é provocada, 
sobretudo, pelos dorofluorcarbonos e outros de
jetos e insum-os industriais que sobem à tropos
fera e estratosfera, contaminação esta que, gerada 
majoritariamente no Hemisfério Norte, vem de 
abrir um ''buraco de ozônio" na região do Pólo 
Sul. 

.N\as nem só as árvores, os arbustos, o capim 
ardem nestas terríveis queimadas que vemos coti
dianamente nas telas de TV. Quantos animais não 
são calcinados, quantas vidas se perdem, antes 
que sejam compreendidos na sua função e utilida
de, tanto para a ecologia vegetal e animal, como 
também para os homens. Os animais são compo
nentes básicos dos ecossistemas e contribuem 
para o seu equilíbrio dinâmico. Eles exercem o 
controle natural das pragas da agricultura, das 
florestas e matas e dos animais domésticos; asse
guram a polinização de muitas plantas; mantêm 
a fertilidade dos solos; purifiCam a ágUa; limpam 
os campos de restos_ vegetais e animãis; servem 
à pesquisa científica e mesmo oS mais peçonhen
tas, como as mais terríveis serpentes, fornecem 
substâncias que os cientistas estão começando 
a testar e utilizar no tratamento de doenças: é 
o caso, por exemplo, do veneno da cobra, cujas 
pesquisas científicas já o indicam como insumo 
medicamentoso para determinadas insuficiências 
carcUacas e problemas circu1atórios. A destruição 
da fauna silvestre significa- não apenas um aten
tado ao grande processo da criação divina, mas 
também a perda de um patrimônio incalculável 
para a Humanidade. O dano é mais sensível ainda, 
pois a morte de muitas espécies ocorre antes 
de que se_ conheça seu verdadeiro va1or, os papéis 
que _desempenham na natureza, as suas potencia
lidades biológicas e as possibilidades reais da sua 
utilização. A conservação da fauna como recurso 
natural renovável e _o seu aproveitamento racional 
dependem, em grande parte, do desenvolvimento 
científico e ético que possa ser alcançado pelos 
pa1ses_ subdes_envolvidos, que são _os líderes da 
matança em escala mundiaL 

Sr. Pr_esidente, Srs. SenadoreS, a: luta qUe travo 
neste exato instante pela conservação dos par
ques e reservas biológicas do Brasil se insere nu
ma outra mais vasta, que ê• a batalha decisiva 
pela sobrevivência do planeta e da espécie huma
na. Desta tribuna, recordo a Conferência de Esto
colmo, de 1972, e à--cõriferêlid.3 -sObfe EâilcaÇãó 
Ambiental, da UNESCO, de 1977, onde, mais que 
um estudo, os cientistas alr preSenteS deram um 
brado de alerta sobre _os descaminhos da nossa 
civilização na sUa relação predatória com os de~ 
mais níveis e instâncias da biosfera. Recordo tam
bém, e faço miriha:S as sugestõeS, ariállses e ad~ 
vertências contídas na EstratéQía Mundial para 
a CoriServaç"âO, elabdrada pela UniãO Internado~
nal para a Coriservação da Natureza e dos Recur
sos Naturais, com a cobertura e apoio da ONU, 
através da UNESCO, PNUD e WWF. Ali se pede 
que as pOlíticas oficiais tenham como- objetivo 
a manutenção dos processos ecológicos essen
ciais, dos quais dependem a sobrevivência e o 
desenvolvimento humanos: que se preserve a di-
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ver'sidade genética, isto é, a gama do material 
genétlco que se encontra nos seres vivos de todo 
6 rriundo, pela sua importância ser transcendente 
para a manuten-ção de uma multiplicidade de sis
temas; e que se assegure o aproveitamento indefi
nido_das espécies e dos ecossistemas (sobretudo 
a pesca e a fauna silvestres, floreStas e campos), 
que constituem a base vital para milhões_ de co
mur1iaades rurais e também para aS i11dústrias. 

São objetivos para 6_ mundo, são _objetivos para 
o Brasil, pois tanto um quantO o outro têm as 
suas capacidades para alimentar os seus habi
tantes- em estado_ de diminuição. Aqui mesmo, 
todos os ano's, perdemos milhões de toneladas 
de solo, devido à desflorestação e ao cultivo inade
QU~iao, enquanto milhóes de brasileiros, na mais 
absoluta miséria_mental e material, destroem re
cursos para sobreviverem no cotidiati.O: O que 
se passou no Parque Nacional das Emas, há_ pou
cos dias, ou·no Pãfque tiãcional da Serra~da--Ca:' 
nastra, são só dois exemplos neste longo trajeto 
de insânia. Algumas pessoas, por ignorância ou 
má-fé, acreditam que o tema da conservação dos 
recursos vivos Só (:fiz -respeito a aJgumaS-mlnorias 
de preocupados, e que, portanto, não _se está pe
rante um vasto Processo que terri incidências so
bre todos os fatores que -consb'tuem o meio. CO. 
mo conseqüência de tal preconceito, surge-nos 
a irii.possibilidade- de integrar a conservação e o 
desenvolvimento numa mesma política. Assim, 
em:purrarrr-n:os o cres-cimento econômico a qual
quer custo; sem uma perspectiva ambiental ade
qua-da, e que é destruidor e poluidor por natureza. 
A falta - oU a não aplicàçãõ, em alguns casos 
-de uma legislação conservacionista, a corrup
ção, a inércia governamental, o desaparelhamen
to técnico e_tc., todO este conjunto de lnco(npe-
tência nos leva a essas realidades dramáticas que 
ocorrem na Amazônia, onde áreas do tamanho 
de países inteiros já foram calcinadas. 

Ehl nome dos interess~S fundamentais e indes_
trutíve!s do rrieu Pais, pelo amor ·à nossa terra 
e aos nossos descendentes, peço ao Governo Fe
deral, sobretudo a ele, e, mais do que isso, exijo 
de suas autoridades responsáveis a vigilância e 

_ a··avaJiação _das condições e da capacidade das 
terras brasileiras; a vigilância e a avaliação dos 
nossos ecossistemas tropicais, inclusive as altera
ções que estão sendo operadas na cobertura flo
restal. Peço que sejam formuladas e promovidas 
atividades_ e programas visail.do ao ordenamento 
sustentado dos solos, florestas, matas, cerrados 
e recursos genéticos, além daquelas atividades 
contra a desertificação cresc;:ente, bem como a 
implementação de conhecimentos técnico-eco-' 
lógicos adequaâo_s à agricultura e _à agrosilvicul
tura, pela redução e cõntrole dos pesticidas. As 
no_ssas terras úmidas devem_ser preservadas e 
defendidas, as reservas vitais_da biosfera reconhe
cidas e respeitadas. Se_ .tivermos estes cuidados 
e tolnarmos estas providências, que são__ieco
mendações expressas_ d_a própria ONU, ao lado 
de o_utras de justiça social, evitaremos a explosão 
miserável das -grandes cidades e o êxodo _das po-
pulações rurais. -

Sr. Presidente e Srs. -Senadores, chegamos a 
um momento da História em que devemos orien
tar as nossas ãções no sentido da preservação 
do patrimôti.io ambiental. Por ígnorâhda, iti.dife__
rença· ou egoíSmo, podemos causar prejuízos 
imensos e irreparáveis ao melo terrestre, do qual 
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depende a nossa vida e_ o nosso bem-e-?tar. Se 
tivermos um conhe_cirne_nto mais_ profundo e 
atuando de forma prudente, conseguiremos para 
nós e a posteridade__ melhores condições de vida 
num meio mais adaptado às necessidades, aspi-
rações e à evolução humé)na, _ 

As perspectivas de elevar a qualidade do meio 
e de criar uma vida satisfatória são grandes. Ne
cessitamos é de entusiasmo, no entanto, Simulta
neamente, de ççragem e de serenidade de_ânim9. 
Trabalho árduo, mas sistemático. Para atingirri1os 
a plenitude da liberdade dentro da_ natureza, deve
mos _tirar partido dos seus conhecimentos com 
o objetivo de criar, em colaboração com ela, um 
mundo melhor. A defesa. e o melhoramento do 
meio humano para esta e outras gerações apare
cem assim convertidos ern meta imperiosa do 
Brasil, ao lado_ dos objetivos de paz, justiça social, 
desenvolvimento_econômico e liberdade para to-
dos nós. __ . , 

Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {Muito 
bem! Palmas.) 

Durãnte o_díscurso do Sr. Mauro Borges 
o Sr. ·Jutahy Magalhães deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu 
Carneiro. - - -

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João Me
nezes. 

O SR. JOÁO MENEZES (PFL- PA. Para 
uma questão de ordem.) - Sr. Presidente_. Srs. 
Senadores, soube que entrou ontem no expe
diente do Senado _o requerimento da prorrogaçâ"o 
da hoje chistosa chamada CP( da Corrupção, do 
:::ienado. 

Verifico, que o art. 77_ do Regimento Interno 
diz o seguinte: 

"As Comissões_Especiais se extinguem: 
I - pela conclusão da sua tarefa; 
II - ao término -do_ respectivo prazo; 
III - ao término da sessão legislativa ordi

nária. 
§ 1 ~ É lícito a qualquer membro da Co

missão que não tenha concluído a sua tarefa, 
ou a üder, requerer a prorrogação do respec
tivo prazo: 

a) caso do inciso li, por tempo determi
nado não superior a 1 (um) ano;'' 

Dispõe o i!l~!so II do art. 77: 

"n- ao térmiilo do respectivo prazo." 

Isto quer dizer que o prazo da Comissão de 
Inquérito, de acordo _com o Regimento, pode ser 
prorrogado, mas ele só pode se dar apenas uma 
vez e no peri"crdo de até_ um ano. 
· Diz o art 17_8: 

"~ 178. Aplica-se às Comissões de In
-quérito o disposto no art. 7T' -isto é, todas 
as disposições que acabainoS de ler- "sen
do que a prorrogação do prazo poderá tam
bém ser-~oncedida pOr Resolução de 1/3 
(um terço) dos membros do Senado, comu
nicada por escrito à Mesa, lida em Plenário 
e publicada no Diário do Congresso Na
danai." 
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Portanto, está de pé a letra a do § 1 o do art. 
77. Existe a possibilidade da prorrogação automá
tica da Comissão de fncjUet'ito se ela tiver a assina
tura de um terço dos S_enadores. Essa prorro
gação, contudo, não lh.e dá _o direito de requerer 
mais de uma vez a prorrogação, de acordo com 
a letra b do§ l''. 

Então, o que se verifica aqui? I:: que neste inciso 
pode ser requerido o prazo de até um ano -
até um ano! Mas se se -requereu p-or seis meses, 
cinco meses ou 45 dias, acabou aí o seu direitO 
de requerer a prorrogação da Comissao de Inqué
rito. Além do mais, Sr. PreSidente, parecEi-me 
que foi público e notório que essa Comissão tinha 
estabelecido, com a aprovação da convocação 
do Ministro Mailson ·da Nóbrega e do Sr. Saulo 
Ramos, que terminaria o seu prazo no dia 28 
deste mês e não mais se prorrogaria. O que se 
está querendo com essa prorrogação? É- pare~ 
ce-me- manter essa Comissão com óleo Canfà
rado, para que continue ainda a pãrtidpar dos 
jamais, dos noticiários; embora esse noticiário se~ 
ja cada vez menor e cada vez se tornando muito 
ruim para a própria existêndci do Senado. 

Nestas condições, acredito que a palavra empe
nhada aqui pelas diversas Uderanças visi:lndo a 
concessão da autorização para convocação do 
Ministro Maiison da Nóbrega e do Sr. Saulo Ra
mos e, também, a palavra de não prorrogação 
da CP! seja mantida. A concessão foi mantida, 
foi aceita ... aliás, contra o meu voto. Votei contra 
essas_ convocações e espero que agora esse pedi
do de prorrogação seja negado e para isso peço, 
nos termos do Regimento, que a Mesa remeta, 
antes de qualquer decisão, este pedido de prorro
gação à Comissão de Constítulção e Justiça, co
mo tem feito em casos similares, para decidir 
se ela atende ao que dispõem -os ·arts. 77 e 178 
do Regimento, ou não. 

Fica aqui o meu_re_querimento a V. Ex· 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. JOÃO MENEZES- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-- Em 
questão de ordem não são permitidos apartes. 

O Sr. José lgnácio Ferreira- Sr. Presidente. 
peço a palavra para contraditar. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) - -
Tem a-palavra o n-obre Senador José lgnádo Fer
reira, para contraditar. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDl3 
- ES. Para contraditar. Sem revisão do -orador.) 
-Sr. Presidente, creio que o óbvio da disposição 
regimental dispensa até e~te contraditóriO, mas 
é necessário, pelo menos, repisemos o fato de 
que o texto do art 77, no" seu § 1~ e nas suas 
alíneas "a'" e "b", não faz qualquer referência à 
imposSibilidade de renovação desse prazo. Não 
sei. Realmente acompanhei a exposição_ do nobre 
Senador João Menezes, mas em momento algum 
consegui apreender qualquer embasamento regi
mental citado por S. Ex' que fundamentasse a 
sua questão de ordem. O texto é daro. 

'"Art. 77. . ........................................ ~-·-·····-
§ 1 ~ É licito a qualquer rriembro da Co

missão que não tenha concluído a sua tarefa, 

ou~a Uder, requerer a prorrogação do respec
tivo prazo: 

a) no caso do inciSo U, por tempo deter~ 
minado não superior a 1 (um) ano:" 

Se depoiS de efetiv"ada essa prorrogação, for 
aírida considerada nedessária a reedição do -pedi
do, nenhum impedimento regimental existe a que 
isso ocorra. E o art. 78 do Regimento Interno 
só vem rãtificãi" o óbio-, porque dispõe sobre pror· 
rogaçã9 do prazo, concedido por Resolução, de 
113 do Senado. É o que foi feito. Foram 37 ou 
38-aSsiriiit.Uras. Portanto, foi muito mais do que 
aquilo que é exigido no art. 178. 

Sr. Presidente,_não é·necessário ir muito longe. 
O fexto é dare,_ não hâ_qualquer sustentação regi
mental para a questãõ de ordem levã.ntada. (Muito 
beml Palmas.) 

_-_0 SR .. I?RESIDENTE (Dirceu .Carneiro) -A 
Presidência resPonde à questão de ordem levan· 
tada pelo nobre Semidor João _Menezes. 

A ~residência_ e a M~_,_sa cumpriram o Regimento 
no· que -diz respeito ao art. 178. lndusive S. Ex"_ 
fez a leitura, portanto, está dispensada a Presi
dêrlcia de,_novamente, fazer a leitura do mesmo. 
O pedido de prorrogação da CPI preencheu todos 
os requiSitos regimentais. Inclusive foi_enquadra
do, também, no art. 180, na última reunião do 
Senado. De maCio qu-e a Presidência não tem 
nenh1,.1ma alteraç-ão a_ fa.zer quanto às medidas 
que foram tomadas com relação à matéria em 
qu_estão, porque ela cumpriu, estritamente, o que 
diz o Regimento. De forma que não há o que 
notificar. (Pausa.) 

-Concedo· a-palavra ao nObre SenadOr Jútahy 
Magalhães. 

OSR.JCITAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs.Senact_ore_s.~Q_IJ!~Il],_ ú,li procurado no plenário 
da Assembléia Nacional Constituinte por duas re
pórteres do Correio Braziliense, que vieram tra
~ -~çbre o que elas çhall)avam de_ ."Operação 
DeSinOnte"_do SenadO-bem·coinO sobre o prÓble~ 
ma: do funcionalismo do Senado Federal. 

Como serllpre, quando dou declarações não 
anotadas, não escritas, sempre fico com a curlosi~ 
dade de ler, nO díã seguinte, a matéria decorrente 
dessas_declarações. E hoje tive, ao acordar, a 
preOf:!JP_Çlção de jei iine:diati;IrT-lente o -Correio 
Br~Uiense._ Tive logo a atenção voltada para 
a manchete. Mas a matéria estaVa praticamente 
co~:reta, logicamente com as interpretações natu
rais de uma jornalista que não tomou nota da 
entrevlsta,_n_ã:o _ _foram declarações ditadas por 
mirD. ii.em tãinpOuCo eSCritaS. COntudo, fez ela 
uma matéria inteligente e correta, do ponto de 
vistajornalfstico, embora com suas interpretações 
pessoais, admissíveis- numa matéria como esta. 
A manchete é realmente bem profissional; a man
-d1ete- é de interesse do jornal. Serão vendidos 
muito=s- jon'tais hoje Por causa dela; vai ·dar mar~ 
gem a muita discussão a respeito da questão. 
Por_isso, apresso-me a vir a esta tribuna para, 
inclusive, evitar que nossos próprios colegas, ba
seados na manchete, comecem a dar declarações 
que 6 Senado não tem nada que ficar preocupado 
com tetali_a_ç_ões, ou me_smo, em tirar a verba da 
Norte~Sui, _quando nãO existe qualquer preocu-

pação quanto a isso. Existe uma preocupação 
sim, mas a respeito de outra questão. 

Está me olhando, com _a seriedade de sempre, 
o Senador Jarbas Passarinho, que foi Presidente 
desta Casa, e outros que passaram pela adminig. 
tração desta Casa também me ouvem. O que 
V. Ex<L" podem imaginar que aconteça _com a ad
ministração do Senado, quando o Executivo,_sem 
conversar com ninguém do Senado, com nin
guém da Mesa, corta os recursos orçamentários 
previstos para--o próximo ano ein 80%,- de tudo 
o qoe diz respeito a equipamentos, a material 
de consumo, à execução de serviços, à toda a 
administração da Casa, com exceção de pessoal. 
Por exemplo: a assistência médica, que o Senado 
presta aos seJVidores_ e aos Senadores, será corta
da em mais de 80% da verba solicitada. 
_ f::_$f.amos reassumindo prerrogativas, com a no· 
va Constituição, para um melhor e mais eficiente 
funcionamento das Comissões Permanentes, das 
ComisSOe-s Parlamentares de Inquérito, e temos 
que-nos preparar para isto, dar, inclusive, as condi
ções necessárias de fundonamento - apesar de 
ver o Senador João Menezes preocupado em não 
permitir que ã COmissão Parlamentar de Inquérito 

- tenha continuidade- (risos}; inas acho que será 
uma das grandes missões do Congresso a fiscali· 
zação dos ates do Executivo, - o Senador João 
Menezes aceitou logo a provocação. (risos). Mas 
vejam V. Ex~ que vamos reassumir prerrogativas, 
que nOs obrigarão a trabalhar de maneira dife~ 
rente daqUela que vínhamos fazendo até hoJe. 
Então, O Vício autorftário do Executivo deve ter 
pensado assim; deixa pagar o pessoal deles, deixa 
eu não me incomodar com os subsídios deles, 
agora, vamos cortar todos os recursos que permi
tirão aos parlamentares exercer as suas novas 
funções". Então nos retiram os recursos. Não é 
esta Mésã _que vai administrar no próximo ano, 
será a outra, que será eleita pelo Plenário. Agora, 
por causa disto, devemos aceitar tranqüilamente 
esta determinação do desmOnte do 8eriãdo, de 
retirar _todos os recursos previstós na nossa pro
posta orçamentária? Será que teríamos agido co
mo_jo_u~os ~licitando_.recursos fabuLqsqs,_ 5Elm 
nenhuma preocupação de examinar o programa 
de execução de serviços e de trabalhos legislativos 
do Senado, para o próximo ano? Será que sim~ 
plesmente se chega, se administra hoje este Pais: 
-Vamos cortar 80%, Vamos cortar 90%, vamos 
cortar 95%, sem sabei o pOr quê? sem-dialOgar 
com as parteS? sem- ter nenhuma preocupaçãO 
em"trazer alguéi'n aqui, ao Legislá.tivo, para discutir 
com os órgãos competentes desta Casa, para sa
ber o por quê da proposta orçamentária? Será 
que este -é O papel certo do ExecutivO quando 
diz procurar economizar? Procura-se dar a im
pressão de que o Senado: só está preocupado 
com a _constrUção do Anexo, e qu~ vai brigar 
pOrque não vai construí· lo. Não é nada disto. ~sta 
Mesa tem repetido diariãmente que não temos 
rriãior preocupãção com a coilStruçãÕ dO-Anexo. 
Sentimos a necessidade da sua construção. Con
versamos com os Senadorês, praticamente todos, 
inclusive o Senador Affonso Camargo, que reco
nheceu a necessidade da sua construção, S. Ex_a 

discute a oportunidade; todos os Senadores reco· 
nhec-eram a necessic!,ade da construção do Anexo 
na reunião das Lideranças, como o Presidente 
Humberto Lucena. 

Mas não-é esse o problema. 
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Reconhecemos, na Mesa, de que hâ necessi~ 
dade- e se reconhecemos a necessidade temos 
que nos: preocupar com a ConsttL!çãõ-em período 
hábil, péira quando essas necessidades a"gudizaw 
rem~se já estarmos na fase da condl.lsâo do pré
dio. 

Mas, se por qualquer razão, for adiada a reforma 
- por medida judicial ou mesmo de corte de 
recursos-. n·ão for o Anexo construído, o Senado 
não irá-deixar de funcionar por causa· disso. Irá 
funcionar com dificuldades em váriOs s_etores, 
mas pode fundonár, continuará fUriciomlndo. 

E, por fssõ, esta Mesa não tem nenhuma preo
cupação, nem por questão de vaidade, porque, 
se a determinação da construção foi da Mesa 
anterior e se o Período da construção seiia, -ou 
será, de 90% da futura Mesa, não nos preocu
pamos nem com a questão mesquinha da coloca
ção de placa. Não nos preocupamos com isto. 

Portanto, a ·questão que estou trazendo hoje 
é para evitar,TriCJusive, que nOssos próprios Com
panheiros sejam levados pela manchete de jornal 
-·a qual reafirmo foi profissionãl. ·Em -termos 
de empresa jomalistica foi uma manch€te- bem 
bolada, mas não corresponde à realidade. A reali
dade nossa - e não era questão nem para ser 
tratada hoje, mas; em Vista da manchete, tivemos 
que abordá-la, e teremos que dis_cutü.- essa ques~ 
tão dos cortes de recursos do orçamento do Sena
do, por não podermos permitir que inviabilizem 
a futura administração do Senado. É esta questão 
que temos que discutir. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex• um 
aparte? -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Cotn todo 
o prazer, Senador JOão MenezeS. 

O Sr. João Menezes- Eminente Senador, 
peguei a isca que V. Ex• jogou. Quero divldfr meU 
aparte em duas partes: primeiro, quanto à Comis
são de Inquérito. Essa Comfssã·o já está, no meu 
entender, criando até dificuldades para o própricf 
Senado; uma Comissão sem fim, no meu enten
der. Houve um acordo aqui de que o prazo dela 
terminaria dia 28 do corrente e não seria-Prorro
gado. Penso que as Lideranças combinaram tudo 
isso para ouvir o Ministro Maílson, ouvir o Ministro 
SaulO R.cimos. Houve essa conversa, ela existiu. 
Agora não, agora já querem mais 45 dias, depois 
mais 45 dias, contra o que diz aqui no Regimerito,
no meu entender. Então, o que se está preten
dendo nessa Comissão e criar un1 fOéo para conti; 
nuar nessa crítica, nessa coisa sem fim. Estive 
em duas reuniões da CPI da tal c_orrupção e fiquei 
até com-vergonha: passaram~se seis horas e não 
fizeram nada de positivo com as pessoas que 
lá foram depor. E a segunda parte do meu aparte 
é que acho que V. Ex' fala em boa h'ora - agora 
estamos de acordo - dando essa e.xplicação, 
porque, realmente, o Ministro do Planejamento 
deveria conversar com a Mesa do Senado, com 
a Presidência do Senado, porque aqui ê o outro -
poder do CongressO. Mas a questão é- (Jue _esse 
corte que foi feitO- nós, Constituiiltes~ sorriOS o's 
culpados, porque nós é que votamos para· tirar 
da União cerca de 45 ou 48% da renda _tributária. 
Nós é que votamos isso. Então, nós é que fizemos, 
nós é que criamos essa situação.- E depois, o 
corte anunciado pela Presidência da República, 
não é um corte feito para o SenadO Ou feito páÍ'a 
Câmara, é um corte feitO -para todo o Pals, pcira 
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todos os Ministérios, para todo mundo. Então, 
o que nós vamos-esperar é que esse corte seja 
efetivado em todas as áreas. Agora, realmente, 
não cuStava; anteS -de chegar ·esse corte de 80% 
nos custeios do senaâo, q'ue o Mlnistro do Plane~ 
jari1ent6 tiVesse cOnverSado não só aqui com o 
Corigresso, mas também cOm os MinistérioS e 
verificasse que o podia ser efetivado. Agora, que 
o corte é in_dispensáv'el, e que a responsabilidade 
é total dos CoiigresSistas, rião podemOS negar. 
MüitO ObrigadO -a V. Ex• _ . . 

- OSR. JOTAHY MAGALHÃES- lnf~li,;en
te, não posso agradecer o aparte de V. Ex• porque 
tenho que discordar totalmente dele, quando V. 
EX ·fãla-- Cfue- a Assembléia Nac;ional COnstituiiífe 
é responsável, diria qu-e tenho que me- basear, 
também, nas informações do técnico da matéria, 
que é o Deputado _FranCisco DOrnelles. que não 
é nem -do meu Partido, é do PFL, o Partido de 
V. EX•, com a respOnsabilidade <iue' S. -Br iein 
de quem exerceu a função que exerCeu durante 
tãi1tõS i:m6s, com o 'i:onbedn1.entá geral,· gfobâi · 
das questões orçamentárias e tributárias, S. Ex' 
declara que a transferência de recursos efetivados 
pelo Governo Federal para os EStados e Munid~ 
pios correspondem a mais daquilo que foi deter~ 
nifti_ido pela Assembléiâ Nacional Constituirite. 

Agora, apenas retiramos o poder disCfíciOnáriõ_ 
do~~Qçl_er_Exicútivo de fazer_ essa distribuição' aos 
Eg,tádos e Muiticípibs. E. éssã perda de poder 
que está atrapalhando a vida, de quem só se preo~ 
cupa, como o atual Presidente, com questões fi~ 
siológidlS_e Coril -a política que, infelizmente não 
podemos aplaudir. E, esta quebra de poder discri~ 
cioná_rio da distObuição que está realmente pr~
cupando S. Ex:•, e por Isso toma essas medidas 
de retaliaçãõ: contra o que fcii decidido pela As
sembléia Nacional ConstitU.irife----: -- - - -

Agbtã;-o Que quero infOrmar a· v:-_ Ex• é que 
se V. EX" tiveSSe 'fáZão, quando diz que estes cortes 
serão dado.s em todos os Ministérios, eu diria, 
cOifãâó âo Bi"asil, porque se dissermos que vamos 
cortar em 80% os -investimentos do Ministério 
das Mirias e Energia inviãbilizaríamos a adrriinis:
tração, a política energética._ O Brasif não mais 
funcionaria-, teríamos que admitir que certos esta
riahíoS'que pretendern .. buSCar trabalho enl oUtros 
paíSies--;~mo~muítOs estãO Querendo ir. Mas feliz~ 
nieflte íssõ_ nâo oCõrréá. A irifOirTúiÇào-de V. EX;
está Coiripletamente equivOcada. Conseqüente
riléiíte;- tfrihO-c'erteza- de que isso não ocorre'fá, 
pol'que hão seria admissfvel imaginar urna deci
são dessa. 

OSr.JarbasPassarinho- V. Ex!' me permite 
um aparte? 

O Sr. E:dison LObão - Permita-me V. Ex'' 
um aparte? 

O SR. JOTAHY MAGALHÂES ~Tenho a 
satisfação de ouvir agora o aparte do nobre Sena~ 
dor Jarbas Passarinho, que o solicitou em primei
ro lugar. Posteriormente, terei muito prazer em· 
ouvir V.~ 

O-Sr~ J8IDas PaSsarinho-:- Senador Jutahy 
MagaTfiaes~ ã -paTãVrã de V.~Ex· n1e-leva a uffia 
reflexão e até a uma solicitação que faria ao Plená
rio do Senado. Vimos, constantemente, o Senado 
da ·República ser alVo desse tipo de críticas cada 
vez mais contundentes. Ainda neste fim de sema-

na lia- uma informação- de jornal que me parece 
inteiramente iriverossímil, dize'ndo que só o Sena
do gastava tan_to que o seu orçamento era- maiOr 
do -qUe Õ do Ministério do Exército: Duvido que 
isso seja umã inforniação verdadeira. No entanto, 
está coloca~a nos jornais para que O -público pos
sa julgar que esses Senadores são sibaritas, vivem 
aqui fruindo poder e ga'stando desbragadamente 
sem_ razão de ser. V. Ex· pertenceU à Mesa que 
tive a honra de dirigir, bem como o Senador lta
nlar Franco. Nãquela ocasião, inovamos. Cada 
uiri de--ilOS tinha Uinã tarefa setorízada. Lembro· 
me bem, por exemplo, que o Sen-ador Itamar 
Fi"anco tiriha responsabilidade com o Prodasen; 
o Senado'r Jo'rge Kafume tinha responsabilídade 
com-a GfáfiC:a; V. -EX" tlnhâ- responsabilidade seto
rizaâa. assim como o então Senador Gilvan Ro
cha. Estou caiüiaâo de- ouVir-; Senador Jutahy Ma
galhães, est'!u cansado de ler declarações sobre 
"trens -aa alegi'ia:" no-Senado atribuindo a mim, 
como ainda recentemente um jornal de SliO_Paulo 
oJ~ .S9mo 6_ chefe_ do "trem da .3Je9iia'". Eu 
recebi a Mesa, e V. Ex.d sabe disso, não havia prati
camente uma vaga para ser preenchida no Sena
do da República. T adas as vagas tinham sido 
preenchidas pela· Mesa anterior, presidida peJO 
ilustre Senador Luiz Viana Filho, com o SenadOr 
Alexandre Costa como Primeiro-Secretário. Êu ftz 
dez nomeações parà o quadro titular; dez concur
sadas, bibliotecárias cjue' haviam feito concUrSo 
para o Supremo Tribunal Federal e eu aproveitei 
para colocá-las no Senado, porque tínhamos mais 
uma bibliotecária lá, graças às transgressões con~ 
tínuas dO Regimento Interno, _e _os Senador_es ti
rando bibliOteCárias para os seus Gabi_iietes; o 
que era proibido pelo Regimento; e uma pessoa 
no Serviço Médico, na Odontologia, que foi a vaga 
decorrente: de quê? O Senador Luiz Viana, nos 
seus últimos dias de direção nomeou.:Um filho 
meu para o ciuadro do Serviço Médico, para a 
Odontologia, que tinha curso completo, mestrado 
com distinção e louvor feito na Universidade de 
São. Paulo, e em Bauru. Eu anulei a nomeação 
pata nomear outra pessoa. No entanto, hoje pas~ 
so, sistematicamente, por esse tipo de acusação. 
Por _quê? Porque apanhei o Quadro de Serviços 
de Obras cujas nomeação e demissão eram feitas 
sem o Presidente saber - Com o Primeiro-Se
cretário - que era o lvandro Cunha Lima - e 
Com o Engenheif6-Che[e __ do serviço. Esse quadro 
tinha mais de trezentos e oitenta e tantas pessoas. 
O que fizemos? Cónjugamos esse quadro com 
o quadro de CLT do Senado. A nosSa -Mesa fez 
isso. E era tão çlaro o trabalho, que nós publica
mos. Não_ tínhamos nada que esconder.lssovaleu 
uma violenta campanha contra o Senado Federal, 
e, particularmente, contra a minha pessoa. Enúe~ 
tanto, eram pessoas_ com 1 O anos de serviço: artí_fi~ 
ces, motoristas, me:cânicos. eletricistas etc. O que 
eu não podia estar, evidentemente, sabendo na
quela altura, era que havia as coisas que estão 
surgindo agora: qUe peSsoas havia nomeadas a 
titulo de mestre-de-obra e que mestre-de.obras 
nunca foram; eram funcionários, de natureza bu
rocrática, dos Gabhetes dos Srs. SenadOres. En
tão, o §enado, no meu entender, tem obrigação 
de defender-se. Ele tem sido visado constante
mente, e visaao-Particülarmente, porque a Câma
ra dos Deputados, por exemplo. faz o que fez: 
criou oS anexoS que já _criou, está no Anexo IV 
e já pensa em partir paia· o Anexo V; está fazendO-
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agora uma espécie de_ concurso interno na c;_âma
ra para efetivar cent.eo_~s- de pessoas e O!'l,O se 
vê acusação do que se faz lá, mas o Senado Fed~ 
ra1 ê sistematiç_am_ente o alvo d~s,s~ tipo de a91:es
sões. Eu faria urn _apelo a V. Ex', corno Me!llbro 
da Mesa, para .que o Senãdo fizesSe a sua, defesa. 
Será _que_o senado está, realmente, CO!l) o orça
mento maior do que o do Ministêrfo do .ExérC-ifo? _ 
Isso passa por fato v_erdadeiro e ninguém defe11d~ __ 
o -Senado! O quadro que foi extinto por rí1im, 
infelizmente,_ foi irnediª~m_ente restabeleddo por 
outra Mesa sucessiy_a. Isto, _s_iro, que foi _errado .. 
Extinguimos o quadro para evitar uma duplici
dade de quadros de:.CCT__dQ. Senad.o_ e CLT que 
não era do_ Senado ... er.~ d.as Obr~. _Q qUe é que 
é Jsso? Er~m pessoas que não tinham ªSCE!nsãq 
funcional, não tinham garantia: se passassem a 
ter, pensei que se devesse acabar_ o quadro, Real
mente, hoje o quadro r.en_asceu. Li declarações, 
parece que de_ V,_E,x• mJ:_srno, ou do Senacjo~ 
Passos Pôrto, que o atual Pres.ideote não criou 
o quadro. S. Ex• não_çriou_o_ quadro, mas_ o quadro 
foi extinto em 1982 e. infelizmente,_ foi restab~-. 
lecldó. lssQ sim ~~o_ ~rros que nós praticamos 
e que dão margem a ess_e tipo de crítica, crítica 
excessiva, violenta e dirigida ao Senado da Repú
b!Lca~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES- V. Ex• tem 
inteira razão quando levanta esta questão. A Mesa, 
através do Presidente ou através da t• Secretariã, 
tem por vâriasvezes tentado desmentir essas notí-
cias Com ofícios 'aos jornais, telex, telegramas, 
procurando os jornalistas autores das matérias, 
mas, infelizmente, as retificações raramerite são 
feitas. 

No caso específico a que V. Ex• se refere, hoUve 
a tentativa de publicação--de um quadro compa
rativo de aumento de despesa de pessool do Se
nado_ da República com·6rgâos federais. Informa
ções_ retiradas, inclusive, do Diário Oficial, por
tanto pUblicas, mostram que os Ministérios na 
sua quase totalidade têm um aLimento_ de pessoal 
muito maior, em números proporcionais, ao _do 
Seri.ado_Federal. Inclusive, osf\1inistérios militares. 
Então, essas informações sãÕ totalmente-incor
retas, são distor_ções_.de notícias que infelizmente 
passam como verdadeiras. -

Quando V. Ex~ fala ria questão do quadro d_ã__ 
obra, realmente, na Mesa de V. Ex•, V. Ex tentou 
acabar com este _quadr_o da obra. Agora, quando 
se procura dar uma solução de ordem adminis
trativa interna, vem logo a acusação. de "tr_em 
da alegria". Isso aconte_c-e_u agora conosco, quan
do começamos a pensar na reformulação do qua
dro do Senado, inclusive nesta questaO do quadiO 
da obra, que é uma das grandes distorções exis
tentes aqui, no Senado. Imediatamente disseram: 
"'Cuidado, :s-enão V. Ex' vai ser chamado de condu
tor_de um "treni da alegria". Quando pensamos 
- e vamos ter que fazer --a modificação cla __ 
situação dos secretários parlamentares e asses
sores técnicos, para transformar esses_servidores 
do quadro CL T atual em titulares de _cargo em 
comissão, fomos logo acusados de estar prepa~ 
rando o "trem da alegria". O que _é fsto? Estamos 
tentando diminuir com essas medidas as despe
sas do Senado, porque as indeniZaçôes de CL T 
não serão mais pagas, O que tiverrios que despen
der, quando afastamos cerc:A de duzentos funcio
nários no final do mandatO dos ex-S_enadoies, 

niiº-ir~mos mais despender, se forem cãrgos em 
comissão. Porém, serei:nos -oDrigãdo_s .a fazê-lO -
com a nova Constituição. Estávamos já prevendo 
uma medida que a nova C9nstituição determi
nará, e como tem urna tramitação rnais _dem_o
rada. já estáVamos fazendo essa propOsta para 
conh~ci.ment.Q _9os Srs, Senªçlo_r.es, debates_ e su
g§tões a re.speito dessa questão que" será obdga:-
tória.. que vamos_ ter que fazer. 
. Isso não vai aümenlãf ã- despesa ·ao Senado 
nem vai aumentar ordenado de .ninguém; vai ape
nas regu!:=:~rizar uma situação de acordo com a 
necessidade decorrente da promulgação da nova 

-CõnSt.ituíçãQ. como _é ·o c_aso_da __ Çlbra, em -.que
tEiiíam~_que aProveitar eSs-e pessoal para exercer 
fim_ç&S __ adequadas dentro do Senado; devemos 
ter a coragem de determinar isso. _ 

Há um erro do passado, então, vamos consertar 
esse erro e evitar qu_e vá para a frente. No Senado 
existe desvio-_de função em grande quantidade. 
AsSin{ determinamos que era proibido permitir 
o desvio de função, Mas para isso precisamos 
tom_a_r outras medidas. .Sempre que se procura 
fazer alguma coisa no Senado, começam _logo 
as acusações iiidevidas_E aqui vai uma auto críti
~;~çom éi cpmplacência de Companheiros nos
so-s-:-:qí..le, ap_re~s;aâamente, dªo declarações, sem 
ter um conhecimento real da situação. Por isso, 
hoje me apressei, para evitar que nós mesmos 
nos-acusemos de estarmos fazendo uma barga~ 
nha entre Anexo do Senado e Ferrovia Norte-Sul. 

O $r. Affonso Camargo - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Com pra
zer, n_Obre S_enadoi". 

O Sr. Affonso Çamargo- Em meu aparte, 
desejo fazer um registro e concordar com duas 
posições já: firmadas aqui. O registro é ·minha 
posição com relação aO anexo. Tenho uma posi
ção tranqüila com relação à inoportunidade. Há 
pessoas que pensam que não, mas é a posição 
que levantei desde o início e que deu margem 
ao meu primeiro ofício ao Presidente da Mesa. 
Depois que foi levantada a minha convicção de 
inoportunidade, surgiram algumas informações 
com relação a eventt,~ais ilegalidades no processo 
de licitação, que está sub judice e vai ser julgado 
pela Justiça Federal. Com relação às necessida
deS, o que desejo registrar e que tenho dúvidas 
quanto _ao tamanho da necessidade. TantO que 
pedi ao Senador Ronan Tito - e creio que já 
estamos nesta fase - para participar de uma 
reunião com os Srs. Senadores da Mesa que anali
saram o problema da necessidade, para poder 
inteirar-me dessa questão, porque realmente não 
tenho essa informação de que haja necessidade 
de 50 mil metros quadrados. O problema da ne~ 
ceSSidade ficou pendente em termos de 5, 1 O, 
50 o_u 100 mil metros quadrados. Era isso que-

- e_y queria deixãf feQisti"ãdo. Concordo com a posi
ção-do SenadorJarb_~ Passarinho, porque a im
pressão (Jue tenho é de que realmente está faltan
do - e acredito que é a sua opinião pelo que 
S. Ex• está "fàlãndo - está faltando informação, 
divulgação, qua:s·e que uma radiografia. Quer di
zer, temos _que nos empanturrar com os nossos 
núnieros. E se erros foram cometidos, vamos as
sUmrr isso, quer dizer, vamos começar a consertar 
daqui para a frente. Realmente há necessidade 
dís-sõ; porque a falta de informação é que- -leva 

Agosto ele J 988 

à desiriformação, é_ que leva ·aos -eqüívOCos. Então, 
co!-icoiao plenamente com o Senador. Jarbas Pas
sarinho, porque temos- que informar cada __ vez 
niáis o êjue está_ ·acontecendo, fa.;er uma .radio
grafia t~ta_l_ do que _é -~-S~nado f~deral. 

-0 ~R- JUTAHY MAGALHÁES- V. Ex' per
nllte apenas interrompê-lo, neste instante, para 
dizer que é este, exatamente, o papel da atual 
Mesã. E-até hÕje qualquer jornalista que me pro
cure doLtaJnformação exata. Não importa se essa 
informaÇão venha a Ser distor.cidã post€riormente; 
informq com a maior tra~sparêticía. 

H.Çpoucos 9ia~ -hªvia Um j_ornalista querendo
saber soQr_e a situação dos funcionários dos_Gabl
netes etc._''N.ão tem problema! Está aqui o volume 
de1odo.,.o funcionalismo d_a _Casa. AgOra, sei que 
você vai procurar o nome dos filhos de SenadoreS; 
aproveite e procure o nome de filhos de Ministros 
membros do Judiciário, de filhos_ de rnilij:ares, de 
funcionários da Casa, filhos de jornalistas etc., 
porque todo mundo é ffihO de alguém, todos têm 
uma paternidade ~ poucos sa_o filhos de Senado
res.'' Mas a pr~ocupaçãq, realmente, é _v~ r_ quem 
é filho de Seo_a_dor._ Não se_importam com a capa
citação profissional e sim com a paternidade. 

As noticias podem ser até_ distorcidas, mas te
mos procurado dar a J!lélior transparência a essas 
informações. Esta é a obrigação da Mesa 

O Sr. Affonso Camargo ....:..... Não tenho dúvi· 
das quanto ã intençãO à e V. Ex F a! o n1eno5 âã 
informação dada quando solicitada e mais por 
uma metodologia de informação e diyulgação, 
para que se esclareça definitivamente. Não sei 
como seria feita, mas acho que seria fazer a radio· 
grana e dar confie-cTrrientO" PUD!ico dá que é o 
Senado Federal. Concordo com V. Ex.•, principal
mente em relação ao problema da chamada 
"Operação Desmonte". Realmente, não acredi
tava que pudesse estar sendo feito dessa forma. 
O Poder Executivo não pode dar a outro Poder, 
ou seja, a:o Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, 
o mesmo tratamento que dá para fazer um corte 
de seu f\1inistêrio, porque os MinistériOS são ór
gãos s~bordinados ao Poder Executivo, o que 
n~o acontece com os outros· Poderes. Concordo 
plenamente com V. Ex.~ que o assunto deveria 
ser objeto de uma discussão, até para respeitar 
o princípio da independéncia e da harmonia dos 
Poderes. para se saber o que eventualmente pode
ria ser ou não cortado. Um Poder não _pode des-__ 
montar Outro Poder: Concordo em gênero e nú
mero com V_, Ex' com refáçào_ a essa forma disCri
minatória-e autoritária com que estaria sendo fei
to, porque não sei se isso e cotreto e se ê verdade, 
esse desmonte do Poder Legislativo, do Senado 
Federal e -da Cãmara dos Deputados. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES-- A propost"a 
chegou ontem para ser examinada e para ser 
dada uma respota imediata. Logicamente a res- _ 
posta não foi dada. O Presidente HUmberto Luce
na não aceita a forma como está sendo colocada. 

O Sr. Edison Lobão - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Com pra
zer. 

O Sr. Edison Lobão ~ Louvo V. Ex" pelas 
explicações que nos traz,_hoje, aqui, a respeito 
da _divulgação desse episódiQ_ que, em verdade, 
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não nos deixava muito bem. As explicações de_ 
V. ~são plenamente aceitáveis. Quanto ao corte 
nos gastos do Poder Legislativo, temos~ que ter 
a consciência de que não somos uma ilha, um 
oásis. Esses cortes, cCfmO bein acé-ntuoti. o Sena
dor João Menezes, estão sendo feitos em todos 
os Ministérios e em toda a Admfrlistração. Eritão, 
não haveria de ser diferente como o Poder Judi
ciário e_ o Po.der Legislativo._ Basicamente, não 
gostaria que se passasse em julgado aquilo que 
parece, por parte de VJ Ex•, uma injustiÇa ao Se
nhor Presidente da República, quando diz que 
Sua Excelência faz distribuição fisiológica de ;e

cursos do_ Governo Federal. O que tem aconte
cido _é a transferência de recursos para EStados 
e municípios, o que sempre se fez ao longo da 
RepúbliCa, o que não ocorre neste Governo. As 
transferéncias de recursos como se processam 
vêm desde o início da República, por todos os 
GovernOs. Por que, então, classificar o atual Presi
dente de fisiológico na transferênciã.dEisses reCur- -
sos? É_uma injustiça que V. Ex• pratica para com· 
o Presidente José Samey. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-V.Ex•cum
priu sua misSão e com a inteligência de sempre 
- e aqui a respeito tranqüilamente - e reafirmo 
o que anteriormente disse,_ porque, infelizmente, 
está sendo mais do que· comptovado nessa CP!, 
tão malsinada por alguns, como· é- feita a distri
buição desses recurso_s, · 

Essa falta de poder discricionário realmente 
atrapalhará esses projetas fisiológico-s do Gover
no, esse ·direito de distribuir de acordo com os 
seus interesses políticos, com essa preocupação 
em retaliar Governos, comb o que-está- sendo 
feito em relação ao GOverno da Bahia: Os recur
sos não são transferidos para esse Estado, porque 
o seu Governador não· é simpático ao Presidente 
da República. 

Isso acabará, não totalmente, mas em parte. 
Daí essa preocupação em desmonta-r- 6 -- qüe a 
Assembléia Nacional Constituinte fez. 

Nós, Congressistas, não ntiS deveri1õs preocu
par em· fazer _daqui uma ilha diferente do resto. 
Tenho certeza de que nem a opinião do Senador 
João Menezes nem a de V. Ex" Seriador Edison 
Lobão, corresponderão à realidade, quando afir
mam que está sendo executado o mesmo corte 
em todos os Ministérios deste Governo. Acredito 
que isto não esteja ocorrendo, porque; do contrá
rio, seria _o caos; seria tornar Impossível admi
nistrar este País. 

Não queremos que aqui seja uma ilha, absolu
tamente. Queremos, isto sim, poder assumir nos
sos direitos, prerrogativas e obrigações, mas _com 
a responsabilidade de quem terá de examinar o 
Orçamento que vier para cá e votar· de acordo 
com o Interesse nacional; examinando~se, item 
por item, ·o que vier para nosso julgamento-e 
propondo-se as modificações que se fizerem ne
cessárias; examinando-se se as prioridades serão 
executadas de acordo com o- interesse do País, 
em ·primeiro lugar, e de acordo corn todas as 
normas que sirvam igualmente para todas as deci
sõ_es. 

O Sr. Edison Lobão - Isto, mais do que 
uma prerrogativa, é um dever nosso fa:~;er. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Antiga
mente, não era possível. Somente a partir da nova 
Constituição é que será pQssfvel fazer. 

O Sr. Edison Lobão - Nãp, já era possível. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex- sabe 
que na prática, não podíamos- modificar nem a 
coloca_ç_?o _c!e uma _vírguLa _n(l Orçalp~nto. 

O Sr. Edlson Lobão - Não, o que não se 
podia alterar eram os tOtais. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não, V. 
Ei' está eXrigerancfo. - --

-õ sr.-Edlson LObão- v. Ex· sabe que nós 
poderíamos T8zer os cortes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Chamo 
aqui a comprovação de qualquer Congressista 
para ver se tínhamos o direito de modificar algu
ma coisa na proposta orçament~lja. 

O Sr. Edison Lobão - Mas a lei sempre nos 
permitiu isso. ~ão podíamos alterar os totais para 
mais, Para menos, poderíamos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ora, está 
V. & inSistindo nesta afirniação. Insisto com a 
experiência que tenho de alguns anos, no Cor;l_
gr~ssq, d~ _que isso não era possível. Mas que 
agora, sim, poderá ser feito e dependerá de nós, 
se _vamos oü iiâo exercitar bem as nossas obriga
ções e os rlossos direítos. Mostrãremos se esta
mos preparados-Ou llão para executar esse nosso 
trabalho. É por isso que espero que haja da nossa 
parte esSa preocUpação. · · 

O Sr. Edison Lobã9- Não __ desejo insisti_r 
mais_com V, Ex•., mas apenas uma ligeira e última 
intervenção. Os cortes qye estã_o sendo feitos hoje 
no Orçamento da República resultam de quê? 
Da carência absoluta de recursos, e a Naç;~o inte,i-_ 
ra dama di8.riamente pelo combate vigoroso ao 
déficit público. 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES- Não discu
to isso~---

0 Si. Edison Lobão - O que o Governo· 
estã fazendo é predsainente atender a isso: não 
vai gastar o _que não ten:t ·par~ gastar. É o que 
a Nação pede todos os dias. 

O sR. JaTÃHY MAGALHÃES- Não discu
to essa questão da necessidade de cortes. Discuto 
é a pessoa inViabiliZar a "Administração e, principal
mente, essa falta de diálogo entre __ Ex~c~tivo_ e, 
Legislativo~ O sistema autoritáriO já acabou. __ 

O Sr. Edison Lobão -Estou de_ aCordo. 

O.SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, não_ 
é possíVeCfãzef deSta foima. E- dãí discutO tranqLÍi
lamente;_não_quero que haja da parte de ninguém 
essa colocação de que o Senado é uma ilha into
cável e nada pode ser modificado. Não podemos 
modificar e podemos atender às necessidades 
do Executivo. Te mos que atender de acordo com 
Q.dlálogo, com atendimento, também, das neces
sidades administrativas desta Casa. Não pode ser 
inviabilizado o funcionamento do Senado, como 
não será certamente o do Ministério das Minas 
e Ene_rgla, -6-"Minfstério do Primeiro-Ministro que 
está aí à frei1te, é um- i:idãdão que é do meu 
EStãdo, até, tambem Oão haverá cortes no seu 
Ministério~ Por _quê? ~orque está amedrontando, 
o Governo, com ameaças qUe_ fa~. 

O Sr. Raimundo Ura - Permite V. Ex• um 
aparte? 
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O SR. JUTAHY ~GALiiÃEfL'""": Pois não. 

O Sr. Raimundo Ura - Nobre Senador, no
meu entendimento, não há nenhuma juStificativa 
técnica derltio do_ que está expresso na nova 
C()nstlh.iição, Pa_râ Que haja uma redução das_dõ: 
taçóes-dOs-Poderes legislativo e Judiciário por 
várias razões. Primeiro, Porque pelo texto da nova 
constitt~iÇã_ó,_ e_stii defiriida a trariSfeiéhêia de re
ceita da União para os Estádos e MunicípioS: En
tãO, as_atribuições e os encarg_os dec~~re!ltes da· 
quelaS receitas que estão sendo transferidas para 
os Estados e MunicíPios poderão~ naturalmente, 
sedra-risferidos para os Estados e reduzidos, natu
ralmente, nos encargos da União. O Poder ~egis
lativo e o Poder Judiciário não têm receita própria; 
a nova ConstituiÇão- não eStipUla nenhUrri- HpO 
de receita ou de impostos a serem cobrados pelos 
Poderes Judiciário e Legislativo. Na medida em 
que a União quer reduzir as dotações dos Poderes 
Législativo e Judiciário, principalmente no perío
do de consolidação -da democracia, quando have
rá eleições em 1988, 1990 e 1992, naturalmente 
é uma medida puramente política, com o objetivo 
de,enfraquece"r os dois Pod€res. · 

Dentr.o da Receita da União, permitida pela nova 
Constituição, estão intocáveis os encargos- dos 
Poderes Legislativo e Judiciário. Veja bem V. Ex~ 
na·me.dida em que os Estados terão n1aior volume 
de receita própria, logicamente seráalo_cada, den
trO dos Estados, maior dotação para Os Podeies
Legislativo e Judiciário dos Estados e Municipios. 
Não tinha e não tem sentido, como não tem ll,lstifi
cativa técnica, qi.Je a União, neste momeilto, a 
pretexto de que seja reduzido o percentual da 
rece'ita da União i-eduza, também, as _dotações 
do Podere_s_Legislativo e Judi~iárj~ Poi_táhtO, 00-
bre Senador, concordo inteiramente cOm V. EX•, 
pürcjtie· rião- há rienhufrla juStfflcãtiVa técnica para 
que sejam reduzidas as dotações dos Poderes 
Judiciário e Legislativo. 

O SR. J(JTAHY MAGALHÃES -Agradeço 
a V. Ex~ o aparte, que vem trazer um argumento 
da maior imPortância, e que dti-veria ser levado 
em consideração pelos que discutiram-estaques
tão. V. _Ex~ trouxe, realmente, um argumento qUe 
servirá de base para a disc_ussão desta matéria. 
Agradeço, portanto, a V. Ex~ a participação neste 
pronunciamento, e espero que, mes-mo tendO eX
trapolado 9 tempo - e ainda tenho que ouvir 
o aparte do il_ustre_Senador Jo_ão Lobo - naquele 
meu projeto de resolução, e_ porque até agora 
não me foi chamada a atenção pela Mesa, a res~ 
peito do meu tempo, então, vou concluir, ouvindo 
o aparte ao meu discurs_o; 

O Sr. Dirceu Carneiro - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JQTAHY MAGALHÃES -Pois não. 
Ouvirei também o aparte de V. Ex", que é o respon
sável pelo tempo do meu pronunciamento. 

O Sr. João Lobo - Senador Jutahy Maga
lhãe_s, serei muito breve no aparte que farei a 
V. Ex•, porque sei que outros querem fazer o mes
mo e V. Ex• jçí e~tá sendo adv:ertido pela_ Presi
dência. Meu aparte é no sentido de manifestar_ 
o meu constrangimento em ser senador. Não sei, 
parece-me até que este Senado vivia nadando 
em gordura, os senªdores ~iviam na fartura, no 
sibãrltismo, porque se u-m órgão pode ser cortado 
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em 80% do seu orçamento, positivamente seria 
um absurdo o que estaria acontecendo nesta Ca~ 
sa. Ou trata-se_ _ _de um abuso do Poder Executivo, 
que entra em outra área_ para cortar despesas 
onde não devia, sem um cuidado prévio no exame_ 
e na avaliação desses gastos, ou este_ _Senado, 
então, viVia nadando em esbanjamentos e fartu
ras, e, neste caso, quero_ confessar que ~uí Lig1 -
senador alijado de toda essa fartura do senado, 
pois nunca dela participei, e ci"eJO que meuS caroS 
colegas também nunca tiverã.m isso. Desta forma, 
considero um absurdo un: corte. _d_e 80_%. p G,i~ 
vemo_ do __ Er_es_i_d_ent_e_.J_o_s_é S.arney tem raiâci-em 
tentar diminuir o déficit público, Corfando despe
sas, mas Sua ExCelência deveria fazê-lo ria- :itiã~ 
administração, nos seus minis_térjo~ n.;1s suas ~s·_ 
tatais~ Quando Sua· EXcelência passa a atuar nos 
Poclei:es _Legislativo e Judiciário,_ penso que Sua: 
Excelência está invadindo áreas perigoSas. A eco
nomTa- exag-erada leva a uma piora na qualidade 
de vida muito graride, que pode resultar em fatos 
desastrosos para este País. O Poder Judiciário 
é conhecido e reconhecido pelã s-obriedade com 
que sempre viveu, ao longo dos anos; ao lado 
do Poder Ex_ecutivo, e __ também _o Poder. Legis-· 
lativo. Este senado_ sempre se portou com muita 
diQ:flidade e com muita_ cOmpoStura nos seus gas
tos,_ até exageradamente. Sempre· téi1lio dito, in
clusive a V. Ex', que nós, senadores, temos a pele 
fma demais, pois qualqUer farpa provoca um mo
vimento enorme dentro_- _desta _Cé!$-ª~ O_ ·que· há;
-senador Jutaby Magalh~e~. é uma síndrome_ 
enorme de encurtar despesas, de usar tesoura; 
vejo os tecnocratas dos _Ministértos do Planeja
mento e da_ faz_endaJguaiS ~iqueles fiscais do Pla
no CruzadO de Samey. É_ a,_ mesma cois_a, e'stãó
todos alvoroçados, com a_ tesoura.em ristg,J~ntan: 
do cortar, cortar o que? Por acaso este País está 
nadando em fartura e em _e_xC~geros? Onde é que 
há exageros no_ Poder Legislativo?_ Onde_ é que 
há exageros no Poder JudiciáriOT Se há ãlguits 
exageros, eles_estão na_ área do_PDd~r Exee.utivo. 
Mar:iÍesto este constrangimentO que tenho como 
sené!:dor, ao receber a notícia_ de que _s_e Jará_um 
desmonte nesta Ca_s_a, de cerca de- 80%, q'lie-con
sidero absurdo. Portanto, solidarizei-me com V. 
Ex' pelo seu pronunciamento. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Agradeço·· 
a V. EX', que fez parte, inclusive, da Mesa, e sabe 
a preocupação-desta Mesa, presidida pelo Sena
dor Humberto Lucena, em fã~er certas modifi
cações na administração_ do set:t_ad.o, para evitar 
qualquer erro e equivoco que tehhamos. Te mos 
tido essa preocupação, mas este \~ assunto que, 
certamente, será discutido com a i'Q!'lior profun
didade __ no momento próprio. E esp'ero concluir 
agora o meu pronunciamento, ouvindo o aparte 
do Senador Dirceu Cimeiro, nosso coffi~anhe'iio 
de Mesa, também. 

O Sr. Dirceu Carneiro- Nobre SenadO( Ju
tahy Magalhães, cumprimento V. Ex" pelo proil~n
ciamento_que faz, abordando __ a questão do nOvo 
Orçamento, e que, no nosso entendimento, esf4 
sendo bastante exagerado na questão dos cortes,. 
e a nossa preocupaçã-o~ quanto à comunicação 
que é' feita à sociedade sobre os procedimentos. 
Preocupado com esta questão, pedi dois estudos 
à Assessoria do Senado. O primeiro deles diz res
peito à questão do déficit públlco.- Depois de um 
exaustivo estudo da Assessoria do Senado sobre 

o assunto,-\lerifiquei, pelos dados colhidoS, que _desculpas, porque este assunto seria tratado por 
o déficít bra~í_leiro é,mttit_p parecido com o déficit V. EX", maS tive- de fazê-lo erri vista da manchete 
público de _outras nações que têm alguma sem e- do ·correio Braziliense. 
lhança com o Brasil em term_ps de economia, ~ Como já disse, respeito o tt"abãlho profissional 
e ~em termos de procedimentos governamentais. e acho que o papel da imprensa deve ser real-
De modo que o déficit público é um alardea- mente de fiscalização de nossos atos. Agora, não 
menta, também, que não está bem de acordo podia permitir que passássemOS 24 horas dando 
com os dados e com os números. É verdade, possibilidade à reperçussão do assunto exclusivo 
porém, que sofremos influências da contabilldade da manchete. A notícia está completa, e a man-
do FMI, que mistura d€ficit público com despesas chete pode dar a impressão de que aqui só esta-
de custeio e- inVestimentO.' Não exis_te -aifei-eii.ça, mós discutindo esse problema do Anexo e amea-
numa análise do déficit público, ·entre os custos çando retaliações em virtLtde de qualqUer possível 
d_e pes~o-ªT. entre os incentivos fiscais, subsídios corte de recurs-os do Anexo. 
de câmbio e subsídios de outra ordem, _com os Assim, não queremos permitir que haJã repéi"~ 
injr~Stimentos . ..em hit;1re:Létricas. Participamos da cussão da nossa própria parte, da parte dos ConS-
COilifsSão d~ !nquéritp sobre a questão energética tituintes, ·a a parte da -própria lmj::Jrénsã, qUe; ·po-
do Nordeste, sobre a. necessidade de se investir dendo manter uma r"etificação desta informação, 
nessa área, e os ihvE!St.ii""nentós são todOs conside- baseia-se nela e faz especulações a respeítO óessa 
ffiJ)ropriedade, parece-me, nO trafo da qu~stão. questão. 
Infelizmente, neste: b_olo passam investimentos A preocupação-de vir hoje, aqui, à-tribUna~ foi 
importantes e essenciais sob o-corte, sob a tesou- para fazer uma colocação diferente da interpre-
ra do Governo, e também outros .tJ:iviais que se tação dada na manchete. Estamos aqui, não que--
misturam e: s_e _ç:~:mfLJ_ndern. Por outro lado, em -- remos ser uma ilha, como já foi dito, absoli.rta-
n;:lação à perda da arrecadação pela União, produ- mente não, não queremos um tratamento diferen~ 
to das decisões da Constituinte, _também temos ciad_o nesse aspecto de que não somos respon-
os seguintes _dados, que. são - parece-me --:-- sáveis. Não, absolutamente não! .Também somos_ 
bastante esclÇ~recedores,. ~._que nos possibilitam responsáveis. Queremos ter_ um tratamento dife-
fcirmar um jUízO so5re ~a:questão. Os dados são rEmciado de Po_der para Poder. ESse reSpeito tem 
uma projeção para 93, cis_dados da modificação de haver entre dois Poderes_ e devemos_ exigi-lo. 
são estimados para 93, e os ãtuafS SãO assentados- Por outro lado, temos, aqui, que dar todãs as 
é'in 1985 - é o dado que se tem disponivel para informações necessárias sobre qualquer matéria. 
se fazer uma análise. Então, a nível de Governo, Teol~"s<:;guido ~.tenhq_~epetido sempre -a 
na siiuaçãõ afu.al de -~rrecadaÇão, estão com a or!entação .d.a.Mesa.àirigida por V. Ex", procurando 
União 44,6%, na arrecadação global do País. A dar todas as_ informF~ções __ com a maior transRa-
situação nova, pela futura Carta, passará para rênCia -a quem nos procura, inclusive, dentro de 
36,5% da ar-reCadação global. isto ~ignificaria qu~ uma linha_ de radocínio que as distorç_ões, muitas 
a União teria uma perda de 8,1%. Esses 8,1% vezes, são decorrentes_da_ falta_ de infçrmaçõe~. 
que a União perde, são muito inferiores àquelas Mesmo correndo o risco de às vezes sermos mal 
transferências para os Estados e M•micípios, a interpretados, temos procurado dar todas as infor-
que V. Ex" fez referência, e todos temos uma_ con- mações a qualquer jornalista que nos procura, 

- vicção sobre a questão, inclusive foi manifeStado porq~e julgamos que _este é o papel da imprensa, 
pelo Constítuihte FrancíSCo Dornelles, Os Estados de nos fiscali~r~ c?e_examinar-.-e de div~Qar aquilo 
passam de 37 2% parã 40,7% , na participação que é feito. Porém, às vezes, a imprensa se equi-
da arrecadaç~o global. Significa um acrésdmo vaca~ há umã charge, hoj€; nq jQmál, que mOs-
de 3,5%. Os Municípios passam de 18,2% para trao_encontrodeduaslocomotivas-Anexocorit 
22,8%, tendo o maior acréscimo, que é de 4,6%. a Norte/Sul. Devo o esclarecer que não há nada 
D~ modo que esses dªdos são_muito modest_os, a este respeito. Não há nem retaliaçã-o prevista 
esses percentuais são muito mOdéstos para cau- de nossa parte. Lamento ser o primeiro _a fugir 
sar- uma balbúrdia, como foi definida, aqui, pelo às normas do projeto que apresentei. Vou pedir 
nOs"S:o Companheiro Senadoi- João Lobo, no trato à Mesa que sempre seja exigente no horário. 
desta questão. Há um nítido exagero. Não quero 
tirar conclusões, de como imaginar que o Execu
tivo queira obter, no ano que vem, um largo exces
so de arrecadação para poder manipular mais 
à vOntade aqUilO que deveria ter incluído nessa 
arrecadação toda do OrÇamento a ser distribuído 
segundo a lei orçamentária. Não quero tirar essas 
conclusões, mas quero levantar dúvidas sobre o 
r_eal significãdO que está Séndo dado a essa ques
tãO a nívél de Executivo. Era esta ·a obServação 
que queria fazer,' COm os dados da própria-Asses
soria de n_ç>ssa Ca~a. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES -A obser· 
vaçã:o é muito valiosa Seni:idor Diceu Carneiro. 
porque este_ é um problema que teremos que 
abordar, teremos que estudar com maior inte
·resse, maior empenho, maior criatividade na dis
Cl,Jssão do Orçamento, 

'sr: Presidente, desejo, em primeiro lugãr, soli
citar a V. ~. nobre Senador Humberto LUCehá, _ 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Daqui para 
a frenle. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Não é da
qui para a frente, não, Senador Rachid Saldanha 
Dérzi. Sempre! 

O Sr. Odacir Soares - Permita-me V. Ex" 
wn aparte? -- -

O SR- JOTAHY MAG~.- Ouço o 
n6bie. Senador Odadr Soares;· pedindo ·as: & 
que seia muito breve, a fim de que possa_çoncluir 
o meu pronUnciamento, 

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador Juta
hy Magãlhães, faço uma inda.Qação a V: Ex", Coi-no 
1 o-secretário do Senãdo, V. Ex> recebeu até_ este 
momento algum tipo de colocação, de infOrma
ção, de dados sobre esse corte que vai se efetivar 

_ sobre o orçamento do Senado Federal? 
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O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Corria o 
PrimefrO:.Secretáríô-~m sr,nao. Essa inforrnaçao 
chegou realmente num órgão da Cása ontem, 
para dar resposta até ontem à noite. 

O Sr._Odacir Soares- Para_dar resposta 
sobre o quê? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES -Sobre os 
cortes·que estavam propondo. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Mandaram 
ao Presidente do Senado? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Não, man· 
daram ao Presidente do Senado. 

O Sr. Odacir Soares- Quer dizer que oficial
mente não há nada? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Oficial
mente não há nada. 

O Sr~ Odaclr Soares_~ Era s6 issó que eu 
queria saber. Obriflado:_ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presi
dente, desculpe-me por ter-me alongado, mas 
eram estas as_consideraç_ões_que desejava fazer. 
(Muito bem!) 

Durante o_discurso __ do Sr~Jutahy Maga
lhães o Sr. DirceU CarrieirO deixa a cqdeira 
da presidênc1"ir, qUe éi:TCiJpaâa pelo Sr. Hum~ 
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está teiniiilãdo o peiíodo destinado ao Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Item 1: 

Votação, eni turno úriíco, --do Projeto de 
Resolução no 94, de 1988, que autoriza- o 
Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
13.292.652,00 Obrigações do T escuro_ do 
Estado, elevando temporariamente o limite 
da sua dívida consolidada, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário. 

A discussão da matéria foi _encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Eni votação o ·projeto, eni fUfi16 único. 
Os Srs.-senador_es que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pau:;a.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa,_ redação final da matéria q:ue será 
lida pelo Sr. Primeiro-SecrétãrtO:· --

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"' 94, de 1988. 

O Relator _apreseri.ta a reda"ção flnal dO Prõfeto 
de Resolução no 94, de 1988, que autoriza o Go
verno do Estado--de Mii'iãS-CeraiS a éJeVãi em 
13292.652-;tJo--OTM; o ffiOritailte de suã dÍvida 
consolidada. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 1988: 
Alfredo Campos, Relator. -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o O) 

ANEXO AO PARECER 

-- Redação final do Projeto de Resolução 
n• 94, de 1988. 

Faço saber que o Sen-ado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, iliciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de Mi
nas Gerais a elevar em 13.292.652,00 
Obrigações do Tesouro de Minas -

-OTM (tipo reajustável) o montante de 
sua dívida consolidada. 

O Seiilado Federal resolve: 
Art. 1 · E o Governo do Estado de Minas Ge

rais autorizado a elevar, temporariamente, o parâ
m{!tro_QQjtem III d9 artigo 2·· da Resolução n'' 
62, de 28 de oUtubro de 1975__com as aiterações 
·aa -ReSolução n·· 93, de i i de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal, de modo a permitir 
-o registro de uma e-missão de 13.292.652,00 
Obrigações o;io Tesouro _de Mina~- OTM (tipo 
reajustável), destinado ao giro de parte de sua 
dívida consolidada interna intralimite mobiliária, 
vendvel durante o exercício-de 1988. 

__ Art. 2·' _ Es~a Resolução e.ntra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação finaL (Pausa.) 
_ Nªo havendo .qt,!em queira fazer .uso da palavra, 
está _eoc._err:ada a discussão. 

E'rlte"rrada- a- disc~u:SSao, a VOtação é dispensada 
e a_ matéria dada como definitivamente a dotada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Fesolução nQ 96, de 1988, que autoriza o 

.. GOverno do Estado do Rio Grande do Sul 
a emitir" 12.609.235,00 Obrigações do Te
souro do Estado, elevando temporariamente 
o limite da sua dívida consolidada, tendo 
_ - PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário. 

··-·A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
éd.raOrdiitária anterior. 

Em votãção Õ projeto, em turno único. 
O:Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer Séilta.dõs. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIOENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, _redação final da matéria que será 
Jidã peJO" sr:T~~secretáno: ·-

Ê:--lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 96, de 1988. 

_O Relato_c_apr~enta a redação_ final do Projeto 
de Resolução n" 96, de 1988, que aUtoriza o Go
verno-do Estado do Rio Grande do Sul a elevar 
em-12.609.235,00 OTE!RS o montante àe sua 
dívida consolidada. 
~·Sala_ das Sessões, 23- de agoStO de 1 §""88. 

Carlos Chiarelli, Relator. 
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R e dação final do Projeto de Resolução 
n• 96, de 1988. · - · 

_Faço Sabei que o Senad6Federal aprovou. nos 
terinos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a elevar em 
12.609.235,00 Obrigações do Tesouro 
do Estado do Rio Grande do Sul- OTE/ 
RS o montante de sua dívida Consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1" É o Goveino do Estado do Rio Grande 
do SUl autorizado a elevar, temporariamente, o 
Parãme!ro 9o item liJ dÓ art. 2" da Resol_uçaq n" 
62, de 28 de outubi-0 de l915 com as alteraçõ~s 
da Re$Qiução n'' 93, de_ll_ de outubro -de 1976, 
"ãmbas do Senado Feder8:1, de modo a permitir 
uma emissão de 12.609.235,00 Obrigações do 
T escuro do Estado do Rio Grande do Sul-O TE/ 
RS, destinadas ao glro de sua dívida consolidada 
interna rimbiliária, Vencível no segundo semestre 
de 1988. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação fiilal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a_ palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação é dispensada 
e a l'edação considerada definitivamente aprova
da, nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem_3:_ 

--Votação, em turno único, do Projeto de 
Resoluçã_o n~ _97, de 1988, que autoriza o 
Governo do Estado da Paraíba a emitir 
2.100.000,00 Obrigações do Tesouro doEs
tado, elevando temporariamente o limite da 
sua dívida consolidada, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferidQ em 
Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. -

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação finãl da matérfa-·que--s-erá 
lida pelo Sr. 1~-Setretário. 

É Tida a segulrite 

Redação final do Projeto de Resolução 
n" 97, de 1988. 

_o Relator apresenta a redação final do Projeto 
.de Resolução nQ 97, de 1 98á, que autôriza o GO-
verno do ES,tad_o çfa Pa_rafba a ___ el(!va_r_- em 
2.100.000,00 OTPB o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das SessÕes,- 23 de agosto de 198K_
Leopoldo Peres, Relator. 
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Redação final do Projeto de Resoluçáo 
n• 97, de 1988-

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

RESOLUÇÃO N' DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado da Pa
nuba a elevar em 2.100.000,00 Obriga
ções do Tesouro do Estado da Paraíba 
- OTPB, o montante de sua dívida con
solidada. 

O-Senado Federal resolve: 

Art. 1 o É o Governo do Estado da Púaíba 
autorizado a elevar, temporariamente, o parâme
tro do item III do art. 2° da Resolu_ção no 62, de 
28 de outubro de 1975, com as alteta_ç_Qe_s da 
Resolu_ção n" 93, de 11 de outubro de 1976, am-
bas ·do Senado Federal, de modo a permitir o 
registro de uma emissão de 2.100.000,00 Obriga
ções do Tesouro do Estado da Paraíba- OTPB, 
destinadas ao· giro de sua díVida consolidada inter
na mobiliária, vencível no corrente" exercício. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discus_são, a votação é dispensada 
e a redação considerada definitivamente aprova
da, nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item4: 

Votação, em turno único, do Requerimento 
n" 117, de 1988, de autOria do.Senador José 
lgnácio Ferreira, sOlidtãhâO, hos-termOs regi~ 
mentais, a convocação do Senhor- .rv'tinistro 
de Estado da Prevfdênda:- e Assistência So
cial, Doutor Jader Fontenelle. BarbéJiho, para, 
perante a ComisSão Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resolução n" 22, de f988, prestar 
esclarecimentos a respeito de sua gestão à 
frente do Ministério da Reforma e Desenvol
vimento Agrário - Mirad. 

De acordo com o disposto-no inciso III, letra 
"c .. , do art 322, combinado com o art. 328- do 
Regimento Interno, a matéria depende, para a sua 
aprovaçãO, do voto favorável da maioria absolUta 
da composição da Casa, devendo ser feita pelo 
processo nominal. Tendo havido, porém, ac6rdo 
entre as Lideranças, a matéria será submetida 
ao Plenário simbolicamente. 

Em votaçãO o requerimento. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador João_ Menezes, 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL -'- PA. Pa'a 
encaminhar a votação.) -Sr~ Presidente. Srs. Se
nadores, é verdade que todos nós que compomos 
o Senado temos o m~Ior interesse em esclarecer 
fatos que se passam ne_ste País. E nenhum de 
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nós é faVorável à corrupção, ao enriquecimento 
ilícito ou a qualquer forma de se tirar vantagem 
do poder. Não aceitamos homens que entram 
pobres e saem ricos do poder Mas, este requeri
mento do eminente companheiro, Senador José 
lgnácio Ferreira, não pode ter o meu voto e não 
é pelo fato de ser convocado um Ministro do Go
verno do Presidente José Sarney. Não pode ter 
o meu voto, porque esta Comissão de Inquérito 
está, como se diz. uma obra de Santa Engrácia, 
não tem mais fim e rião tem inais nem o que 
dizer. Temos verific:ado o-que têm sido essas reu
niões que lá se realizam. Não chegam a nenhum 
ponto determinado. Aquela Comissão não diz 
nem para o que foi ou para o que veio, porque 
o foT sem a condição que a ConstítuiçãO e o Regi
mento exigem, que é o fato determinado, e, por 
esta razão, anda catando coisas aqui e acolá. Por 
exemplo: em um total de cinco mil municípios 
brasileiros, foi pega{· um lá ná Maranhão para 
fazer uma revisão que não leva a nada. E coisas 
que estão por aí, que _os jornais noticiam e a CO
missão não toma nem conhecimento. É uma Co
rriissáõ que não sabe o que quer nem por onde 
vai. É: uma CoinisSão -quê _está procurando _o que 
fazer. Isso tem sido muito ruim para o Senado, 
porque não se chega a um ponto determ'inado, 
e, não se cllegando, cria difiCulâades até para 
o bom nome do Senado. Ãinda mais. escutei uns 
dez dias, quando se requereram as convocações 
do Ministro da Fazenda,_Sr:._Mailson da Nóbrega, 
e do _Dr. Saulo Ramos, que estas seriam as últimas 
convbcações, já que o praia da Comissão termi
naria no dia 26 ou 28 do corrente mês. Para sur

- presa nossa, verificamos agora que não. Não p~de 
mais ser dia 26, porque estão procurando fazer 
novas convocações. Até quando vai a brincadeira 
dessa Comissào? Qual é o objetivo dessa Com[s
são? Qual é o fim d_es_s_a_Corrüs.sê.o? S_erá_ que 
é pra atrair os holofotes para aquelas reuniões, 
que cada vez são menos concorridas? A cada 
dia que passa eles vão diminuindo. As noticias 
dos jornais já passaram da primeira para a quarta 
página e podem chegar até à última página, com 
títulos muito ruins para o_Senado da República. 

N-estas condições, _i:tãO::darei o rileu voto favorá
vel ao requerimento, ressalyando que -iOda vez 
que se quiser apurar determinado fato para desco
brir um ato de enriquecimento ilícito, para desco
brir um ato de corrupção, contarão com o meu 
voto sem a menor dificuldade. Mas a esta Comis
são, não. Ela já chegou ao fim da linha e não 
podemos continuar dando-lhe ênfase, mesmo 
porque está infringindo dispositivos regimentais, 
como demonstrei. Dentro do que a lei determina, 
o prazo para o seu funcionamento esgotou-se 
e-agora não tem mais dif_eiío _ regim~ntal, legal 
para existir. Assim, voto contra o requerimento 
de convocação dos Ministros Jader Barbalho e 
Sepúlveda Pertence, e eSpero que esta Casa, tam
bém, cumpra o combinadO; aqueles que acerta
ram _que as últimas convoc~ões seriam as do 
Ministro da Fazenda e do Consultor-Geral da Re
pública Saulo Ramos, não aceitem essa convo
cação:, que é apenas um pedido protelatório para 
continuar a fazer afirmações demagógicas, sem 
nenhum valor, s_em nenhuma utilidade para o pú-
blico e para o povo brasileiro. - -

O Sr .. José lgnáclo Ferreira-Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação, 

AQosto de 1988 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio 
Ferreira, para encaminhar a votação. 

~ O SR- JOSÉ IGNÃCIO FERREIRA (PSDB 
- ES. Para-encaminhãi à votaçãO. Sem revisão 
do oractor.) -:- Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
tenho a impressão de que este requerimento vai 
passar tranqüilamente, não obstante as palavras 
do eminente Semi.dor João Menez~s. S~ p.~ repete 
afirmações, no âmbito da ComissãO, a que, aliás, 
S. Ex' só comparece nos momentos altos, nos 
momentos em que temos a preserrça de minis
tros, quando, muito preSsuroso, S. Ex• apresenta 
e faz invectivas contra a CP!, contra __ o Senado 
Federal e contra o Poder Legislativo, da maneira 
mais inconseqüente, pois,- afiiieil, não se -presta 
à respeitabilidade do cargo que ·ocupa, bem como 
à admiração, à estima e o respeito que· todos 
temos por S. Ex" _ . _ 

Não se faz assim com-o Poder Legislativo! Essa 
comissão começou cercada, como tudo neste 
País, da descrença das pessõaS,-das instituições, 
-das figuras dos políticos, dos valores; essa Comis
sãõ e"fr'lêJ•gJa ·no quadro. político bi'asileiro cheia 
de descrença, cheia de ceticismo~- Porque liiil
gl.lêm acreditava e_m nad~. De repente, apesar 
de todo_o esforço do Governo para que a Comis
são não se apresentasse nas páginas dos jornais 
ou nas estações de 1V, com aquela presença 
constante que no_ começo marcou a realização 
do seu trabalho, essa Comissão se-ãfirmoU no 
conceito da população brasileira, Õ que percebo 
a todo momento, pois corro o interior do meu 
Estado, e vejo com que expectativa ainda estão 
cercados os trabalhos da Comissão. 

É profund~rnente7 La~!:l_\ável, Sr. Presidente, 
que um Parlamentar que todos respeitamos e esti
mamos incursione de modo tão constante e áspe
ro contr.;"l um órgão do S_enado_ F~qercl, que é 
o próprio Senado Federal, é o Poder Legislativo 
brasileiro. A CP! não -é uma Comissão só, é o 
próprio Senado, porque, inclUsive, na sua forma
ção cohStam as diversas vertentes partidárias exis
tentes- nesta Casa. 

_-É profundamente -Iarr~entável que S. Ex• diga 
qu~ a Comissão não sabe o que quer_ nem para 
onde vai. S. Ex" não perde por esperar; estamos 
~ beira do relatói"ici --que deverá ser apresentado, 
dentro de trinta dias. Essa Comissão, que o emi
nente SenadOr João Men~e.s disse. .. _que saiu- das 
primeiras páginas dos jornais pará a segunda, 
terceira e quarta páginas, pode, inclusive - não 
falo aqui na condição de Presidente da Comissão, 
e sim na condição de Senador- produzir regiS
tres até, quem sabe, em páginas policiais do futu
ro, tal o acervo que já recolheu e que certamente 
vai ser objeto da apreciação dos SrS. Senadores. 

I:: profundamente lamentável que um Senador 
da República invista de modo tão constante e 
áspero contra um organismo do SEmãao Federal, 
que, como parcela do Poder Legislativo brasileiro, 
tem o- dever de se afrrmar nesta hora, e está se 
afirmando. A atividade da CP! é uma atividade 
séria, conduzida com correção e desapaixona
mente; e é através dela que o Poder Legislativo 
e o Senado Federal cumprem uma das suas mais 
ahas missões, que não é só uma missão legife
rarite, mas uma missão de controle. 

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



. Agosto de 1988 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Em votação o-~requerimentO. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queirain per
manecer sentados. (Pausá.) 

Aprovado. 

O SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente, 
quero deixar registrado o meu voto contrário à 
convocação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência tomará as providências necessáriaS 
à convocação do Sr. Ministr_o de Estado da Previ
dência e Assistência Sociãl. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ItemS: 

Votação, em turno único, do: Requerimento 
n9 18, de 1988, de autoria do senaCior José 
lgnácio Ferreira, solicitando, nos termos regi
mentais, a convocação do Se.nhor Procura
dor-Geral da República, Doutor José Paulo 
Sepúlveda Pertence, para, perante a Comis
são Parlamentar de lrtquérito criada pela Re
solução nG 22; de: 1988, preStar escláreci
mentos sobre matérias .de interesse daquela 
Comiss_ão-. · -

De acordo com o disposto no inciso Jf, letra 
"c", do art. 322 do ReQiinento Interno, a matéria 
depende, para aprovação, do voto favorável da 
maioria absoluta. Tendo havido, entretanto, acor
do de Uderanças, será submetido ao Plenário sim
bolicamente. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador João Menezes, 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para 
encaminhar a votação) -Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, pelos mesmos motivos, darei meu voto 
contrário à convocação do Ministro José Pa1,1lo 
S~púlveda Pertence. E lastimo que este meu posi
cionamento contrarie _um dos Senadores pelo 
qual tenho a maior admiração nesta Casa, que 
é o Senador José lgnácio Ferreira. 

Mas essa ComisSão não pode continuar, essa 
Comissão chegou ao seu~Jim, S. Ex.~ disse que 
podia chegar até à página policial. O meu emi
nente colega Senador Jutahy Magalhães diz que 
já chegou à página poücial, no caso_do Ministro 
Anlbal Teixeira. Não me lembro, mas parece-me 
que chegou às páginas policiais. 

Diz aqui o Senador ~osé lgnácio Ferreira que 
só fui duas vezes lá. E verdade. Fui como São 
Tomé: ver para crer. Lá estive quando foi depor 
o Dr. Jorge Murad e quando do depoimento do 
Ministro dos Transportes, JOS€Reiilãldo Tavares. 
E fiQuei envergonhado, porque passaram seis ho
ras na Comissão indagando o Dr. Murad. Sabem 
qual foi o assunto principal? Saber quem ganhou 
na queda de braço, se foi o Aníbal TeiXeira ou 
o Michal Gartenkraut Meu Deus, reunir uma Co
missão Parlamentar de Inquérito para saber quem 
ganhou na queda de braço! Não dá, Sr. Presi
dente .. 

Esta é a razão que me tem levado a votar contra 
~prorrogação de mais um prazo para essa Comis
são. Houve aqui um acordo. Combinou-se, tenho 
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certeza que combinaram aqui, conversaram e 
- acerta~am qUe era a -Ultii-na convocaç_ao aquela 

qUe- se fez, porque o prazo se extinguia no dia 
26 ou 28 deste mês, .S~ n~o me engano; 
- ~Quando acabar esse prazo, vão chamar quem? 
Vão procurar -outras pessoas, para não terminar 
os trabalhos dessa ComisSão. 

Assim Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com 
grande_pesar que me manifesto desta maneira, 
nesta oportunidade, sobretudo estando na Presi· 
Qê_ncia di'! Comissão um Senador da _estirpe do 
Senador José lgnácio Ferreira. S. Ex• já devia, 
com o seu poder, com a sua capacidade e com 
a moral que tem, ter posto fim a essa COmissão 

- que deslustra o Senado e vai servindo, hoje, de 
chacota na opinião pública. 

Portanto, Sr. Presidente, votarei contra a convo
c cação do_ Procurador-Geral da República Sepúl
- veda Pertence. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presi
dente,_p:_ro!_~a~a:vra para e_ncaminhar.a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia 
de Qúvalho, para encaminhar a votação. 

~o SR. CID SABÓú\ DE CARVALHO PRO
NilffÇLJ. DISCURSQ QUE. E_NTRE.GUE À 
REV[$AQ DQORNJOR, SERA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Leite Chaves - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votaçáo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
_V. ~ t~m cinco minu_tos para encaminhar. 

O SR. LEI"I:E CHAVJ;:S (PMDB - PR. Para 
encaminhar a votação.)-.Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, como. alguns Çlqui, manifesto o meu de-

~_ seja d_e: que essa Co{l'lissão conclua os seus traba
lhos, como tatnl;>ém a da Dívida Externa. Essas 
duas Comissões estão _criando uma situação atê 
-constri:mg_eçiQrçs para o Senado. 

Houve, aqui, a ins~l~ção da Comissão da Dívi
da_ Externa, paia _apuração das causas do endivi
damen~. A ~~inissao se instalou com grande 
alarde. Depois foi ao Presidente da República com 
incõmum divulg_ação. Seus Membros foram, em 
seguida, aos Estados Unidos, não tendo prestado 
ao Plenário qualquer esclarecimento. Por incrivel 
que pareça, S"r. Presidente, houve um cbncen~ 
timento violentador dos no_ssos postulados: essa 
CoiniSSão apresentou um relat6ri_o pela metade, 
inconclusivo. Nunca vi isto antes. Então, diminui
mos bastante a nossa autoridade-çongressual, em 
razão de ato de tamanha irresponsabilidade. 

A nossa preocupação é com a instalação, .que 
-âeye ser feita agora, de uma ComissãO sobre lªbo

ratórios e impõrtações ilegais de fármacos. setor 
em que o Brasil tem 85% de dependência. Para 
se in$llar, __ ess-ª Comissão tem de ã9_uardar que 
as outras_ duas .concluam suas atividades, a fim 
de qlJe não tenhamos Senado(es sobrecarrega
dos de tanto trabalho, ao lado dos compromissos 
com a Assembléia Nacional Constituinte. 

.De outra parte, Sr. Presidente, a Comíssao, que 
tomOu ·o- nOme de Comissão da CorrupÇão, não 
definiu seus objetivos. Está convocando pessoas 
das mais diferentes atividades e setores, sem um 
objetivo específico. 

V. & sabe que tenho profunda suspeita em 
relação a essa Comissão. Porque, quando um 

Ministro acusou o Relator da Comissão da Corrup
ção de que ele fora titu1ar_9o.pedido de 41_ canais 
de rádio e teleyj"são- coisa- altamente compro
metedora~. requeri à -easa; reguiarmerÍte, -que 
esse Ministro fosse convocado para esclarecer is
so, Porque se há uma acusação contra o próprio 
Relator ... então, qual a credibilidade que pode ha
ver em relação à ComtSSãO e ao Senado? 

sr. Presidente,_ cheguei uma vez aqui, a ser 
ameaçado, sendo obrigado a postar-me em posi
ção de defesa, porCjue eu Já disse a esta ·casa: 
o mmicompromisso é cOm a honra. Jainais faço 
defesa_ de qualquer coisa nesta Casa que não seja 
rela_cionada_ com a honra do Senado e a do País. 
Por incrível que pareça, hã um requerimento com 
número regular, convocando um Ministro de Es
tado" para depor em Plenário e, passados meses, 
não foi ainda submetido à apreciação plenária. 

Então, Sr. Presiden~e, eu vqto favoravelmente 
a vinda do Procurador, mas insisto com V. Ex" 
na votãçãô do requerimento convocatório e que 
peça aos ilustres Membros dessas Comissões 
concluam seus trabalho_s. Inclusive, _quero que_ V. 
Ex' se_ pronuncie sobre o requerimento _que está 
em suas mãos, com número regular de assina
turas, convocando o Ministro das Comunicações 
para preStar-eSclaredrrientos- sObre acUsãÇões ao 
Relator dessa Comissão da Corrupção.' Porque 
-qualqu~r-ol.itra pessoa que, no País, fosse acusada 
por prática idênffca !1aVefia -de ser convocada por 
tal Comiss,ão. Não houve até agora solução regi
mental para o pedido de convocação. 

Quero dizer a V. Ex~ que não me afastarei desta 
posição de exigir a convocação desse Ministro. 
Porque, se S. Exo não vier para esclarecer a assun~ 
to convenientemente, esta Casa lião terá cohdl
ções para apurar a honra ou o comprometimento 
moral ~e n~guém. 

O Sr. Jutahy Magalhães --Sr. Presidente,_ 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Conéedo 
a palaVTa ao nobre Senador Jutahy Magalhães, 
pa~~-~!'Jcaminhar a votação. -

OSRJOTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA. 
Para encarTiinhar a votação.) - Sr. Pres1d€:nte; 
Srs. Senâdores, estamos discutindo_ aqui o pro
cesso-de convocação do Procurador-Geral daRe
pública. O Senador Leite Chaves trOUXe à baila 
outra convocação. 

Em meu nome pessoal - não sei se Posso 
falar em nome d;;t_ Comissão ..:....., de'lemos dividir 
os trabalhos da Comissão em três fcises: 6-trabci
Jho de .apuração do fatos, que é um trabalho que 
tem sido feito com a maior seriedade e eficiêilcia. · 
Estamos--buSCanCio dados para o relatôrio final, 

-o que ocorrerá no qUê charTiamos a segunda 
fase dos nossos _trabalhos. Aapresentaçáo do rela
tório, é tarpbém da maior importância e seriedade, 
é a concretização do nosso compromisso de exe
cutar com_ s_eriedade o trabÇtlho de fiscalizaÇão 
que nos compete. Só, «;ntão, teremos a terceira 
fase, Sr:-PreSidente --e, aí, peço a atenção do 
Sr. Senador Leite Chaves. Deveremos ter a ter
ceira fase, a fase da falta de seriedade. Devemos 
trazer para o Senado, para a CP! da Corrupção, 
o Ministro Antônio Carlos Magalhães, para atender 
às conveniências daqueles que desejam a vinda 
do Ministro. N não teremos condições para uma 
discussão séria, mas teremos que chamar o Minis-
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tro para tratar dessas questões. Não sei_s.e uma 
discussão dcss_c tipo vai engrandecer o Senado. 
Acredito _que não. Sinceramente,_ acre-dito .que 
não. Mas, parece, teremos que ter essa discussão. 
EstamOs dispostos a tê-la. Após o encerramento 
dos trabalhos da Comissão, fra_balho _este sério, 
devemos dar essa satisfação àqueles que querem 
passemos à fase da falta de seriedaàe. _S.e querem 
que isso ocorra no Senado, podem dispor deste 
Senador. Tenho procurado sempre defender esta 
instituição na medida. das .rnlohas parcas forças, 
mas digo francamente, com a maior trariqüili
dade, não me preocuparei em-ser beffi edt,tcado. 
Na discussão com o Ministro das Corriuniçações 
não poderei ser bem educado; darei a S. EK' a 
resposta que está aqui na cabeça, e que· ninguém 
me impedirá, em nome dessasJnstitu~ões, que 
eu dê essa resposta pessoalmente,' ólheindo olho 
no _olho. Esta, entretanto, __ ser.?í_ ª últ!r\1.tt rase da 
Comissão, nada respeftosa, que de ncida interes
sará aos nossos trabalhos. Mas, se alguns querem 
que cheguemos a _ela,xamos chegar. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra, para encaminhar, o hobre Senador 
José lgnádo Ferreira. · - ·· -· ----

0 SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB 
- ES. Para encaminhar a votação. Senl revfsão 
do orador.)- Sr. Presidente_,_o -requerimento é 
para convocação-· do Procurador-Geral _da Repú
blica, Dr.. José_ Paulo SepUlveda Pertence. E por 
várias razões. Uma delaS...é. o fato de que, logo 
no começo dos trabalhos da CPJ, pessóalmente 
tomei a iniciativa, Propus à Comissao, a Comissão 
aprovou, e enviei a s:-c:x• ürii~expediente inda
gando quais os_ inquéritos c~imjnai_s que S. ~x· 
recebeu ao longo dos últimos três anos; quais 
daqueles inquéritos ensejaram denúncias, e des
tes que ensejaram denúncias, qual a conseqüên
cia em termos processuais;-se houve provimento 
de jurisdição, se houve, portanto. sentença conde
natória ou absolutó_r_ia; e que também S. Ex' infor
masse - e sobretudo isto - quaiS OS inquéritos 
criminais que não en5ejãt'am O OfefeCifriento de 

· denúncia pela PrOcuiadoria-Gerãr-da· República. 
Este, üln -ponto importantíssimo. A fé por telefone
mas. e cantatas pessoais, tenho" bus·cado obter 
de S. Ex' a remessadessas infornlaçõeS, que nos 
parecem muito importantes, na linha das apura
ções, na linha das investigações que a CP[ está 
promovendo._ _ -~ --· 

Quanto ao Ministro Antônio Carlos Magalhães, 
vamos-deixar claro um ponto: o Ministr.oAntâoio_ 
Carlos Magalhães é um homem que não está 
à altura do <:argo que ocupa, de Ministro de Esta
do. O Ministro Antônio Carlos Magalhães é __ um 
homem escalado, ou auto-escalado para determi
nados seJViços de caráter duvidoso. que visa des~ 
viar a CPI dOS-- seus rumos _de seriedade, rumos 
esses que viSam ~pessoas, que iião -visam situa
ções espedfica's, Visam, mérainciô.te, levantamen
tos sem objetiVos preflXãdoS. 

O Ministro Antônio Carlos de Magalhães, Por~ 
tanto, se tem algum dossiê a apresentar,,.. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Por que 
não convo_caram o Ministro? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Não é permitido aparte erfi ·encanifnhari1ento. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - ••• 
não precisa fazê-lo no ãmbitO de uma Comissão, 

que,_afinal,_é 4m organismo do SenadO, é o pró
prio Senado, e não pode ser um foro para incur
sões desse ppO cOntr'a pessoas. Se S. EX• tem 
alguma coisa contra qualquer Senado_r,·mais que 
o direito~ .S. _Ex• tem o d~Yer, como Ministro de 

__ Es~dO e como i:Ldadâo, -de_ tr.?Jzê-la .1:1 público. 
O que S. Ex-'' tem feito tem um nOrn_e: c_h_çuna-se 
chantagem. E digo isto, creio que posso dizê~lo, 
representando _o pensamento, porque já ouvi, inú

-meras vezes, de todos_ os Membros dé'!_Çomiss~o. 

Lamento, profundamente, que nesta República 
alguém tente, de forma tão ignominiosa, ãlterar 
'OS rum-os- ae·-seré:rliaâàeque esta Comissão tem 
ttaçifdo e qUe tem neleS tt-Tihado. Lamente: pro
fundamente. E, se ãlQ:liri1 -dia, este homem, que 
não respeito - b mínimo que S. Ex• poderia ter 
de mim seria respeito-, não tem o m'eu respeito, 
·se· este homem, algum dia, tiver condições, S. 
Ex- que terri em mãoS a Polícía FeQei'al; ségLindo 
alega, porque disse a_os_ jornais. outro dia, que 

_tinha_em_mã_os_condiçõe.s. de_ fazer. Lev.antqmentos 
pela Polícia Federal -:-_se este_hollll!m.tem mes
mo a Polícia FederaL Abro um parêntese para 
dizer que na noite do dia em qüe b Jornal do 
Brasil pliblii:ou qi.ie ã: Polícia Federal havia feito 
um levantamento acerca· _da _\lida ou acerca da 

• a,tiVraaae-oo Seriador José lgnácio Ferreira_ na 
China, e que o Ministro Antônio Cal-los Mãgalhães 
tecia loas à Polícia Federal .. nessa_ ooite. recebi 
um telefonema do Ministro Paulo. Brpss~rd, dizen
do-me -e é bom que,_agora, este assunto torne

. s_e públiCo, porque inandei a S. Ex' um telegré!ma 
....,... que a sua polícia_g

0
ãQ _se_ prestaya ?I s~rviços 

dessa natureza._E S . .E>f':rl"u:ú:!isse m.ai§.:_ qu~ ª_q_1,1ela 
e~a uma noticia. plantada. Eu_ ciiss~, então, ~ S. 

- Ex": "Sr. Ministro, s_ó lamento que V.. Ex~- não diga 
iS$0 aos jornafS; e i'ne diQa isso _apenas nuffi telefo-
nema pessoal." · · · 

-Prossigo, Sr. Presidente, fechando-O Paréntese. 
Se alQum- âia -esse fiõinem, que não reSpeito; que 

---noo-tem reSpeitei ·de_ LJm Parlam~ntar como eu, 
-se·_aJgu!Jl dia esse __ apresentar um dossiê. contra 

__ mim. e S,_~.QQQ~~fa~-io ~~q-ualquer- mOm.ento, 
_ e· por Isso não ~stá ~en_~g Jr_a,zido à CeJ, _p·6rque 

pode e deve fazé·lo _agora; ontem, ante.ontem, 
am~!l-_1-!ê, -ª _hora __ gt,!~ __ q!,]_iser, em quaLqy_~r fQro, 

--S. Ex' que- é verdadeiro supervisor das comuni
cações do País, e pode convocar quaJquer rede 
-d~_!§!_l~visã:o-,__12º[91,.1_~-~ Ex'~º---f>_'\_kiist_rg_ das Cofnu
n_rç-a-ções; ~m tUdo n-ª mã_o p_<!fa,_cof:n _um aLiditó-

--TiÕ priviJéâiado, mostrar o _que tem; se ãiQLIITlO!a -
~falo ªgora por ini_m- s·:EX' ~p-~eS_~tá!:_~l_gUm 
dQ??iê __ sobr~_a minh_a, viQ.?_,_oassum_Q_~o com!;>_ro-

- ful55~9~_1evar eSSe~dOS~iê-á-AsSélilbléia Legis
fativa do meU Estado: "tfrar -Có_pjãs deSsas peças 
e entregá-las aos __ jornalistas, g_ue vou convocar, 
da·r uma hora de prazo para que eles leiam o 
qy_~§:~_ê<-~~E!~~-~f!tq_u, -~-~í m~ submeto a uma 
entrevista coletiva. O_b_omem público te:n o dever 

---de agir_ ~s~im. S_ou _um homem sériO, que anda 
-de;.Q~. I)~O tenho~Qor que_ f!"le arrepender de fato 
nenhum da minha vida, porque sempre agi com 
, compostura, com seriedade absoluta. 

. Não posso permitir, e lamento __ que_ o S_enado 
Õ perfnita, Que essas coisas-ocorram: teregramas, 
comO recebi pessoalmente _de S. Ex.·, de bªtxo 

__ n,ht_el,_repugnante, _que devolvi a S. Ex" pelas mãos 
de__ um funcionário d~ m'i;!nor_ Ç,at'ªgÇlri~. _g_l,l~_foi 
levar a S .. SC essa minha resposta que foi a devolu
S::â.Q do seu t~J_Nran:t'ª-_A m~r!l_en_v_i~do, 
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Um Ministro que se presta a coisa mais abjetas, 
é profundamente lamentável integre_ o Executivo 
Federal, no s~u rp::;tis alto __ esc~~q, co!TIÕ Ministro 
de Estado. Lamento que tal ocorra neste País. 
Mas este é um país do Terceiro_ Mundo, onde 
pessoas assim ainda chegam ã ser Ministros e, 
sobretudo_, lamenta.velmente, sªo" ~sad~s ou se 
auti:=.--àtilizam para gestões deste ti()o: Para servi
ços sujos, para seMços menores. Eles se prestam 
a isso, porque, certamente, ninguém m~is, neste 
Ministério, se prestaria ã_ lOCuiSOes d~ste tipo. 

_ _ O S_r. Ql~gªs-~º4!_1gues --sr; Presidente, 
peço·a palavra para encamínhãr. 

O SR. PRESlDêNTE. _(HI,Im_bert_o L,ucena) -
Tem a palavra V. Ex", para eni:aniinfla:r: , 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para encaminhar a_ votaç_ão,)- Sr._Presidente, 
fârei aP"etias 'ai9Uirias conSideraÇões ·de ordem 
jurídiCa - conStitUcforial. Ilustre_ Se~;~~dor já tive
ram oportunidade_d_e se manifestar sobre o ass_un
tÕ i10 [!lé_riiO~óSéna"ãà reãeràTVarvOtar·o requeri
mento de-ãütõfià·ao ôóbre Seriador Jos~ Jgnádo 
Ferreira, para, Tlos tE:rmos r.eQim_E:nf.a_[_s,._-cõnvocar 
o Sr~ Procurador-Geral dé\ República, Dr. :José 
Paulo Sepúlveda P"erterrce, a· fim de, perante a 
Comissão Parlameo~r de_loq_u_érito, criar pelaRe

' SOlUÇãô li" 22/SB;-presfar esclarecimentos sobre 
matérfa de interesse daquela C6mi.ssão. -

Sr. Presidente, a Comissão .está em $Ua fase 
firial, e- acreditO que __ ·a presença do Dr. Procura~ 
dor~dE:fal da Repúblicà será dei _maiàr imPortân
cia, para que a COrniss_ão _ possa cõnduir seus 

·trabalhos da- mellior maneira possível. 
Jldg_<;> __ o_Eo-rtü_nO~"Sf.-Pi'esideofe, trazer à conSide

raçãO dos.nOb(es s{'$ •. ~0~QOres-Q_Segumte, mui~ 
tos tritica·rii ~ COr:niSsao. poi-éjue I-táo-há ujn fato 
determinado, Sr. _PreSid_ente,_ é pfeciSõ- qpe. de 
uma vez por todas, esclareçamos isto: não é possí
vel nos apegarmos a JJma interpretação rigorosa
mente gramaticaJ do texto_constitucio_nal._Qfa, a 
Lei no 1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe 
sobre .<;{S_Ç_omissõ~s pgr!a~entares~de Inquérito, 

-· l)Q Çlrt., ,1 o, cijz_: -

"As Con:iissõeS_terão ampla ação nas pes
quisas destinadas a apurar os fatos 'determi
n-ados que deram origem à sua foi1Tiação." 

No art. _;i", diz o_ seguinte: 

"Se fbrerri -djversos os fatos Objetivos de 
inqu-êrito,- a -comiSsão diiá ·em separado so
bre cada um, podendo fazê-lo antes mesmo 
de finda a investigação dos demais~~· 

-Se formos aq -~eQjfDel)to frit~rr;t9 •. ~~-~ ~ n<?S58-
lei inte_rriÇl, Sr: Presidente, ~ncontrarem:os_ n_o art 
168, o seguinte: - - - - - · 

- !'A Comissão de Inquérito tem por fim a 
·_ ãpúfã_ção_-ae fato d'i:!t~rrnin_Çl_do _ço,Mtan~_do 

-ato que der origem à sua criação,"_ 

~s, T!O _mesmo,_ CaPítulo, -lem-os o seguinte 
- §3" do art 170: · 

"No ato ou no_ projeto de criação;:· devem 
ser inçlicados, com previsão, _o _número dos 
membros da Comissão, o PrazO-de duração 
e o fato ou fatqs a apurar." 

E ainda no art. 176: 

:~Se for~ diver.sos- os -fatos_ objet.O: (I e_ inqué
rito, .a Comissão dir~. _er:n.. s.eparado, sobre 
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cada um, podendo fazê-to antes mesmo de 
finda a investigação dos demais." -

De mo"d.o, Sr. Presiente, que quando se _fala 
em fato determinado não quer dizer que haja ex
clusividade, que o fato determinado deva ser inter
pretado no seu sentido escrito. A interpretação 
é lata, como emana dos textos que acabo de 
ler. 

Sr. Presidente, encerro estas Conslderãções, di
zendo que votarei a favor deSsa convocaçllo. Acho 
que a CorriiSsão esta ConCluindo seus trabalhos 
e não devemos impedir que uma nobre e ilustre 
autoddade, um homem como o Dr. Procúrador
Gecirda República, talentoso. honrado, poSsa vir 
aqui prestar esclarecimentos a essa Comissão, 
cujos membros, Sr. Presidente~ estão imbuídos 
do mais alto espírito público e não querem outra 
coisa senão servir à Nação brasileira~ _ 

Termino as -mírilias considerações, Sr. Presi
dente, e muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid Sal
danha Derzi, Uder do Gàverrió, paia eficaminhar 
a votação do requerimento. 

OSR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB 
- MS. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
doorador.)-Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, aca
bamos de assistir a um espetáculo triste nesta 
Casa, onde um minf.Stfo de- Estado, ~Um homem 
com l~rg~ \[iqa pública, 1,.1m homem que foi gover
nádor, por duas vetes, de ~eu EStado, prefeito 
de capital, várias vezes deputado federal, um ho
mem C~m mais de 45 anos de vida pública respei
tável, ttavendo divergências, como é natural, na 
vida pública, foi atac_açlç aqui, dizendo-se que S. 
EX' nãO· merece o r-espeitO de colegas nossos. 

Nestes termos, Sr. Presidente, vamos trazer as 
divergências, as lutas menores e mesquinhas lá 
do seu Estado, a Bahia, para o Senado Federal 
e para o cenário federal. Não achp justo. 

0$ homens precisam merecer;'tambénl, ores
peito, e S. Ex" merece O fesPeftõ, a adrTiiração 
e a confiança do Senhor Pi'esidenie da República 
e de nós. s_eus companheiros e ?eus amígos. 

EUf'i:ilcõrreligfonário de S. Ex",_ o Sr. Ministro, 
desde a antiga União Democrática Nacional, de 
onde e_ra um dos valorosos companheiros. 

Eu ri':le -s1fit6i:m1fisteçido em vir trazer para esta 
Casa é para o Ceriáiio dã política riaCiõnãl eSsas 
mesquinharias lá do seu Estado, essas lutas políti-
cas de lá. · 

Vamos respeitar os homens públicos, para que 
possamos mereCer-o respêitOtãfnbém. 

S. Ex• é um -homem que se tem -conduzido 
da melhor maneira possível, dentro do Ministério, 
com linha, com d" equilíbrio, com honestidade .. 
Então, não merece ataques dessa maneira com 
que s_e está fazendo, antes- merece _o nosso res
peito e a nossa admiração. 

Eu já fiz apelos a companheiros nossos. Isso 
deveria ficar _com o passado. Vamos esquecer 
as divergências. Mas não, todas as vezes reno- _ 
vam-se, e é natural que o Ministro também tenha 
o direito de defender-se, e o direito é pela impren
sa nacional, porque não lhe dão outra oportu
nidade de vir a esta Casa ou à Coinissão ou seja -
lá onde for._ 

Fico entristecido e não aCeito que continUemos 
a tr:atar um homem com a personalidade de Antô-
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nio Carlos Magalhães como estamos tratando, 
_ como não admitiria que se tratasse outro ministro 

qualquer, outra autoridade que deve merecer o 
respeito dos políticos e da nossa Nação. 

Formulo um apelo para que se encerrem essas 
discuss_ões, que esqueçamos essas divergências, 
e-vamos tratar, aqui, dos interesses desta Casa, 
defender os interesses desta Nação, so~retudo 
dos nossos Estados, dos nossos municípios, que 
estão esperando o nosso_trabalho, o nosso patrio
tismo, o nosso espírito público. 

É com tristeza, confesso, Sr. Presidente, que 
vejo um homem da dignidade, da honradez, um 
homem público como o Ministro Antônio Carlos 
Magalhães ser tratado desta maneira. Merece nos~ 
se reSpeito, n6ssa_adnilração, -como merece S. 
~ do Governo José Samey. 

O Sr. Maurício Coll'êa-Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem_ a palavra o nobre Senador. Maurício Corrêa, 
para encaminhar a votação. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. 
Para encaminhar a votação. Sem reviSão do ora
dor.)- Sr. Présidente, Srs. Senadores, o_ grande 

_tribuno romano Cícero dizia que - Aliud est 
aCcusareo; aliud est maledlcere - uma coisa 
é acusar, acusa-se com provas, com documentos, 
e maldisse, através, evidentemente, da maledi
cência, com aquilo que ele tem, que é produto 
da infância, da injúria, da calúnia. 

Fui Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil durante oito ános, quatro mandatos aqui 
em Bra-sma, nunca Colocaram a minha vlda, de 
28 anos de Brasília en1 verificação, para saber 
se o ·que- tenho é produto de honestidade ou de 
desonestidade. 

Os meus adversárioS muniram o Ministro das 
ComunicaçõeS do chamado dossiê que teria cOn-·· 
tra nós. E-aqUi é que quero dizer qUe essa questão 
_não é·só ama questão da Bahia; é uma questão 
da dignidade pessoal dos Senadores que com
põem aquela Comissão, como é o caso da digni-
dade Qa minha família · 

Temos o Poder Executivo, "o Poder Legislativo 
e o Poder Judicíárlo. O Poder Legislativo legisla; 
o Poder Executivo, executa; o Poder Judiciário 
julga. Qual é o c:aminho civilizado que se deve 
'!_dotar quando h~ questões entre esses Poderes? 
E correr ao Poder Judiciário, e assim- ftzemos. 
Dirigimos uma interpelação ao Ministro Antônio 
Carlos MagaJhães, para que S. E;.(• decidisse, para 
que S. Ex• afirm~sse; para qÜe S. Br deixasse 
registrado na História qual foi o crime que eu· 
pratiquei, qual o crime que o Senador Carlos Chia-·-

. . relli_praticou, qual o crime que o Senador Jutahy 
Magalhães praticou, enfim, qual o crime que nós 
praticamos. S. Ex" perdeu a grande oportunidade 

__ 9e -~x_pJicar ao Supremo Tribunal Federal o que 
tln])a contra nós, porque, na form~ c!.a Consti· 
tuiç-.3.0 vigente, o seu CorPo privilegiado é o SÚpre
mo e o nosso também. Não haveria, portanto, 
melhor lugar do que o Supremo para S. Ex' dizer 
o que eu roubei, qual foi o prejuízo que o Senaçlor 
Carlos Chiarem deu com as cebolas no Rio Grande 
do Sul, qual foi o crime_que b Senador Jutahy 
Magalhães_ cometeu na Bahia~ Mas S. Ex• não 
qÚis fâzer isso. 's. Ex.• está sujeitÕ, eVidentemente, 
a uma queixa-crime, a uma ação. É isso que pre-

tendemos fazer. O resto,_parece~me, como-d_izem 
no Ríó Grànde :dO_Sul, é 'jogar pólvora em Xilnan-
jo"._ -

Não tenho nada a responder, SL Pres!âente. 

0 .. Sr. Alfonso Camargo - Sr. Presidente, 
peço a paJavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humb_erto. Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Ca
margo, para encaminhar. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o seriador 
Maurício Corrêa já fez algumas obseJVações, mas 
gost~ria de ~crescentar outras. -~- _ 

Fico entristecido ao constatar, e não aceito, que 
o Senador Rachid Saldanha Derzi, pela Uderança 
do q9v.e~n.o, çonsidere questã_o qe mesquinharia 
baiana aquilo que para o Senador Jutahy Maga
lhães é uma questão de honra pessoal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
· Em votação o Requerimento. 

Os Sr.S. Senaâores que o--aprovam queiram per-
manecer sentados. (Pausa) · 

O .SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente, 
meu voto é contrário, pela ínoperància da Co
missão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceria)
Aprovado, com o voto contrário do Sen'ador João 
Menezes. 

A Presidência tomará as providências n·eces
sãrias à conVocação do Sr. Procurador-Cera! da 
República, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 6: ~ 

DiScu:sS};ã_o, em tudtq Úl)icÚ, _do ·p~~jeto de 
Lef da Câmara no 53, de 1986 (no 3.319/84, 

-- na CaSa de origem), que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Universidade Federal de 
Cruz ÂIUl, no Estado do Rio Grande do_ Sul, 
e_ dá oUtras providênci~ _(Dependendo de 
Parecer.) 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por 
solicitação das Lideranças. Nos termos do dispos
to no art. 11 parágrafo único, da Resolução no 
1, de 1987,_com a redação dada p~_la Resolução 
n° 54, de !987. 

Conforme dispõe o art. 6~. da ReSolução n~ 1, 
de 1987, fi Presidência designa o eminente_ Sena
dor Carlos Chiarelli para emitir parecer sobre o 

- Projeto de Lei da Câmara n" 53, de 1986. 

O SR- CARLOS CHIARELU (PFL - RS. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs~ Sef'lã.~ 
dores, o Projeto de Lei da Câmara_ n~_ 53, de 1986 
(n9 3.319, de f984, na Casa_de origem), de autoria 
do il,~stre _ Q_eputado _R)Jbens _Ardenghi, tem er~'l 
_vista_autoriza"r o Poder EXecutivo a criará Univer
sidade Federal de Cruz Alta, no Estado do Rio 
Grande do Sul, além de dispor sobre seus cursos, 
regime jurídico do pessoal, mandamentos univer
sitários e outros .;1spectos. 

A proposição em tela visa á beneficiar um 1m
portante ceJ"'!trO_ do Estadõ gaúcho, acrescentan
do-se a um s~leto grupo_de universidades federais 
lá existentes.~Os curSos propostos-correspondem 
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ao perfil da economia regional e certamente aten
derão a uma cltentela ávida de conhecimentos, 
que dará sua contribuição relevante ao desenvol~ 
vimento econômico-sod31 da regiãO. -

O presente projeto de lei reacende a discussão 
sobre a conveniência de se expandir a rede federal 
de instituiÇões de ensino_superior, elevando ades
pesa pública. 

Por outro lado, para atender às exigência~ legais 
relativas à criação de uma universidade, serà ne
cessário adaptar o elenco de cursos aos critérios 
mínimos de universalidade do saber. 

Considerando, porém, que as medidas propos
tas têm caráter autorizativo, a criação da univer
sidade dependerá de alocação de recursos a ser·
a realizada pelo Poder Executivo. ASsim, nosso-· 
parecer é favorável à aprovação do projeto de 
lei em exame. 

Trata-se de um projeto de lei que tem como· 
característica fundamental uma feição autoriza
tiva. A criação da universidade dependerá, eviden
temente, de medidas posteriores a cargo e na 
dependência de decisão político-administrativa 
do Poder Executivo.- ---- --- - --- -

Será necessário a universidd€ -qúe adapte o 
elenco de_ cursos aos critérios mínimos de uma 
universalidade do saber. 

Tratando-se, por isso mesmo, de medida mera-_ 
mente autorizativa, e já Com antecedentes co
muns nesta Casa, nosso parecer é favorável à 
aprovação do projeto de lei em exame, que já 
teve a aprovação anterior da Câmara dos Depu
tados. 

É _este o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favOrávei. Passa-Se à discussão do 
projeto, em turno único. (PauSa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentai~. 

das do Senador Mendes canale, mas geraram 
ocasião, que novamente, de algumas posições 
do Miriistério da Fazenda com relação ao impacto 
da inflação e do déficit público. 

. Desta forma, passo a ler o parecer, que é favorá
vel, nos termos do anexo projeto de resolução: 

Com a Men.Sagerit n9 124, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Fede~al pleito da Prefeitura Municipal 
de São Paulo, Estado de São Paulo, objetivando 
a contratação de operações de crédito, jUnto ao 

_aam:o do Estado-ae- São PaUlo S.A, este na quali
dade de agente financeiro, com as seguintes ca
racterísticas: 
-~A-Valor global: Cz$ 25.075.898.649,24 (cor

resçirindénte a 47.947.185,7 OTN, de Cz$ 
522,99, ein Dez/87), serido as Operações 
nos valores a saber: 
1- ez$ 4.296.604.314,48 (8.215.461,7 
OTN); 
li-ez$ 331. f70.342, 75 (633.225,0 OTN); 
III - Cz$ 892.719.872,46 (1.706.954,0 
OTN); 
IV_.:_ Cz$ 2535.8lO.i07,22 (4.848.678,0 
OTN); . 
v -Cz$ 17.019.594.012,33 (32.542.867,0 
OTN); 

8-Prazos: 
1 - de carência: 3"6 meseS (operações I, 

11, III, e IV); 30 meses (opera
ção V); 

2 - de amortização: 216 meses (operações 
r, II, Ill, e lV); 240 meses 
(operação V); 

C- Encargos: 
· 1 __:juros: 10,5% a.a. (CEF) e 

1,0% a.a. (Agente Financeiro)~ 
2 .....,_taxa de administração da CEF: 

2,0% sobre cada desembolso; 
D - Garantia:_ viilculação de quotas-partes do 

lmposto sobre Circulação de Mer
--- cadoríaS (!CM); e -

O SR. PRESIDENTE (Humberto LUcena)-- ---=--I;:- Destinaç_ão dos recurs~: execução_de obras 
Item 7: do programa FINANSAIFIDREN destinadas á ca

Mensagem nq 124, de 1988 (n~ 216/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São Pau
lo, Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 47.947.185,7 Obrigações do Tesou- _ 
ro Nacional - OTN. (Dependendo de Pare
cer.) 

nalização de- córregos e implantação de vias de 
fundo de vale (Operação I); obras do Programa 
FJNANSAIFlDREN destinadas à ampliação e me
lhoria do sistema de- drenagem pluvial, com vistas 

-ao controle de ini.iTidações (operações Ir, III e IV), 
e obras do_ Programa de Infra-estrutura urbana 
e equipamentos comunitários públicos (Opera
ção V). 
--Trata-se de empréstimo a que, por força das 

Nos termos do arl 6" da Resolução 0 o 1, de disposições contidas no artigo-2?, da Resolução 
1987, a Presidência designa 0 eminente Seriador no 93n6, não s·e aplicam os limites frxados pelo 
Affonso- Camatgo ·para'Proferir" 0-parecer Sobre--' ãi'C2o da Resolução n9 62n5,-ambas do Senado 
a Mensagem, com 0 respectivo projeto de resolu- Federal, haja vista que os recursos a sererrftepas-

. Sa:doS-provém da Ca~ Económica federa] (su-
ção. cess6r8 do extinto BNH, por força do Decreto-Lei 

O SR. AFFONSO CAMARGO _(PTB- PR. _ n' 2.291, de 21-11-86). . 
Para proferir parecer. Sem reVf.Sàt?. do orador.)~---o senhor MiniStrada Fazerida aprovou a opera
Sf. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de pedido -ção "ad referen_dum" do Conselho Monetário Na
de empréstimo· à Prefeitura de São Paulo. Esses _clonai com base no reconhecimento, pela Secre-
pareceres deveriam ser relatad_os pelo Senador tarla do T eScuro Nacional, do carâter prioritário 
Carlos Alberto, ·que _ _!1ão está hqje em Brasília. da operação, Esta Secretaria considerou que a 
Esses pareceres deram margem a ãlgumas dúvi- -operação se enquadrava nas diretrizes e nos obje-
das ao Senador Mendes Canale, que, por isso, :-wos dos planos governamentais, e foi favoráveJ 
apresentoLI um requêrirn_ento pedindo novos es- à Operação porque, além de receber da Secretaria 
darecimentos. Esses esclarecimentos foram· fei- de Finanças da Prefeitura Municipal de São Paulo, 
tos pelo Ministério da Fazenda, e, segundo infor- em maio ®ste..éJnO, dados adicionais atualizados, 
mações que tenho, dirimiram, eril parte, as dúvi- empregoU critérios de avaliação da capacidade 

de pagamento um pouco diferentes daqueles usa
dos pelo DEMOB/SP em sua análisEi de 15~ 1-88. 
A fundamentaçào da decisão tomada pela Secre
taria do Tesouro é a seguinte: 

a) O DE/1:'\0B/SP trabalhoU com o estpquEi totaJ. 
·da dívida, sem levar em consideração o princípio 
da rolagem, adotado sistematicamente pela STN 
para amenizar as dificuldades nas finan-ças de Es
tados e Municípios brasileiros. Essa Secretaria, 
no en:tanto, adotou um tratame_nto compatível 
Com o principiO da rolagem quando analisou os 
compromissos da Prefeitura junto ao _Ban<:o do 
Brasil S/ A - referente· aás Avisos noiS 030 e_ 09 
de t9-8=-s3· e· 2-2~84, r·espêctivãme!lte. ESses 
compromissos acarretavam fortíssimas pressões 
na exe<::ãÇãO õrÇamerltáriã ~de 1 g88, --o· que levou 
o DEMOB a desaconselhar qualquer novo_ com-
promisso. ~ --

b) o parecer_apresentado pelo agente financeiro 
(o único que correrá o risco do empréstimo, já 
que o Tesouro não garante a operação) concluiu 
pela sua viabilidade técnica, económica e fman-

·' ceira, após acurada anâlise das finanças da Pre-
feitura. -

c) a Secretaria do T esourõ Nacional examinou 
o pleito _em questão à luz do novo sistema tribu
tário~Já aprovado pela Assembléia Naciona1 Cons
titt.iinte; bem como à luz das ações de reaparelha~ 
menta fiscal da própria Prefeitura Mun!ciPal de 
São Paulo. Esses- dois fatores implicarão um in
cremento da ordem de f2-15% na receita daquela 
cidade, o que significará folQa sUfidente para aco
modar estes e outros investimentos. 

Do ponto de vista das finanças públicas da Pre-
- feitura Municipal de São Paulo, (onde vem sendo 

realizado um magnífico trabalho sane~do_r, __ cujos 
resultados permitirão ao atuaf e_aos futuros admi
nistradores incrementar os investimentos.com re
cursos próprios) a operação de cl-édito em teJa 
será financiada com recursos orçamentários pró
prfós e já previstoS para os futtirõs exercícios, sem 
acarretar quaisquer pressões na execução orça
mentária nos anos de _-Sua a:mOrlízaÇ~o. ·conse
qüentemente, por ter a Prefeitura capacidade de 
pagamento comprovada, a fonte de financiamen· 
to sera a própria arrecadação tributária, o que 
não gerará inflação e muito menos déficit público. 

r•hri-·ién'to, trata-se de empreendiln€nto.de lar
go alcance_ social, enquadrado nas diretrizes e 
objetivos da ação governamental. Casos análogos 
têm recebido o "referendurn" da Casa, até porque 
são projetas geradores de muitos empregos e 
constituem uma das poucas alternativas de que 
dispõem as administrações municipais pafa pro
moverem os investimentos básicos de que care
Ct?m as suas cidades. 

A operação est{t amparada nas autorizações 
da Câmara de Vereadores n""' 10.191, de 2-12-86; 
10.193, de 2-12'86; 10,420, de 9-12-87; 10.422, 
de 28-12-87; 8556, de 10-12-77; 10.356, de 
20-11-87; 10.448, de 21-3-88; 9.220, de 25-3-81; 
9.673, de 6-I-84 (cópias em anexo}. 

-AdotandO a sistemática da Cãsa, para a análise 
dos pedidos de empréstimos, e --com as informa
ções fornecidas pela Secretaria do TesoUro Na
cional- relativamente ao Requerimento de Infor
mações do eminente Senador Mendes Canale
concluímos pela aprovação do pedido, visto que 
o mesmo é jurídico e constituci6ii:al e o Processo, 
agora. está devidamente instruído com todos os 



Agosto de 1988 -DIÁRIO bo-coNGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quarta-feira 24 -2175 

documentos que habilitam conhecer perfeitaw 
mente a operação e a origem dos recursos para 
satisfazer os seus encargos. -

Nessas condições, resolvemos _acolher a Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 99 de 1988 

Autoriza a Prefeitura Murúcipal de São 
Paulo/SP a contratar operação de cré
dito no valor equivalente, em cruzados, 
a 47.947.185,7 OTN. 

O Senado Federal, resolve: 
Art. _ 1" É a Prefeitura Munidpal de São Paulo, 

Estado de São Paulo, nos termos do art. 2° da 
Resolução n~ 93, de 1976, altenid8. Pela ReSolução 
n9 140, de 1985, ambas do Senado Federal, auto
rizada a contratar operação de crédito no valor 
equivalente, em ·cruzados, a 47.947.185,7 OTN, 
junto à Caixa Econômicà Federal e oti -Banco 
do Estado de São Paulo SA, este na qualidade 
de agente financeiro da Caixa Econômica Federal, 
objetivando a execução de_ obras do Programa 
FINANSAIFTDREN, destinadas à -canalização de 
córregos e implantação de vias de fundo de vale 
(Operação I); obras do Programa FINANSNfl· 
DREN, visando a ampliação e melhoria do slste-
ma de drenagem pluvial, com vistas ao controle 
de inundações (operações II, III e IV); e _obras do 
Programa de infraKestrutura urbana e equipamen· 
tos comunitários públicos (Opetaçãó V), naquele 
município. ~-

Art. 2?_ Esta Resolu_ção entra E':m, vigor nq data 
de sua publicação. 

Arl- 3_0
- Revog'!l a~ disPosi_ções, e.m CQrttr!i~io. 

Sala das Sessões, - _ 
É o parecer, Sr. -Presidente e Sr:S. S:émidOrei. 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer _é__ favorável. 

Passa~se à discuss_ão do projeto, __ em turno úni
co. (Pausa.) 

O Sr. Leite Chaves - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir o projefo: · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - · 
Concedo a palavra ao nõbre Senador Leite Cha: 
ves, para discutír O projeto. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB -c PR. Para 
discutir.) -Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, é só 
para um esclarecimento~ Veja V. Ex", Sr. Presi
dente, que os empréstimos contidos nas Mensa
gens n9~ 7 e 8,_ respectivamente, perfazem um 
total de 80 milhões de OTN, equivalentes a aproxi
madamente 160 bilhões de -cfuzadOs. Não é uma 
reciclagem, não é um remarteji:tmento de dívida, 
é a contratação de financiamentos novos, destina
dos a finalidades espe"dficas. 

Não há nenhuma referência, nem no_ parecer 
oral- apenas ouvi a-conclusão- nem nas infor~_ 
mações do Banco Central, -ou- dá -JV\inisfério da 
FaZenâa,- se-eSse~ empréStlm& Se- ctintêm dentrO 
daquelas margens de endividamento que o Regi
mento sempre previu. Não há referência nenhu
ma a isso, Sr. Presidente, e se trata de um emprés
timo-'exageradamente acentuado, ainda que São 
Paulo seja um mundo diferente. Ele pare-ce-me 
ultrapassar os limites _de tudo que passou por 
aqui, nesses últimos tempos. Go:itaria de saber 

se a Mesa ou o Sr. Relator tem condições de 
infOrmar se esses valOres se contêm nbs limites 
de endividarriento da cidade de São Paulo ou 
o extrapolam; 

0-SR.-PRE.siDEfrriTE-(Humberto Lucena)-
A informação solicitada por V. Ex~ deve ser pres
tada pelo nobre Relator, Senador Affonso Camar
go, pois é quem está substituindo a Comissão 
de técnica que deu parecer sobre a matéria. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presi
dente, os pedidos de empréstimOs são rotineira
mente examinados por vários órg_ãos do Poder 
Executivo e pela Assessoria Técnica do Senado. 
O Senador Leite Chaves tem conhecimento disso. 

-Todo o processo encontra·se sobre a mesa e 
·S. Ex11 dele poderá ter Conhecimento. Eu li hoje 
e nele há uma reiterada afirm_aç_âo do Ministério 
da Fazenda, em decorrência de dúvidas levan
tadas pelo Senador Mendes Canale, de que, real
mente, esses valores estão dentro dos limites de 
endividamento da Prefeitura de São Paulo. A opi
nião da Asses-soria Técnica que examinou os da
dos técnicoS é favor:ável. O ri1eu parecer é favorá· 
vel, em decorrência exatamente de __ o processo 
ter preenchido os_limites. 

_O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O processo respectivo está sobre a mesa, à dispo
sicão do nobre senador Leite Chaves e __ dos deK 
mais Srs. Senadores. 

_O SR. PRESIDENTE (HumbertO Lucena) -
Se nãO há-nlãiS -nEmhi.uri- Sr. Senador qüe-queira 
fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. 
~(Pausa.)--- -

Es_tá encerrada a discussão. 
AvQtaça:o da D)atéria procéder-se-á na sessão 

seguinte, nos teunos regimentais. 
O SR. _PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item a:- -

Mensagem n9 125, de 1988_(no 217l88,--· 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São Pau~ 
lo, Estado_de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor cC?ir_espÔ_nderyt~, em -cru: .. _ 

· za:do_s, a 32.038.173,54 9brigaç:~s do Te.
Souro Naciona] - OTN~- (Dependendo de 

---parecer.) _ 
-N:oS-terinos do ari. 6? da Re.~olução no 1, ·de 

1987, áVreSidência designa o eminente_ Senador 
Affcinso t.~mafgo_Pai-~ -er:nitir parecer._Sobre a
men.sãgem, com o respectivo projeto de reso~ 
luç_ão. 

o SR, AFFClNSO CAMARGO (PTB- PR. 
Para proferir parecer.)-Sr. Presidente, Srs. Sena
d_ores, com a .Mens_agem n9 125, de 1988, o se:_ 
n_hor Pre_sidente da República submete à delibe
ração do ~enado F~deral pleito da Prefeitura Mu
nicipal de S~o Pa!Jlo, Estado de São Paulo, objeti

-yançlo a_ contratação d,e operações de cr~dito, jun
to ao B_anw do Estado de São Paulo_ S.A, este 

C - Encai'gos: - -
1 -juros: 10,5% a.a. (CEF) ~ 1,0% a.a. (Agente 

FinanceirO); ·- - - · · 
2 --taxa Cfe ãamínTstraÇ-áO ~aa CEE2-,0% sobre 

cada desembolso; 
D - Garantia: 

Vinculação de quotas-partes do fmpOsto sobre 
Circufaçâo de ~~c:a_dorias (10'\)i__~- ____ _ 

E-Destinação dos recursos: _execução de 
obras do Programa Produrb. -

Trata-se de empréstimo a que, por força das 
disposições contidas no art. 2~. da Resolução n" 
93/76, nãO se aplicam oS limites fixados pelo art. 
29 da ResolUção -ri, 62f75, ambas dO-Senado-Fe
deral, .haja vista que os recursos a ser.em repas
sados provêm da Caixa Econômica Federal (su
cessora do extinto BNH, por força do Decreto· lei 
no 2.291, âe 21'1 l-86),-

O Senhor Ministro da FaZenda aprovou-o envio 
da operação ao Senhor Presidente da Rt::;pública 
ad referendum do Conselho Monetário Nacional, 
com base no r_econhec~me_nto, pela _Secretaria do 
T escuro Na-danar; do caráter prioritário do em
preendimento a ser financiado pelã -operaÇão de 
crédito em tela. ESsa Sécretarni considerOu que 
o projéto se eriqui:tdrava nas diretrizes e objetivos 
dos planos nacionais de desenvolvimento e foi 
favorável tendo em vista que a Prefeitura Municipal 
de sao PãuiO-dispõe de capacidade de pagamen
to para arcar com os· seus encargos. 

A fundamentação técnica que embasou a deci
são da Secre~0a dO Tt::soúrO fOi a :;é9uinte: 

a) o DEMOB/SP trabalhou com o estoque to
tal da dívida, sem levar em cqnsideração o prin
cípio da rolagem, ·adotado sistematicamente pelo 
CMN e iffiplementado para amenizar as dificul
dades nas finanças de Estados e_ Municípios brasi
leiros. Essa _secretaria, no entantO;- a dotou um 
tratamento compatível com o princípio da rola~ 
ge!fi quaridQ -~fti::llísou os cOmpromisSos da Prefei
tura junto ao Banco do Brasii_S/A--_ referente 
aos Avisos nos 030 e 09 de 19Ks:a:r e 2-2-84, 
respectivamente, fazendo com que os seus im
pactos sejam diluídos num prazo maior; 

b) o parecer apresentado_ pelo agente finan~ 
ceiro (_o único que correrá o risco do empréstimo, 
já que o Tesouro não garante a operaçãO) con
cluiu pela sua viabilidade técnica, económica e 
fmanceira,_ após acurada análise das finanças da 
prefeitura; · 

c) a Secretaria do T escuro Nacional examinou 
o pleito em questão_ à luz do novo sistema tribu
tário, já aprovado pela Assembléia Na dona! Cons
tituinte, bem como à luz das ações de reaparelha
mento fiscal da própria Prefeitura Municipal de 
_São __ paulo, E.sses dois_ f~t_ores implicarão um in· 
cremento da ordem de 12 a 15% na receita da
quela cidade. o que significará folga suficiente 
para acomodar este e outros investimentos, con..; -
forme pode se verificar no trabalho anexo. 

Do pontcrde vista das fínariças Públicas 4_a Pre-
i1a qUalidade de agente financeiro, com as seguin- feit~ra Municipal de, São Paulo, (onde vem sen.do 
tes características: reahzado um magmfico trabalho saneador, CUJOS 

A - Valor: Q$ 19.124.867.314,16 (corres_~ _ re_sultados permitirão ao a_tuªLe aos futuros admi- _ 
pendente- a 32.038.173,54 OTN de Cr$ 596,94, nistradores incrementar o_s investimentos com re-
erh ja-11/88) cursos própri?s) a oP::!ação ~e crédito, em t~a 

B _ Prazos: _ nâo acarretara quaisquer pressões na_ execuçao 
1 - de can~nda: ãté 30 meses; otç"amentãria nos anos de_ su~ amortizaç~?·. Con-
2 _de amOrtiiaçãOi-240 meses;- seqüentemerite, por ter a Prefeitura capac1dade 



2176 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Agosto de 1988 

de pagamento comprovada, a fonte de financia~ 
mente será a própria arrecadação tributária, o que 
não gerará inflação e muito menos déficit público. 

OSR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA faltando com a verdade ou não. Mas, na medida 
Para dis~utir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- em qtle há o cumprimento dos pré--requisitos, 
dente, Srs. Senadores: evidemente. eu acho,_a minha bancada pelo me-

No mérito, trata-se de empreendimento de lar
go alcance s_ocial, enquadrado nas diretrizes e 
objetivos da ação governamental. Casos análogos 
têm recebido o referendum da Casa, até porque 
são projetas geradores de muitos empregos e 
constituem uma das poucas alternativas de que 
dispõem as administrações municipais para pro
moverem os investimentos básicos ele que care
cem as suas cidades. 

Essa questão-dOs e-mpréstimos- que passam --_-nos não tem como se opor a uma resolução que 
pelo Senado Federal tem dado margem_a aberre- seja favorável. 

No caso em tela, a implementação -do Projeto 
contribuirá decisivamente para diminuir -os bol
sões de pobreza que abriga o Município de São 
Paulo. -

A operação está amparada nas autorizações 
da Câmara de Vereadores n""'Ol. 191, de 1~-12-86; 
10.193, de 2·12-86; i0.420. de 9-12-81; 10:422. 
de 28-12-87; 8.556, de 10-12-77; f0.356, de 
20-11-87; 10.448, de 21-3-88; 9.220, de 25-3-81; 
9.673; de 6--1~84 (cópias -e-m ariexo). -

Adotando a sistemática da Casa, para a análíse 
dos pedidos de empréstimos~ e com as informa
ções fornecidas pelo Ministério da_ Fazenda --
relativamente ao Requerimento de Informações 
do eminente Senador Mendes Canale - concluí
mos pela aprovação do pedido, visto que o mes
mo é jurídico e constitucional e _o processo, agora, 
está devidamente instruído com todos os docu
mentos que habilitam _c_onhecer perfeitarriente a 
operação e a origem dos recursos para satisfazer 
os seus encargos. _ 

Nestas condições, resolvemos acolher a Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 100, de 1988 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de São 
Paulo-SP a contratar operação de cré
dito no valor equivalente. em cruzados •. 
a 32.038.173,542 OTN. 

O Senado Federal, resolve: 

cimentos, ma:s só há um critério pa:ra se levar 
em cOnsideração, que é esse que b ilustre Sr. 
Relator--acabou de expor: Se o estado ou a Prefei
tura t~m -ou nã~ c_::ondições _ d~ endividamento. 

Quando se olham os números de São Paulo 
- e ainda há pouco· eu dizia isso a meu ilustre 
alnigo Senador Leite Chaves -, normalmente 
espantam pelo volume, mas é preciso levar em 
consideração a relatividade dos casos. O orça
m-ento da Piefeitura de São Paulo, evidentemente, 
não é igual ao da Prefeitura de Belém do Pará. 
Se este Senador estivesse pedindo Um emprés
_!imq dessa natureza para um município menor,
certame!lte_quando passasse pelo Banco Central, 
quando passasse pela tramitação que um pro
Cesso nortTla1mente se_gue haveria a indicação de 
·que aQuele" volume de empréstimo era superior 
à capacidade de ~ndivjdamo::-nto. 
- ?os outro lado, já fiZemos ?Jqui várias conces

sões, de projeto de resolução que apresentamos 
aprovando empréstimos para estados diferentes_, 
estados mais poderosos, como o Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros. 

Há uma discussão que eu, como üder do meu 
Partido, gostaria de afinal verificar se tem ou não 
cabimento. 
__ A Bancada da Bahia, de um modo geral, consi

dera o problema aqui como sendo discriminatório 
.e,_ por isto, tem tido uma atitude que, do ponto 
de vista parlamentar, é incensurável, que é a obs
trução. 

Ora, se o GOverno, realmente, faz disCriminação 
em relação a determinados estados, fica _muito 
ruim que sejamos parte desse tipo de manobra. 
Mas, se não faz - e o Líder do Governo, se não 
me engano, já disse aqui, algumas vezes, que 
a questão não era de discriminação, mas de falta 
de habilitação em ocasião oportuna - que isto 
seja esclarecido de vez. 

Art. 19 É a PrefeitUra Muntdpal de Sã.o Paulo, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2° Qa 
Resolução n~ 93, de-1976, <llterada pela ResoluçãO 
n9 140, de 1985, ambas do Senado Federal, auto
rizada a contratar opera~ão de crédito no valor 
equjva1ente, em cruzados, a 32.038.173,542 oTN; 
junto à Caixa Económica Federal e ou Banco _ 
do Estado de São Paulo S/A, este na qualidade . 
de agente financeiro da Caixa Económica Federal, 
destinada a execução de obras do Programa PRO~ 

_ Ta.mbém não pode parecer aqui, e tenho abso
luta certeza de que esta não é a intenção do Sena
dor Leite Chaves -:- não digo isto como flatteur. 
maS realmente por reconhecer a integridade pes
soal de S. Ex• - que se _queira prejudicar São 
Paulo na figura do Prefeito ..J"ânio Quadros, porque 
é ele o prefefto. Não tem cabimento. Ficaria muito 
mãl-j;)cira a Bancada Pãulista, aquÇque, em sua 
loJalidade, se opõ_e _ao Prefeito Jânio Quadros, 
fazer sobre São Paulo a discriminação que a Bahia 
admite que é feita contra ela e Pernambuco, que 
me parece fá fOi resolvida. DURB naquele municíPio. - -

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

Art Jo Revogam-se as disposições em con
trário. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:-:_ 
O parecer é favoráveL - -

Em discussão o projeto, em turno único. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, para discutir a matéria. 

Na discussão Oest_a matéria, Sr._Presidente, eu 
- Võitaria- a insistir nOS-termOs do ilustre Relator, 
_SenadOs Af(onso tcimargo. s-e exíste a possibi
=1ia-ãdé"ôe endividamento, é perfeitantente compa

tível que o Senado dê uma resolução favorável. 
O que o Senado não tem são meios para verificar 

--aqui-·nosanos qÜejá Passei nesta ~sa também 
constater isto -, o que o S~nadá não tem, repito, 
sãO meios para poder concluir se o trabalho feito 
pelo Banco Central está correto ou não está, por
que não temos asSessoria esped:liizada para isso. 
Se houvesse dúvida de alguém, Seria, então, o 
caso de recorrermos a uma assessoria especia
lizada para sabermos se o Banco Central está 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Continua a discussão_._ 

O $r •. Jamil Haddad --Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre Seo.;~:dor Jamil Had· 
dad, para discutir. 

O SR. JAM1L HADDAD (PSB - RJ. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Sf$. Senaçlores, quero alertar a Casa --que tenho 
sistematicamente votado pedidos de empréstimo 
para todos os Estadõs da Federação. Inclusive, 
quando rompi-com o·ex.-Govemador Leonel Bri
zola, talvez tenha sido eu quem mals defendeu 
aqui, no Senado, a concessão de empréstimos 
ão Estado do RiO dé Janeiro, porque não sou 
Senador de um Goveniador, sou-senadór de um 
Estado, e, como tal, tenho que lutãr para que 
as Verbas para o Estado e para os municípios 
Sejam aprovadas. 

:Sr. Presidente, alerto mais uma vez a Casa e, 
ao me$rho tempo, faço um apelo a V. Ex:', como 
Presidente da Instituição, que temos aprovado os 
pedidos, aqui, nesta Casa, e, pura e siffiplesmente, 
os mesmos nãb são repassados aos Estados e 
municípios e a Bahia reclama, outros Estados 
reclamam que estão sendo retaliados, e sabemos 
que estão. No entanto, o- Senado cumpre a sua 

·obrigação, aprova créditos nesta Casa e os crédi
tos não são repassados aos Estados e municípios. 
Isto vem ocorrendo com o Município do Rio de 
Janeiro, que teve dois créditos aprovados nesta 
Casa há cerca de 40 dias, e até hoje nã-o foram 
repassados ao município. Esperamos, mais uma 
vez, que São Pedro ajude a população do Rio 
de Janeiro, para que novas chuvas_ não ocorram 
e novas vidas_não sejam- c~ifada_s. -

-Sr. Presidente, peço a V. Ex•; cOmo Presidente 
da Casa, faça PreValéCef ·peraD.te o Poder Exêcu
tivo as decisões tomadas soberanamente nesta 
Casa, que os empréstimos aqui aproVados sejam, 
na realidade, entregues àqueles de direito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Continua em-discussão~ (Pausa.) 

- Não havendO quem peça a palavra~ __ encerro 
a discussão. -

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
segLl_Lnte, nos termos regimentais. 

O SR._PRJ;SIDENTE (Humberto- Lucena)
Srs. Senadores, a PreS_(dên(::ia,_ não havendo obje
ção do Plenário, fará incluir em pauta as Mensa
gens n""157 e 158, de 198B;do SenhOr Presidente 
da República, relativas à escolha do Senador Ale
xandre Costa -pa-ra o cargo de Oovémador do Dis
trito Fed~ral e do_Peputado Aéclo Ferreira da 
Cunha para o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas aa União, respectivamente, que consti
tuirão os itens 9 e 1 O. 

As matéri.:~,s C'?JJStant~s ,d_os_ itens 9 e 1 O da 
Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 
da alínea "h" do art. 402_ do Regiri1ento Intel-no, 
deverão ser apreciadas em sessão secreta. 
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SoUcito aos Srs. funcionários as providências 
necessários, a fim de que seja respeitado o dispo~ 
sitivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 12 
horas e 45 minutos e volta a ser plJbliCa às 
13 horas e 12 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Est"â-ieãberta a sessão; 

O Sr. Carlos ChiareDI- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Antes de conceder a palavra aos oradores inscri
tos, concederei a palavra ao nobre Seriador Carlos 
Chiarem, para uma éxplk.ilÇão pessOãl. -

S. Ex~ dispõe de 5 minutos. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (PFL - RS. 
Para expUcação pessoal. sem reYiSãO-do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

Não precisará a Casa âisPelisar-me os cili.co 
minutos. Apenas, tendo em vista manifestações 
aqui ocorridas anteriormente, no debate_que· ante~ 
cedeu à votação do requerimento referente à con~ 
vocação do ilustre Procurador-Geral Sepúlveda 
Pertence, e tendo em vista o fato de que houve 
alusões indiretas, posto que, creio, faltaram condi
ções efetivas de afirmativas mais concretas de 
quem as procedeu, uma postura mUito micro e 
muito pouco afumativa; na condição de Relator 
da CPI, tão questionada, tão discutida e tão notó
Iia, quero reafirmar a V. EX• e- à eSta ·Casã~que 

'o que anima aqueJa COmissão- é o seiltimento 
de isenção e de ftm1eza. ' · 

Rejeitamos, repelimos e rechaçamos quaisquer 
afirmativas baseadas em posições de varejo, ba

, seadas em posições mesquinhas. 
Gostaria de enfatizar, Sr. Presidente, que está 

sendo convocado a depor na CP! todo aquele 
que exerce atividade pública e autoridade e tenha 
o que dizer e o que trazer a nível de informação, 
ou suponhamos que tenha, capaz de elucidar os 
fatos atinentes à investigação que a Comissão 
realiza. A Comissão não foi fOrmada para ser con
tra nem a favor de ninguém. É preciso licar muito 
dare que a Coinlssão não vai arredar pé nem 
vai recuar das suas destinações e propósitos ini
ciais. Vamos perseverar. Ainda que haja obstá
cuJos, ainda que haja aqueles que atuam como 
porta-vozes indignos de posturas inadequadas e 
aéticas, não haveremos de recuar. As convoca
ções_ feitas serão m"antidas, as proveis necessárias 
serão recolhidas. 

Com relação à autoridade ministerial aq"ui tão 
citada, da área das comunicaçõe~, é pre<::iso repe
tir um fato. ConvoCá-la pal-a- dePor no Senado 
é matéria CjUe depende do Plenário da Cãsa. Nós, 
inclusive, antecipadamente, apusemos a nossa 
assinatura tempos passados, quando na Lideran
ça da Bancada do nosso Partido. Mais do que 
isso, ao selo da Comissão aquela autoridade não 
virá, enquanto a comissão nãO conciUa_sua tarefa. 
O seu propósito de inviabilizar a investigação que 
tantos fatos negativos tem mostrado na estrutura 
administrativa do Governo à que -ela pertence, 
esse objetivo não conseguirá, por mais que tente. 
o que deveria ter feito -vale aqui repetir a mani
festação do Senador Maurício Corrêa - era ter 
apresentado os documentos que alega_ ter perante 
o Supremo Tribunal Federal, porque aí eles se 
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tom-ariàm de conhedrliento e. dOmínio pÓblicos. 
Não o fez porque não os tem, pois trata-se de 
mera tentativa da chantagem, de afirmativa apó
crifa, de tentativa de intimidaçã-o que não têm 
conSistência e base. Quando se convocou aquela 
autoridade a um debate público na televisão, fu
giu; quando se interpelou e notificou perante o 
Supremo Tribunal Federal, não__apresentou a do
cumentação. -

Por isso, Sr. Presidente, o ()ue fica aql.ií claro 
é que a Comissão vai concluir seus trabalhos no 
prazo necessário e, diga-se de passagem prazo 
curto de seis meses e meio, descontado um mês · 
de recesso, quando serão dados os nomes aos 
bois, quando haverá de ser caracterizada a culpa 

_:_ .de_.quem a tem, quando serão titulados e enqua
drados os delitos de quem os cometeu, tenham 

· 0- nome que tiverem, ocupem o-cargo que ocu-
parem. - -
· Disto não nos arredaremos. to nosso compro
misso. Quer queiram ou não, volto a dizer, aos 

-quese arrodilham, ao-s que se ajoelham, aos que 
se retratam, haveremos de_ prosseguir. Esta é a 
nossa misSão, e a ela estamos rigoro_samente pro
postos e para ela, o nosso esforço, a nossa energia 
e a nossa dedicação. 

T5Urante Q discurso do Sr. Carlos-Chiare/li 
_o Sr. Humberto Lucena deixa a cadeir11 da 
presidência, que é ocuPada pelo Sr. Dirceu 
Ciiifi§írO. - - -- - - - . 

o SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro)- Pe
la ordem das inscrições, está inscrito o SenadOr 
Áureo Mello. 

O Sr. MáriO Maia __::Sr. Pre"sldente, eu havia 
pedido a palavra para uma comunicação como 
üde_r, e o Presidente anterior havia deferido o meu 
pedido. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....:... 
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- A C. Para comu~ 
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr._ Presi
dente, pedindo licença ao Senador Á-Ufeo Mello, 
gostaria apenas de registrar ~m fato. _ 

Na selnana passada, fizemos aqui a denúncia 
de atentado a uma pessoa ocorrido no meu Esta
do, que, riaS-dependências de uma das delegacias 
da Capital, foi seviciãda e colocada no chamado 
pau-_de-arara, para confessar os crimes que havia 
cometido. FizemoS esta denúncia à Casa e, atra~ 
vês da CaSa, ao Ministério da Justiça. 

Fomos informados de que o Conselho_de Defe-
- sa da Pessoa Humana, do Ministério da Justiça, 

em oficio ao Secretário de Segurança do EstadO 
do Acre, pede que se apurem os fatos. A matéria 
foi amplamente divulgada emjorrlais locáis, como 
na Gazeta_ do Acre, com repercussão em jornais 
nacionais, como o Correio Braziliense. onde 

_ foi, inclusive, objeto de artigo assinado pelo ilustre 
e conheddo jornalista João Emílio Falcão. 
COamamos~a atenção do Ministério da JUstiça 

Para a- cõ_ITlpetência do _Secretario de Segu~ança 
dO EStado, pOrque, como em outr9s oportuni
dades, S. Ex" tem demonstrado a incapacidade 
de c:oibir crímes como _estes ou apurar fato? de · 
terroriSmo, como aconteceu com a Folha do 
Acre. quando lá foi jogada uma bomba, destruin
do parcialmente o parque_ gráfico desse órgão 
de cOmunicação. O Secretário pôs "panos mor-
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nos .. , para Que os fatos não fossem apurados, 
e e_les es!âo para s_er apurados atê hoje. 

Portanto, com esta comunicação, visamos cha
mar a atenção do Minístério da Justiça, para que, 
em vez de encarregar a Secretaria de Segurança 
do Estado, nomeie uma Comissão Especial do 
Ministério da Justiça para apurar este e outros 
fatos de lrreguJaridades cometidos pela Secretaria 
de Segura!l_ça 92 _f;stado do Acre, sob os olhos 
complacentes do seu Secretário e o silêncio do 
Governador. 

Era esta, Sr. Presidente, a corl}unicação que 
·eu Cjueria fazer, agradecendo ao Senador Áureo 
Mello a oportunidade que me deu de precedê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO PRONUNOA DIS· 
-CURSO QUE. ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR. SE/?tÍ PUBllCADQPO$TER!OR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemherg. 

O -SR; FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Pregjdente. Srs. Senadores, transcOrre, no 
próximo dia 28, o centenário de nascimento do 
poeta Hermes entes, que, nascido na antigã Vila 
do Buquím, no meu EStadó de Sergipe, em 28 
de agosto de 1888, morreu no Rio de Janeiro 
em 25 de dezembro de 1930. 

Filho de humilde lavrador, perdeu a mãe ainda 
criança; Começou· os estUdos ainda em Buquim, 
onde logo- foi notada a sua indiscutível precoci
dade. Sua fama de menino-prodígio registra a 
informação de que os seus primeiros versos, ver
sos de principiante, eram escritos a carvão, nas 
calçadas _de sua terra natal. 

Aos nove anos é levado à presença do então 
Presidente de SerQ'ipe,-Mi:iit1nho Garcez, que o 
_ouye lmçir'~ionado e passa ~ patrocinar os estu
dos de humanidades do menino-poeta. 

Tetm.ínando o_ seu mandato de Governador, 
Garc_ez, estadista generoso e ii1teligente, recém~ 
eleito Senador, leva consigo~ para o_ Rio de Janei
ro, o seu jovem protegido. 

Na antiga Capital Federal Hermes Fontes ba
charela-se em Direito em 1 9 II, faz cOncurso para 
os Ccirr~ibs e_ é classificado eiJi lo lygar, tornan
do-se funcionário do Ministério da Viação,_ aí per
manecendo até à morte. 

Vlvendo intenSo e -insuperadO drama conjugal, 
é levado ao suicídio no dia de Natal de 1930. 
Tinha apenas 43 anos de idade. 

No Rio de Janeiro paSSou- a exercer grande 
atividade jornalística, ao mesmo tempo em que 
se inicia literariamente. É por essa êpoca que_apa
r~cem nos jornai~ os seus primeiros versos im
pressos, depois reunidos no livro Apoteoses, de 
1908 . .- ~--eriti!=a logo o co-nSagra c_omo um de 
nossos melhores vates. Hermes Fontes foi no seu 
te-nipo ·muito-PoPUi"ãr: Sua lite'ratUra-carzld:eriza-se 
por uma técnica perfeita (daí alguns o te(em clas
sificado como parnasiano ou neopamasiano) e 
por grande força -verbal a serviço de uma filosofia 
pessimista e desenganada. Além do já citado 
Apoteoses, publicou mais: Gênese (1913), O 
Mundo em Chamas ( 19 14), Ciclo da Perfeição 
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(1914), Miragem do Deserto (1916), A Lâm
pada Velada (I 922), Fonte da Mata (1930). 
Em 1943 sai no~RiOOe-Janeiro uma edição de 
suas Poesias Escolhidas. 

A crítica é unâníme erri asSinalar na -poesia de 
Hermes Fontes os elementos de "uma períg'osa 
melancolia, _um sentimento ·a e· cter·rota -insiâióso, 
que reponta em muitas peç:as". 

Mas no soneto "OCarvaõ e o Diamante", irispi
rado no grande poeta simbolista negro- Cruz e 
Souza, encontrani-s_e sinais de altivez, de virilida
de, de uma grandeza vizinha do trágico. Eis o 
soneto. 

Teceis, Senhor, de insólitos contrastes, 
a matéria que jaz e a essência que erra. 
Foi das classes humiliinas da Terra 
que o vosso filho e intérprete tirastes. 
Fizestes, lado a lado, _o abismo e a serrá .. 
E aos astros, nos seus rútilos engastes 
destes a luz eterna, e os distanciastes 
Já longe, como a alguém que se desterra! 
No carvão, escondestes o diamante. -
E ocultastes as pérolas. sob a água. 
e os prasios, sob a areia trarisitória. 
E foi à alma de um negro agonizante 
que houvestes a_ mais pura flor da Mágoa 
e a dor mais alta pelo Amor e a Glória! 

Além de poeta, Hermes Fontes foi, como já 
obse~i. cronista assíduo na imprensa carioca. 
Reuniu algumas de suas produções de$se gênero 
no volume Juízos Efêmeros, publicado em 
1916. Colaborou no Fon-Fon, juntamente com 
Mário Pederneiras; em_ O Imparcial, e em muitos 
outro_s jornais e reYistas. 

Voltando aos começos do escritor cujo cente
nário de nascimento registramos hoje, é oportuno 
referir a opinião de um de seus maiores críticos, 
o também poeta Andrade Murlcy, que, a respeito 
do lançamento de Apoteoses, em 1908, escre
veu estas palavras consagradoras: 

"Esse o livro ... ~-repreieiita-a ·maiS bfllhante 
e sens_aclonal estréia, dentre todas as que 
conheço, nas letras poéticas brasileiras." 

Nos seus dias ae estudante de Direito, Hermes 
Fontes participou, como orador -de- comícios, da 
campanha civilista. Colaborou ativamente no Diá
rio de Noticias. Rui Barbosa foi um dos lumi
nares daquela época que logo o distinguíu. Em 
c:onseqüênda, Hermes Fontes passou a colaborar 
em O Malho e, como vimos, no Fon-Fon. 

Sr: Presidente, _Srs, Sénadores, Hermes Fõntes 

Vida e Poesia (Editora José Olympio ), Monteiro 
Lobato teria oportunidade de emitir esta opinião 
ea este protesto: 

____ --~'Acho qu_e o melhor a fazer com o Hermes 
é e_dilá-lo e propagá-lo, porque _é uma vergo
nha que eu vá a uma livraria em busca de 
Ç~lgum livro desse marayilhoso_ poeta e nada 

_encontre! Vergonha das vergonhaS!"-

Membro do Conselho Superior do Centro Cívi-
co Herme~ F antes, do Rio de Janeiro, que este 
ano está se dedicando a assinalar a passagem 
do centenário de nascimento do seu ilustre patro
no, vou tenninar este registro transcrevendo, do 
jornal Vida Laranjeirense de 22 de dezembro 
de 1935, Ano V, n~ 220, este soneto que ci escritor 
Felinto de Almeida, da Academia Brasileira de 

'Letras, publicou então para assinalar o 5o aniver
sário da morte de Hermes Fontes, o que por si 
só confirma que o _grande poeta não está de tudo 
esquecido, como não estava naquela data. Eis 
o soneto de Felinto de Almeida: 

"HERMES FONTES _ . 
Corri -tuas próprias mãoS cortaste o ·oculto 

fiO 
Que prende ao seu_ destino a existência-

corrente 
E quiseste ficar, tu buliçoso e ardente, 

-Para serilpre ria paz do nada, inerte frio. 

O drama da tua vida, angustioso e som~ 
brio, 
_Pôde entenebrecer~te a luminosa mente 

E a" tua mão- febril esta-ncou de repente 
Das tuas rimas de ouro o sonoroso rio. 

Poeta forte, holnem fraco; - a visão do 
suicida -

Acalmou-te ao mo_strar no trágico_ trans
porte 

QUe é menos misteriosa a morte-do Que 
a vida: -

E entregaste, cedendo a deplorável sorte, 
Em tua piei-la ascensao; -súbitÕ- inÚ~rrom

pida, 
O mistério na Vida ao mistério da morte." 

- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores._ (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Ma
cfel. 

foi um grande poeta de Sergipe e do Brasil. Deu O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronun-
importante contribuição para a evolução de nossa cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
arte poética. Nestor Victor, outro crítico que soube Senadores: 
apreciar e bem julgar o seu trabalho, identifica O presente estágio do desenvolvimento_ brasi-
essa contribuiçãoadizendo que "as estroíes assi- 1eiró hão mais requer Õ conjunto âe controles 
métricas e o verso polimórfico ... só com Hermes _ _ e regulamentos hoje impostos pelo Estado. É esse 
Fontes vieram a ter fra-ncã aceita-ção aqui': - uni_ pOntO-de vista liberal, coerente, portanto, com 

É justo, pois, que rendamos a um esc-ritor dessa a doutrina do Liberalismo progressista que a dota· 
estirpe as homenagens que bem merece. Citando mos, uma vez que a malar abertura da economia 
novamente Andrade Muricy, quero ainda assina- resultará em beneficias dos consumidores finais 
lar, lamentando essa injustiça, que "Hermes Fon- · -vale dizer, dos cidadãos. 
tes está muito mais esquecido do que a decência O Brasil já atravessou- as duras etapas em que 
deve permitir em terra culta._ Ele e Augusto dos as prioridades nacionais centravam~se, sobretu· 
Anjos foram, entanto, os maiores poetas da sua do, na implantação de·um parque produtivo que 
geração": - --~ --- -- -- o livrasse da depe(1dência de produtos manufa-

Essa aliás não é uma opiniã.:; isolada. Em carta turãdos adquiridos no exterior. Nos anos -30 e 
de fevereiro-de 1944 ao escritor Povina Cavalcãnti, -40-rõra·m conseguidos êxitos sucessiVos na sUbs-
que em 1964 irià p"Ub1ícãr-o seU Hennes Fontes, tituição de importações de bens de consumo não 

duráveis, fenômeno que se repetiu c6m intensi~ 
da de ainda _maior_ na implantação- da indústria 
produtora de bens duráveis, efetivada principal
mente _na década de 50. 

Mais expressivo ainda foi o suce?So alcançado 
pela instalação dos segmentos de bens de capital 
e insumos básicos, com eJei.to já nos anos 70 
-em particular no Governo G_eisel-, tornou~se 
o País praticamente auto-suficiente no que con~ 
cerne aos produtos petráQuíriiiCos, e siderúrgicos, 
aos minerais não-ferrosos,- às- máquinas
ferramentas, à indústriª pesada em geral e aos 
insurnos para a agropecuária._E em_mUítos desses 
ramos gerou-se-·capatidade de exportar, implan· 
tando-se, dessa maneira, as bases sobre _a qual, 

-hoje," Obtêm-se os_ significativos saldos lla ba_lença 
comerdaL 

Isso foi conquistàCio COin fOrte ·apáiõ e-controle_ 
estatal, carreando~se recursos_ para os setores 
prioritários e defeftdendo-.se a nascen_te produção 
nacional da concorrência estrangeira. Hoje, po
rém, é mister perceber que o processo se esgÇ>toU. 
Vençemos urna etapa certamente decisiva. Atingi
-mos-novo patamar, no qual é preciso identificar 
novas formas capazes -de manter o crescimento. 

A experiêftcia recente tem-nos mostrado que 
o desenvolvimento tornou-se indissocíaV€lffiente 
ligado à inovação tecnológica. A modernização 

- indLisli"ial, o incrememo ·da produtividade agrfcola, 
a expãnsão comerdãl é o-suporte adeqUadO que 
deve ser prestado pelo setor de serviços depen
dem, de maneira quaSe absoluta, da. agregação 
de novos proc~ssos res_ultantes das .::enquistas 
ci~tífic:as e tecnológicas. 

E já eXpresSiVo, sem dúvida, o avanço conse
guido_ p_elo Brasil nesse campo._ Exemplos ilustra
tivos disso podem ser encontrados: na indústria 
da informática, que implantamos em curtíssimo 
tempo; na pi'Oduçãó akoolquímicã, através da 
qual reduzimos a vulnerabilidade ante as ameaças 

- -dClkas ao abastedmento de ~ombustíveis e ma
térias-prímas derivadas do petróleo; no parque 

_ siderúrgico que compete vantajosamente com 
seius similafeif em np__ç_ões desenvolvi_das; na cultu

- ra de _grãos, parcela modema e e_fica_z ---:' graças 
à biotecnologia - de üm setor ~grícOia ainda 
majoritariamente arcaico. 

Não há porém como desconhecer que esses 
progressos são ainda timidos, comparados com 

; os que se registram hoje nas nações mais desen
volvidas, e insUficientes para gerar novo processo 
de crescimento económico que permita ao País 
avançar no·ritmo exigido pela necessidade de _su
perar, de vez, o subdesenvolvim~nto. É inçlispen~ 
sável agora re_alizar novo salto qualitativo, pelo 
menos tão importante quanto o que logramos 
na década passada ao substituir as importações 
de bens de capital e de ínsumos básicos. 

Para tanto deveremos basear-nos em _algumas 
pré~condições, quase todas a-ssociadas a_aportes 
científicos e tecnológicos, para os quais estamos 
ainda despreparados, malgrado os avanços que 
temoS obtido em algumas atividadeS de ponta. 

O que ocorre·; Sr. Presidente, Srs. S~nadores, 
é que já chegamos ao limite do crescimento au- ~ 
tóctone dos _conhedmentos científicos-e tecnoló· 
gicos. Mercê dos recursos cada vez mais volumo
sos despendidos em pesquisa de novos materiais, 
processos e métodos de produção, a velocidade 
da evolução de todos os setores da atividade hu
mana atingiu tamanha aceleração que a distância 
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entre noss_o_ estágio de desenvolvimento e aquele 
das nações desenvolvidas auinenta a cada dia, 
apesar de todos os esforços que possamos em
preender com -os parcos _recursos de que_ dispo
mos para investir. 

Essa é talvez a principal razão pela qual o Brasil 
precisa hoje- redimensionar o papel do Estado 
- reduzir regulamentos, abrir espaços à iniciativa 
privada e paulatinamente aceitar,._ ou, mais ainda, 
atrair maior participação_ do capital estrangeiro 
em nosso cresdmento econô.mlco. 

Há outras razões, porém, que é preciso ter em 
conta, além daquela. Uma delas refere--se à pró
pria qualidade dos bens e serviços ·oferecidos ao 
consumo da população brasileira; sem dúvida be
neficiada pelos ganhos permitidos pela tecnologia 
moderna. Outra diz respeito aos custos de produ
ção, que se podem reduzir sensivelmente pela 
mesma via, ensejando menores preços finais ao 
consumidor e pemitindo a milhões de brasileiros 
hoje alijados do mercado elevarem de forma sig
nificativa se_u j:iadrão de vida. 

Por tudo isso deve-se reconhecer o acerto e 
oportunidade das idéias que nortearam a concep
ção da nova política industrial brasileira, anun
ciada recentemente pelo GOvernO Federal, no que 
se refere a seus_aspectos essenciais. E é preciso 
pugnar para que ela seja efeUvamente implemen~ 
tada, sem concessões a reivíndicações corpora
tivas Ou a equivocadas visões xenófobas, ambos 
desservindo aos_ interesses maior'es do País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há, poréffi, um 
aspecto dessa política índustrial anunciada pelo 
Governo - e hoje em início de execução - que 
deve precoupar-nos. Refiro-me ao enfo(rue dos 
problemas do desenvolvinientó regionaL Ou, me
lhor dizendo, da inexistência de real enfoque re
gional Repetem-se velhos víciOs e se desmente 
uma aparente intenção de reequilibrar espacial
mente o progresso com o arraigado hábito de 
somente encarar o desenvolvimento nacional pe
lo corte setorlal, que desconsidera o regional. 

Na prática, no terreno dos fatos concretos, no 
que realmente interessa, corre-se o risco de retro
ceder no caminho até aqui trilhado em busca 
de superar os desníveis inter-regíonais de desen
volvimento. 

Analisada sob esse prisma, no que até agora 
se conhece,_ a nova política industrial não apenas 
deixa de oferecer ensejo a novos- avanços ·para 
harmonizar a expansão económica no espaço 
brasileiro como também, o que é mais grave, 
coloca em xeque as conquistas até hoje obtidas 
pelas regiões mais pobres. 

Observa-se que os dispositivos pelos quais se 
institucionaliza a nova política industrial nào cria
ram mecanismos que canalizem para essas áreas 
empobrecidas investimentos destinados a finan
ciar empreendimentos· industriais. Inversamente, 
até foi reduzida a capacidade atrativa dos incen
tivos e estímulos hoje existentes. E iSso, forçOsa
mente, terá como resultado a desaceleração das 
aplicações sobretudo no Nordeste e na Amazónia, 
comprometendo a -oportunidade de crescimento 
dessas regiões, tendendo a agravar ainda mais 
os níveis de concentração industrial em áreas já 
saturadas e tornando ainda mais patentes os de
sequilíbrios conhecidos. Tanto mais que, -em épo
cas de crise, os investimentos- naturalmente se 
encaminham para áreas nas quais é mais seguro 
e rápido o retorno do capital, caso estímulos insti-
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tudonais, financeiros, fiscais ou _de outra ordem 
não os índuzaffi a procurar as regiões de maior 
interesse pãra o desenvolvimento global. 

Sem- ter: esSes cUíâados, a legislaÇáo que se 
está colo~ando em prática altera também o qua
dro atual de incentivos fiscais, ao estender a outras 
regiQes brasileiras - inclusive às mais dinâmicas 
économicamente - dispositivos antes voltados 
apenas para O Norte e o Nordeste. Além de alterar 
o mecanismo de sua concepção, retirando _dos 
organismoS regionais as funções decisôrias que 
tradicionalmente têm desepenhado. 

E _tais melefícios não são de forma _alguma 
compensados pelas reduções_ do Imposto de Im
portação e do !PI, emboJa mais uma vez o discurso 
generoso possa tentar encobrir a prática perversa 
que costuma relegar a plano secundário o desen
volvimento do Nordeste e de outras áreas defasa
das do Pais. 

O quãdrO aeverá agravar-se ainda mais, Sr. Pre
sidente, Srs. Senado.r~s. _em vista da nova repar: 
tição __ das receitas tributárias _que _advirá da nova 
Coósiituiçáo. Conquanto a provídêncla seja em 
si mesma necessária, configurando um dos as
pectos mais positivos e avançados_ do projeto 
constitucional em discussão, dela poderá res_ultar 
qUe, face ao -ma"lor potencial de recursos das re
giões mais riças, es_sas venh~rn a oferec::er incen
tivos estaduais mais atrativos para a instalação 
de novos empreendimentos, em contraposição 
aos quais os cufres das unidades mais pobre? 
ti~da terão a oferecer. 

COloca--Se _a Nação ante o risco de buscar· a 
revitalização do federalismo e, em vez de obtê-la,_ 
conseguir apenas reeditar o mero "estadualismO" 
que tivemos no passado. E que foi, em grande 
parcela, responsável pelo acentuado desequilíbrio 
regional do desenvolvimento, pois Estados mais 
ricos tendem a potencializar _seu dinamismo, en
quanto os mais pobres consomem-se em repro
duzir a miséria, na ausência de mecanismos que 
contrabalancem os efeitos da ioérCia. 

A Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste vem-se preocupando com esses proble
mas, atraves de seus quadros tecnicos, cuja exce
lência e dedicação à causa do desenvolvimento 
regional ~de todos conhecida e alertando a Nação 
para sr..ià gravidade. Produziu, em estudOs recen
tes, propostas_ e sugestões _que, nesse momento, 
faço minhas e para as quais encareço o_ apoio 
de todos os meus pares. Não podemos, Sr. Presi
dente, SrS~ Senadores,--perm"itir que uma política 
que busca tomar o Brasil contemporâneo de seu 
tempo~ e·que tem, por sua essência, grandes pos
sibilid~fdes de êxito nesse intento, comprometa 
esses objetivos e penalize mais uma vez o Nor
deste e outras regiões menos desenvolvidas. 

Assim é que solicito ao GOVerno Federal, em 
especial aos Ministérios da Indústria e do Comer
do, Fazenda e à Seplan, mais diretamente afetos 
à questão, a adoção' das "seguintes medidas: 

a) regionalizar os programas setoriais integra
dos, previstos na nova política industrial, explici
tando neles metas precisas para o Norte e __ o Nor
deste, de r... eira a dar prioridade a essas regiões 
na implantação de segmentos ou gêneros indus
triais. seja i:lq!.!~Ies _em que existem vantagens 
cdniparafivas_ óbv:"lS - como é o caso de em
preendimentos suCroalcoolquímicos, cloroquími
cos, florestais e outros_- seja os que se revestem 
de Vital importância para a sustentação do desen-

volvimento regio!"lal, como novas linhas de mon
tagem do s~g__mento automobilístic-o e a nova _refi~ 
naria de petróleo do No_rdeste, c-uja implantação 
em Pernambuco, no Complexo Portuário-fndus
trial de Suape, tenho repetidas vezes defendido; 

b) implementar, no âmbito dos programas es
peciais de exportação, programaÇões regionais 
claramente prioritárias, a exemplo _dos distritos 
de exportação_ acertadamente preconizados pela 
Lei de Informática e _de_ segmentos especializados 
como o siderúrgico e o automobilistico, entre ou~ 
tros; 

c) reforçar, em yez de comprometer, a partid~ 
pação da Sudene e da Suaa:m na apreciação _e 
conces_sào de incentivos fiscais a projetes indus
triais. 

Sr. Presidente", Srs. Senaaores: 
O Brasil encontra-se hoje- permitam-me repi

sar a afirmaçãõ que tenho feito aqui nesta tribuna 
-em momento -crudal de sua Histôria. De nossa 
capacid~çle_ er:n direcionar corretanlente o esforç9 
de desenvolvimento dependerá conseg_uirmos -
ou naO - a C0ndlçã6 de Nação desenVolvidã 
à qual temos condições de ascend.er, em virtude 
de nossas potencialidades territoriais e hllrilalias. 

Por isso mesmo_ é vital que u~a política indus~ 
trial que nasce entre tantas e tão favoráveis expec~ 
tativas nã_ci se perc-a pelo vezo setorial, despre-
zando uma realidade desigual, a exigir soluções 
diversifídidas: Não permitamos que esta oportu~ 
nidade, como tantas outras, venha a desperdi~ 
Çar~se. 

----Era õ'qUe--eu tinhi a-diz€r_Sr. PreSid~nte: \Pai-
- mas.) 

O SR. PRESIDENtE 1birCéu Car.neiro) _:_ 
Conce-dO a palavra ao_ nobre _Senador Jutah)r ~
galhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÁES (PMDB-BA. 
Pronuncia o seguinte discurSQ.) ~-Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, -0 recente episódio da escolha 
do candidato do PMDB à prefeitura de Salvador 
gerou uma s~rie de _desentendimento e equívo
cos, envolvendo o compositor Gilberto Gil, o go
vernador Waldir Pires, o prefeito Mário Kertesz. 
e os militantes baianos do PMDB, de uma forma 
geral. 

Magoado e surpreendido por seu m:>rrre-ter-sido 
preterido, Gilberto Gil tem criticado o governador 
Waldir Pires, acusando-o de ser o responsável 
pelo veto_a seu nome. Além disso, acusa os mili
tantes do PMDB de representantes das elites e 
das oligarquias, e liga a resistência à sua indicação 
como _candidato ao preconceito desses militantes. 

Salta aos olhos, para quem examinar o quadro 
por todos os seus _ângulos, _que Gil está sendo 
utilizado pelas figuras mais retrôgradas da política 
nacional para envolver o governador_ _em discus
são que visa apenas a distorcer sua imagem de 
democrata. 

Algumas coisas precisam ser esclarecidas. O 
governador Waldir Pires não teria motivos ou con
di_ções para estabele_cer veto_s pessoais ao nome 
de quem quer que s_eja. 

Racio.cinemos: o, governador_ não foi nem se
quer à convenÇão do PMDB na capital baiana, 
por discordar da indicação do nome do Sr. Fer
nando José como candidato do partido à prefei
tura. Porque iria _ele, então·, vetar a escolha de 
Gil? Para favorecer outro candidato que não tinha 
seu apoio? 
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s~-o governador teve força para vetar o nome 
de Qilberto Gil; ·camu_al_e_ga o consagrado compo
sitor, por que não vetou também o nome do radia
lista Fernando José, indicado pelo prefeito Mário 
Kertesz à convenção? 

A resposta é simples o governador não vetou 
ninguém. O prefeito de Salvador detinha o con~ 
traJe da convenção partidária e indicou quem quis. 
optou pelo nome_ d_e _Fernando José, por que 
era de seu interes_se, como poderia ter optado 
por Gilberto Gil ou por qualquer outro nome. Ele 
que assuma, portanto, sua escolha, e apresente 
as razões por que a fez. Cobrem-se dele, e não 
do governador, as explicações sobre as razões 
do veto~ 

Há quem afirme que, ao excluir o nome de 
Gil da chapa do PMDB, o prefeito de Salvador 
levou em consideração o alto índice de rejeição 
de Gilberto Gil junto ao eleitorado da capital, con
forme demonstraram as pesquisas que o prefeito 
tomou como principal ponto de referência- para 
a escolha dos candidatos. Segundo tais pesqui
sas, 50% dos ouvidos declararam peremptoria
mente que não votariam em Gil. Outros 15% .allr
maram que não queriam votar nele. 

Talvez fosse interessante_que Gil, ao invés de 
procurar as razões de sua não-escolha na aç;ão 
conspiratória de terceiros, tentasse analisar os er
ros que cometeu, e que devem ter pesado_ no 
índice de rejeição que Seu nome apresentou. 

Com relação ao eleitorado é quase certo que, 
antes de qualquer outra razão, sua definição polí
tica ein favor do mandato _de cinco anos para 
o presidente _Samey foi fator determinante para 
que seu nome fosse rejeitado~ 

Cóm relação ao PMDB, seu proselitismo a falta 
de c:ompromissos partidários desagradou, certa
mente, muitos milítali.tes. 

Mas, voltando aos argumentos de Gil, ele não 
tem razão, tampouco, quando acusa os militaiites 
do PMDB como rePresentantes das elites e da$ 
oligarquias, ou, ainda,_quando insinUa que a resis
tência a seu nome se deveu ao preconceito desses 
militantes. 

Na verdade, o que vinha ocorrendo dentro do 
partido era uma convergência majoritária de seus 
segmentos em tomo do nome do Vereador F'er
nando Schmidt que, como outros cãndidatos, an
tigos militantes do PMDB, provados nas lutas elei
torais e com representação parlamentar, repre
sentava com fidelidade a imagem e os ideais do 
partido. 

Quando recusam apoio ao candidato Fernando 
José, escolhido na convenção do PMDB, os mili
tantes do partido exercem seu direito de Prefe
rência sem nenhum prec:::onceito de natureza ra~ 
cial, sexual, religiosa,-SáCial, ou de qualquer tipo, 
mas buscam apenas uma escolha coerente com 
os principias que defendem, com a situação ·do 
partido e com a c-onjuntura política. 

Aliás, é preciso dizer que, se não se pode admitir 
que um candidato-seja rejeitado por qualquer tipo 
de preconceito, não se·pode, tampouco, escolher 
obrigatoriamente determinado candidatO, ·so
mente para fugir à pecha de preconceituoso. Sei'la 
o preconceito pelo avesso. 

O próprio Gil demonstrou Isso-quando, no plei
to passado, não apoiou a candidatura de Ecj.ualdo 
Brito. que é de cor negra, à prefeitura de Salvador, 
preferindo apoiar um candidato de cor branca. 
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Por que Gil agiu assim? Por que a cor não era, 
naquela ocasi~o, o fator determinante para a esco
lha do candidato, como também não é agora. 

O St. -Gilberto Gil, aceito e requiSitado para per
tencer aos quãarOS do partido, merece o_r_espeito 
de todos, não só pelo seu passado como cantor 
.e compositor, ma-s pela sua disposição em parti
cipar da militância política, tão necessária para 
transformar nossa soci_edade. 

Quando aceitou entrar em nosso partido, temos 
certela que Qil não buscou tão-somente uma 
ponte, um mero instrumento para seu objetivo 
de chegar à prefeitura, mas interessou-se em par
ticipar para valer desSa agremiação política que 
luto_u como nun-ca para libertar Salvador, a Bahia 
eu Brasil do autoritarismo que esteve tantos anos 
presente na direção de -nossa sOCiedade. 

Só que essa luta não terminou. 
Felizmente o episódio não foi suficiente- para 

que Gil abandonasse nosso partido, e ele optou 
por candidatar-se a Vereador, nurita demonstra
ção de que sabe assimilar um revés, tão comum 
em nosso dia-a-dia politico, e buscar novos cami
nhos para desempenhar seus objetivos vitais de 
pãrticipaÇáo rriilitante e partidária em nosSa vida 
pof(tica naCional - - -

· Espero que Gil obtenha uma votação realmente 
consagradora, e que sua mágoa presente, sua 
irijusta revolta contra Waldir Pires, líder inconteste 
das corcentes progressistas do PMDB baiano, não 
o impeça de lutar ao nosso lado para promover 
as mudanças necessárias ao aperfeiçoamento de 
nossa sociedade. 

O passado de lutas e de dignidade de Waldir 
Pires o credenciam como um dos grandes líderes 
democráticoS da Bahia e do Brasil. Os projetas 
de mudança, no Brasil atual, passam por ele, quer 
se_queíra ou não. 
---o_ -pa-sszrdo de Gilberto Gil, como compositor, 
como administrador, como artista de profícua e 
profunda atuação no âmbito da cultura brasileira, 
sua dignidade como ser humano, criam em nós 
grandes expectativas sobre sua atuação futura na 
vida política brasileira, que nem meSmo p-osições 
equivocadas, corno seu apoio ao mandato de cin
cd anos para o P_resldente Samey, ou este lamen
tável equfvoco de ãtribuir ·o veto de ·seu nome 
a·WaJdir Pires, chegam a empanar. 

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

--_Q SR. PRESIDENTE _(Dirceu Carneiro)....:;,.. 
ConcedO a palavra ao nobre Serlador NE:lson We
dekin. 

o sR. NELSON WEDEKIN (PMDB - se. 
Pi-Onunc::::i-3 o seguinte -dfSCUi-So.)- sr. Presidente, 
Srs. Sênadõres, solícito, Sr. Presid~nte, a inclusão 
em ata do Memorial do Pre.sidente e Qi_retores 
da_Eedel-açãá_das Indústrias do Estado de Santa 
Ol.tariná, qUe -passo a ler: 

Doutor Antonio Aureliano Chaves de Mendonça 
Digníssimo Ministro de Estado das Minas e Ener
gia 
Brasilia-DF 

Senhor ÍV\inistro, 
1. Os signatários do pl-esente memorial, 

Presrdente e Diretoresda Federação das In
dústrias do Estado de Santa Ctitarina, preo
cupados com o equacionamento dos proble
mas de energia elêtrica previstos para o futu-

-ro próximo, a nível nacional, com ênfase na
queles refererites à Região Sul, vêm perante 
Vossa Excelência, pelo presente memorial, 
expor e ao final sugerir a adoção de_ medidas 
que permitiriam melhorar a confiabilidade do 
suprimento de energia elétrica. 

2._ Ê do nosso conhecimento que o pro
grama de expansáo da geração para o siste-
ma interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste, 
apresentado no Plano Nacional de Energia 
Elêtrica 19871201 O__~ !?lano_2Q_l O, elaborado 
pela Eletrobrás, mesmo envolvendo um 
grande volume de obras, não permitia_o ple
no atendim~nto dos requisitos de energia 
previstos. Com _a_evolução do quadro, vislum
bra-se hoje grande dificuldade para o supri-
· menta do mercado no período 9AJ95. 

Cabe registrar que a Região Sul ainda se ressep
te do racionamento de energia elétrica (janeiro 
a março de_ 1986), que lhe foi imposto e que 
afetou sobremaneira suas atividades econômicas, 
em esp~cial sua produção industrial. 

3.. Diante- d~sse quadro, entendemos que as 
obras de geração previstas para entrar em opera
ção, no perfodo citado, não podem ser poster
gadas. A Usina Hidrelétrica !tá, na divisa dos Esta
dos de Santa Catariiia e Rio Granae do Sul, pela 
sua econornicidade e pelo estágio de maturação 
de seu projeto, merece necessariamente um alto 
nível de prioridade, nos- causando preocupaÇão 
as sucessivas postergações que vem sofrendo a 
data de geração dessa Usina. 

Ao mesmo tempo, em razão de perspectivas 
de déficit de_ energia, passa a ser cogitada a im
plantação de alternativas mais caras, embora de 
matUração mais rápida,- comO ás term-elétrlcas 
ut11izando derivados de petróleo (resíduoS de des
tilação ), nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 

4. No recente painel promovido por esta Fiesc 
sobre abastecimento de energia elétrica à Região 
Sul, ficOU caracterizado que, dos- recursOs neces
sários ·ao empreendimento, a empresa respon
sável pela obra - Centrais_ Elétricas do Sul do 
Brasil S A- Eletrosul -já investiu 60 milhões 
de dólares na relocação da Cidade de !tá e em 
obras preliminares, e que além desses recursos 
tem assegurada a cob_ertur_a financeira para os 
equipamentos nacionais ( 170 milhões de dólares) 
e a assinatura do contrato de financiamento exter

-no para cobertura de equipamentos importados 
(38 milhões de dólares). 

Para viabilização -definitiva do esqUema de fi
nanciam~nto dessa Usina, faltaria basicamente o 
equaCionamento dos recursos para as obras civis 
do projeto, cuja negociação vem sendo encami
nhada _com êxito junto ao Banco Mundial. apesar 
da interrupção por falta de definição até a presente 

__ data, quanto à realização de concorrência iriterna
cional para esses serviços. 

No que diz respeito à implantação do reserva
tório, a Eletrosul desenvolveu uma polítiCa de in
ser~ão regional, que busca compensar adequada
mente as interferências ecológicas, sociais e eco
nômicas_ advin9-as_de sua construção, bem-como 
pç.tencializar as_ oportunidades de desenvolvimen
to sócio-ecOnómico regional: Desta maneira, es
tão, sendo detalhados e implantados uma série 
de programas,_ tornãndo possível a viabilização 
sócio-ambiental da Usina de !tá, com um mínimo 
de prejuízo para a região e uma contribuição signi-
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ficativa ao seu desenvolvimento sócio-eC:onômi
co; 

É necessário que o andamento destes trabalhos 
não sofra solução de continuidade por falta de 
recursos, o-que acarretaria reações na população 
atingida, com a qual obteve-se, até o momento, 
fruto de grandes esforços por parte de Eletrosul, 
um acordo que permite a andamento normal des
tas ativídades, e que recebeu parec:er f~vorável 
de Sua Excelência. - -· ,--~ --

5. Com base no exposto e entendendo que, 
mesmo com a entrada em operação das usinas 
termelétricas deJ. Lacerda IV e Jacuí, em 1990/1, 
dentro do caráter prioritário com que a Eletrosul 
vem c-onduzindo esses projetas de geração, fica 
delineada a perspectiva de risco de soprimento 
de energia elétrica à Região Sul, em 1994 1995) 
solicitamos respeitosamente _a Vossa Excelência 
as seguintes providéncias: 
a- Estabecimento de absoluta priofidade pa

ra a Usina Hidrelétrica !tá, figurando com essa 
fmalidade: 

• em todos os documentos de planejamento 
do setor. 

• para fins de obtenção de recursos no Brasil 
e no ExteriOr, pr!ricipalinente Banco Mundial. 

• para fins de defiriição de limites orçamen
tários. 

b-Autorização para contratação das obras ci
vis da usina, através da realização de _co_nc:orrénda 
internacional ou alocação de recursos s.etariais, 
especificamente com essa destinação. 
c-Garantir a absoluta continuidade dos traba

lhos da usina, principalmente aqu__eles que se refe. 
rem aos aspectos sócios·econ6micos e ambien
tais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre-sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador_ Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso_)_- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, com o falecimento do Ministro 
de Estado da lndústriéJ e do Córrlérci6, JoSe Hugci 
Castelo Branco, ocorrido no dia 4 de agosto pas
sado, no Hospital das Forças Armadas, em Brasí
lia, Minas Gerais e o Brasil inteiro lainentam a 
perda irreparável de um dos maiores valores _da 
Nação brasileira como ·político e administrador 
que evidenciou, no desempenho dos cargos exer
cidos, excepcional competência, capacita.ção téc
nico-profiSsional e exemplar probidade. 

A Nação inteira acompanhou, sensibilizada, du
rante alguns meses, a luta dramática travada pelo 
Ministro J_o_sé Hugo Castelo Branco contra o pro~ 
gressivo __ agravamento da insidio_sa moléstia _que 
provoc-ou· a sua morte, aos 62 anos de idãde, 
quando se encontrava na plenitude das suas po
tencialidades físicas e intelectUais, a serviço do 
País, ao qual dedicou todas as energias de uma 
vida fec-unda e bem sucedida. 

A extraordinária resignação do _Ministro José 
Hugo Castelo Branco, a sua inCóniparável dedica· 
çáo ao serviço público, e, sobretudo, a sua extre
ma lealdade como amigo fiel e eficiente do Presi
dente Jo_s_é Samey, tornaram-no credor dã admi
ração, da estima e do respeito de todos quantos 
tiveram o privilégio de conhecê-lo, notadamente 
do grande número dos amigos que logrou con· 
quistar, dentre os quais me incluo. 

A propósito dei-crescente e sólida amizade que 
me ligava ao Ministro_J_osé Hugo_ Castelo Branco, 
deSeJaria i_f!vocar, nOs limites destas sucintas con
siderãções, _entre outras, os meus pronunciamen
tos formuléidOs-dã tribuna do Senado Federal so
Pre a sua gestão no Ministério da Indústria e do 
Cámérêio, respedivarriente a 23 de março, 14 
de maio, e 23 de noVembro de 1987. 

Em 1988 proferi díscursos-nos dias 3 e 17 
de -março, a respeito do excepcional desempenho 
do Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, 
enaltecendo e defendendo a sua proposta de cria
çãO das Lonas de Pfo_c~ssamento de Exportações 
(ZPE) visando, principalmente, através de um re
gime aduaneiro especial e da industrialização, 
acelerar o desenvolvimento ec-onômico-social do 
Nordeste e do Norte do País. _ 

Parece-me oportuno assinalar que, no dia 15 
de março do corrente ano, fiz um pronunciamento 
a respeito da viagem que fiz a seu convite a Araca
ju-; onde_ p_ªrticipei da iii.auguração do Centro Co
mriniiárío, denominado "José Hugo Castelo Bran
co", e da abertura da primeira Feira Industrial 
âe Sergipe; Esclareço que a denominação do re.;. 
ferido Centro representou uina homenagem es
peciaf e O reConhecimento de Sergipe a esse emi
nente Mirii~tió- de Estado, que se revelou, no Go~ 
vemo do Presiden-te JoSé Sarney, um dedicado 
amigo do povo sergip_ano, sempre disposto a de
fender as suas reivindicações básicas, como por 
exemplo, os estudos prelimiriareS, o planejamento 
_tétoi_c_o~administrativo e a recente criação do Pólo 
Ooroquímico de Sergipe - magno COnjunto de 
empreendimentos que contribuirão para acelerar 
a modernização e o desenvolvimento econômicó 
do Estado. 

Convêm acentuar que o Ministro José Hugo 
Castelo Branco conseguiu realizar no Ministério 
da Indústria e do Comércio os objetivos furida~ 
mentai_~ de_sua gestão - ou_ ~eja, a elaboração 
e aprovação de uma nova política industrial para 
o Brasil e os trabalhos preliminares visando à im
plãntação das Zonas de Processamento de Expor
tações (ZPE). 

· No concernente às Zonas de Processamento 
de Exportações (ZPE), ocupei a tribuna do Sena
do, em diferentes ocasiões, e desde o início mani
festei o meu irrestrito apoio a essa magnífica ini
ciativa do Ministro José Hugo Castelo Branco, 
defendendo-a, com energia, contra as críticas 
apressadas dos que pretendiam retardar o seu 
advento. -

-TOdavia, 18 meses depois do Ministério da ln· 
dústria e do COmércio ter iniciado estudos sérios 
e_ definitivos sobre o assunto, o Presidente José 
Sarney: a~sinou o Decreto-Lei n? 2.452, criando 
as aludidas ZPE - patriótica decisão tomada 
quando o Ministro José Hugo Castelo BranCo, 
embora afa~~ado do MIC para tratamento de saú
de, ainda teve a alegria de ver consagrada a sua 
proposta e colocar a sua assinatura no referido 
decreto· lei. 

Promoveu, alnda, o Ministro J_o_sé Hugo Castelo 
Branco, iniciativas enérgicas destinadas à inoder
nização estrutural e às condiç_ões de operado· 
nalidade do seu Ministério. 

lniciãÍ'ldo a sua carreira polítíca em I 946, quan
do foi eleito Vereador na sua cidade natal (Lavr.,s, 
MG), em 1946, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, 
José Hugo Castelo Branco tornou-s~ Ofitfal de 
Gabinete do Presidente João Goulart, e durante 
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a vigência do Sistema Parlamentarista (de setem
bro de 1961 a janeiro de 1963) passou a colaborar 
com o PrimeirO-Ministro Tancredo Neves, de 
quem se tornou um grande amig_o. 

Eleito DeputadO Estadual em Minas Gerais, pe
lo PTB,. exerceu o seu mandato até o início de 
1967, ano em_ que foi nomeado diretor do Banco 
de Desenvolvimento de Minas GE:rais na gestão 

_do Governador Israel Pinheiro (1966-1971). -
COm a eleiça-o- de Tancredo Neves ao Go:vemo 

do Estado de Minas Gerais em 1982, José Hugo 
Castelo Branco foi nomeado para a presidência 
do Banco do Estado de Minas Gerais (BEMGE), 
tendo depois acumulado essa função com a presi
dência dó Banco de Credito Real de Minas Gerais. 
Cleito o Presidente Tancredo Neves, foi indicado 
para a Chefia OO~Qcib1nete_ UVli. -com ·a posse 
do Vice-Presidente José Sarney, José Hugo Cas
telo Branco permaneceu na Chefia do Gabinete 
Civil. ..._ -~- "_, ___ -

Amigo h~al e dedicado do Presidente José Sar
ney por ocasião da reforma miniSte-rial de fevereiro 
de 1986;José Hugo CastelO Branco foi transferido 
para o Ministério da Indústria e do Coniércio, car· 
go que exerceu com notável dignidade e rara 
competência até o seu prematuro fãlec-imento. 

Eram estaS congjderações que_desejava fazer, 
neste momento, associando-me à imensa tristeza 
de sua digna família- Dona Olerika:, -e dos seus 
filhos Hugo, RauL Anúzia, Riza e Pãtiícíá"~. aos 
quais desejo_ transmitir os meus _s_entiJII~-~tos de 
profundo Pesar. - - - -

O Brasil perdeu, sem dúvida, um dos seus mais 
eminentes filhos, que durante sua vitoriosa trajetó~ 
ria, Soube honrar e dignificar Minas Gerais, inclu
sive pelo admirável exemplo de correção, austeri~ 
dade, dignidade pessoal, e absoluta lealdade ao 
Presidente José Samey. (Muito bem! Pausa.) 

--O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carneiro)- Na 
presente sessão terminou o_ prazo para apresen
tação de emendas ao Projeto de Resolução n~ 
91, de 1988, de autoria da Comissão Diretora, 
que altera a lotaçãl? nos gabinetes a que se refer_e 
o item V do art. 357 do_regulamento_ adminis
trativo do Senado Federal, e dá outras providên
cias. 

Ao projeto não _foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Inter

no, a matéria será despachada às Comissões de 
Constituição e _Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (bTI-Ceu Cã'rnéiro)- Es· 
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 29 mi
-nutos.) 

DISCURSO PRONUNGADO PELá SR. 
JOÃO MENEZES 1'/XSESSÃO DE I 1·8·88 
E QUE. ENTREGUEÀ REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERIA PU[JUOIDO PíJSTER!ORMEN· 
TE. . 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para 
encaminhar a votação.) -Sr. PresidenU!, Srs. Se
nadores, do Requerimento n? 98, de autOria do 
emínente Senador José lgnácio Ferreira, consta, 
nos termos regimeiltars; a convocação do Dr. 
Maílson Ferreira da Nóbrega, Ministrada Fazenda, 
para comparecer à Comissão Parlamentar de ln

__ quérito. Quero de antemão declarar o meo voto 
contrário a este [equerimento. Primeiro, porque 
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o Ministro Maílson da Nóbrega já estev~ aqui, nes
te Senado, e prestou_ todos os esclarecimentos 
que os Senadores pedirarii POr outro ].:ido, tudo 
o que está acontecendo _no Ministério da FaZe rida 
os meios de comunicação- rádio; televisãO, jOr
nais- todoS os dias· estãO n-oticiando, E-cl"ç:_Q[tVo
cação_do_Ministro para essa Comissão Parlamen
tar de Inquérito parece-me sem nenhuma utilida
de prática. Ouvi, na semana pasSaâa, na dita Co-
missão, o depoimento do Ministro José Reinaldo __ _ 
Tavares, em tomo do qual se fez tanta zoada, 
passamos 5 ou 6 hOraS naquela Comissão, e não 
vi e nínguéin viu-nada de positivo. Pelo coritrário, 
esses depoimentos apenas servem para desmo
ralizar, para criar situações difíceis-àquela Comis
são, que é do Senado, que é importante, e não 
pode estar-se perdendo, todos os dias repetindo 
as mesmas coisas, aperiãS parã-cnar rebuliço na 
opinião pUblica. É esta a ·nossa opinião. Não vejo 
nenhuma razão lógica para esta convocação, por
que, pelo que vi, nas vezes em que compareci 
àquela Comissão, não encontrei nada de positivo. 
Além do mais, os trabalhos dessa_ Cóni_issão, que 
já teve o ·seu prazo prorrogado, tenninam no fim 
deste mês. Se ae quer Córltinuar essa CoriifSsãõ 
apenas como_ instrumento para criar bulício nó 
País, então _yamos pedir prorrogação para procu
rar, convocando pessoal aqui e acolá, ouvir seus 
depoimentos e criar qUalqUer m·eio de publicidade 
em tomo de pretendida_s inexistenteS ·novidades. 

Faço um apelo ao eminente Senador José lgná
do Ferreira; que reconheÇO ser um homem de 
grande capacidade, uma das grandes inteligên
cias jurídicas deste País, mas que não pode levar 
aquela Comissão a este estado _de cOisa, ·sob pena 
de ela chegar ao fim ·completamente desmor~
lizada, pela sua falta de _objetivo e pela sua falta 
de utllídade:Ela já TeZ ó que tinha de fazer, foi 
criada sem um o_bjetivo determinado, já aumen
tou a sua área de ação, entretanto, o que é que 
lá foi feito?" Absolutamente nada, porque o assunto 
é vazio, o assunto foge ao seu raio de ação. Então, 
o 'que se quer com isso? É prorrogar a vida da 
Comissão, com injeções de óleo canforado, para 
todos os dias dizerem que estão convocando para 
depor Ministros de Estado ou outras autoridades. _ 

Como Senãdor da República faço um apelo 
para que essa Comissão termine seús trabalhos 
de urna vez e para sempre, porque os dados que 
deseja já os conseguiu e não consegue niais ne
nhum, para podermos evitar o que vem aconte
cendo nestes últimos dias, apenas baseados em 
escândalos inexistentes. Nestas condições, o meu 
voto. será contrário à aprovação ·deste requeri~ 
menta. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOÃO'MEi'IEZES /Y.'! SESSÃO DE 11'8-88 
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 00 0/i\4-
DOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR- JOÃO MENEZES (PFL- PA. Para 
encaminhar a votação.) -_Sr,J"residente, Srs. Se~ 
nadares,_ está em votação _Q_ "RequerimentC> n" 
1 O, de 1988, de autoria do Senador _Jamil Hadd<;ld, 
solicitando ao _Ministério das Comunicações ín[or
macões sobre o critério adotado pelo atual Gover
no Para a concessão de canais de rádio e televisão, 
através daquele Ministério". 

Informo à Casa que estou no exercício da Presi
dência da __ CPI cjue trata dO assunto das conces
sões. de canais de rádíó e televisão. O Vlcê-Pre~ _ 
si dente é _o Senador Mário Maia, e Relator o emi
nente Senador Wilson Martins. Esta, Comissão Joi 
.Criada a pedido do falecido SenadOr pelo Amazo- -
nas Fábio Lucena, porém nela não foi indicado 
quaJ o seu objetivo fundamental. Um roteiro foi 
or9anizàd0 Pelo Senador Wilson Martins. Nele foi 
primeiro explicado que não havia um objeto deter
minado no pedido da Comissão; segundo, que 
seriam ouvidas diversas pessoas - e_já foram 
ouvidas quatro: dois representantes da "Manche
te", inclusive o Dr. Oicar Bloch, e outros de cujos 
nomes i1âo me recordo no momento. Então, esta 
Comissão~ em face da ConstituiçãO vigente, tinha 
por objetivo ver como são feitas as concessões 
dos canais de rádio e televisão. Porém no texto 
da Constituição que estamos elaborando estão 
estabelecidas todas as_ normas _de _como serão 
concedidos os canais de rádio e televisãO, a segu
rança que terão ou não aquelas que já existem. 

Nestas condições, a Comissão resolveu, ontem, 
.o seguinte: marcar uma reunião para a próxima 
qUarta-feira para encerrarmos os trabalhos da
quela CP!, pela sua perda total de objetivo, uma 
vez. que a Constituição que se está votando trata 
dessa matéria e estabelece os parâmetros para 
instalação e uso dos meios de_ transmissão. 
_ Erã, Sr. Presidente, a explicação que querta dar. 
Não tenho nenhuma oposição à votação do re
_querimento do eminente Senador Jamil Haddad. 
Apenas_ quero dizer a S._ Ex• que este assunto, 
ao_ que me parece. é vencido, é_ um assunto que 
não terá maior utilidade-. 

ATO DO PRESIDENTE 
1'1' 118, de 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de_competênda 
que lhe foi outorgada pelo Ato_ no 2. de 1973, 
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n" 12, 
de 1983, de acordo com o disposto na_Resolução 
n? 13_0, de 1980, e tendo em vista._o_que consta 
do Processo no 008.45_0/8_8_-9, resolve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídico da Conso
lidação dãs Leis Do Trabalho e do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço, do senhor Paulo 
lcrnensul Rogedo para o emprego de Assessor 
Técnico, com o salário mensal equivalente ao venw 
cimento do carQO- DASw3, a partir _de 4 de julho 
de 1988, com lotação _e_ exerdclo no Gabinete 
do Líder do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, Senador Ronan Tito. 

Senado Federal, 22 de.agosto de 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

. Ji:t() ÓÓ. PRESIDENTE 
N• 119, de 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
cõiífórmidade com a delegação de competência 
que_ ihe íoi outCü'gada pelo Ato da Comissão Diie
to~·a IJ." 2_, de 4 de ab~il_de 1973, e tendo em 
visrn.,'o gue consta do Proçesso no 010.019/88~0, 
resolve conceder o cancelame_nto, por renúncia, 
da aposentadoria do servidor Adolpho Perez, apo
sé_ot.ado pelo Ato do Presidente n9 55, de _1984, 
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ptiblicãdó no DCN, Seçãoll, de 17-8-84. em virtu
de do seU retorno à attvidade no cargo de Assessor 
Legis_iativo~ ef~tivo, $F-AS-IQ23, do Qup_dro de 
P_es~oal do Senado FederaL Parte Especial, em 
virtude de aprovação em concurso público homo
logado pelo Ato da Comissão Diretora n~ 4, de 
1985, publicado no Diário Oficial, Seção I, de 

~·~~ -~ 
S~nado feder é!!, 22 de agosto de 1~88,---: S~-

nador Humberto Lucena, Presidente. 

COMISSÃO DIREfORA 

Ata da 1 o• Reunião Ordinária realizada 
em 18 de agosto de 1968 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia de
zoito de agosto de um mil novecentos e. oitenta 
e oito, na Sala de Reuniões da Presidência, reú
ne-se a Comissão Diretora do Senado Federal. 
presentes os Excelentíssimos Senhores Senado
res· Humberto Lucena, Presidente; José fgnácio, 
Primeiro-Vice-Prestdente; Jutahy Magalhães, PriR 
melro-Secretário; Dirceu Céii'iieiro, Tei"cciro Se
cretário; João Castelo, Quarto-Secretário, Fran
cisco Rollernberg e Wilson Martins, Suplentes. 
Deixam de comparecer, por motivo justificados, 
os- Excelentíssimos Senhores Lourival Baptista, 
Segundo-Vice-Presidente, e Odacir Soãres,-·se-
gundo~Secretário: · 

Abertos os trabalhos, o S.enhor Presidente con
cede a palavra ao Senhor Diretor-Geral, que traz 
ao conhecimento _e decisão da Comissão Diretora 
os seguintes assuntos: 

1 ) - Proposta de Ato da Comissão Diretora 
concedendo, a titulo de antecipação, reposição 
de 16,19% sobre os valores dos vencimentos, 
salários, salários-família; gratificaÇões e proventos 
dos servidores do Senado Federal (inclusive Ce
graf e Prodasen). A matéria, após a discUssão, 
é,.aprovada, assinando os presentes o respectivo 
AJQ, que vai à publicaçãÕ. 

2)- Proposta de Ato da Comissão Diretora. 
reajustando os valores dos subsídios dos Senado
res, no mesmo percentual estabelecido para a 
reposição salarial concedlda aos __ serv[dores do 
Senado. A matéria é discutida, aprovada, assi
nandO os presen-tes o Ato, que vai à publicação. 

3)- Diligêrida efetuada pela Diretoria-Geral 
do Senado sobre solicitação da Associação Brasi
leira de Ex-Congressistas para que seja facultado 
aos ex-Deputados 9 livre acesso ao Plenário do 
Senado Federal. A matéria _sefá ei-lCanliilhãda ao 
Senhor ReJ~tor, SeliadOr Louriv_al Baptista. 

4)- Processo n~ O 10402/88-8, do_ iilte'resse de 
SOniltoõ Fernandes campos. pedindo reconside
r-ação da decisão proferid_a no Processo n~ 
Ob8097/88-7. O Senftor Présidente desigÕa Rela
tor da matéria o Senador Wilson Martins. 

5)_-Proposta de projeto de resolução que dá 
riova i€dação ao artigo 3.68, inc\~o r, do Reg_uJ~
mento Administr{ltivo do Senado Federal, apro
v?J,do pela Resolução no 58, de_ .1972. _A_matéria 
é discutida, aprovada, assinando os presentes o 
projeto, qtl.e-Serâ--eflc----aminhado- à-Secfetáfia_ Geral 
da Mesa 

. f.seguir, o SéÕhQr Pres_id~nte çonce~d,~ palavra 
ao Senhor Primeíro-Seci-etáiio, que traz ao conhe
cimento e decisão de seus Pares as seguintes 
matérias: 
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1)-Proposta de Ato ida Comissão Diretora 
que dá nova redação ao_artigo 2° do Ato no 66, 
de 1987, da Comissão Diritora. Após a discussão, 
a prop-osta é aprovada, _assinando os presentes 
o respectivo Ato, que vai à publicação. 

2)-- Proposta de Ato da Comissão Diretora re
gulamentando a distribuição de jorn-ais e revistas 
para os Senhores Senadores e demais autorida· 
des e órgãos dâ Casa, visando racionalizar as en
tregas e reduzir os custos. A matéria, após discu
tida, é aprovada, assinando os presentes o respec
tivo Ato, que vai à publicação. 

3)-,--Proposta de Ato da Comissão Diretora al
terando dispositivos do Regulamento do Centro 
de Informâtic-a e Processamento de Dados do Se
nado Federal - Prodasen, aprovado pelo Ato no 
19!76, da Colnissâo DiretOT_a. A proposta é disco
tida e aprovada, assinando os presentes o respec
tivo Ato, que vai à publicação:---- -

4)- Proposta de Ato da Comissão niietõia de 
republicação do Orçamento Interno do Fundo de 
Informática e Pro_CesSãmei1to de Dados do SeM
do Federal- Fundasen, para O exercício de 1988, 
de conformidade com o_ disposto nos Anexos 1-A 
a V--8. Após discutida, a proposta é aprovada, 
assinando os presentes o respectivo Ato, _que vai 
à publicação. 
5)- Proposta de Atas da Comissão Diretora 

revogando o Ato n~ 44/87, da Comissão DiiEitora, 
alterando os sistemas de cotas de despesas telefó
nicas e cotas de correspondências, apresentados 
na últíma Reunião da Mesa Diretora, itens 11, 
12 e 13. O Senhor PrimeiiO-SeCretâriO- fiCoU in::-
cumbido de levar a matéria ao conhecimento dos 
Senhores_ Uderes e demais Senadores, para deci
são posterior. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Se
nador Dirceu carneiro, que relãta ó~Pfo-cesso n~-
006130/88-7, que versa Sõbre proposta de convê
nio para realização de pesquisa de imagem do 
Poder Legislativo a ser firmado entre o Senado 
Federal e a Universidade de São Paulo - USP. 
O parecer, favorável, é aprovado nOs termos do 
voto do Relator. 

A Seguir, com a Palavra, o S~nhor_José Ignáclo, 
da ciêncía à Comissão Diretora do desenvolvi
mento dos trabaJhos do denominado Projeto "Or
dem Jurídica" que; sob o patrodnio da Primeira
Vice--Presidência do Senado Federal está sendo 
promovido na ciade de Vitória- Estado do Espí
rito Santo.- O projeto se encontra em fase final 
de elaboração e seu lançamento se _dará no curso 
do mês de setembro. Vão reunir-se _em Vitória, 
durante todo o restante do ano e início de 1989, 
as figuras _mais eminerites do mundo juridico bra
sileiro, em sucessivos painéis d"estinadoS a pro: 
mover a elaboração de propostas concretas para 
a legislação complementar e ordinária subse
qüentes à promulgação do novo texto--constitu
cional. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente declara encerrados os trabalhos, às dezoito 
horas e trinta minutos, pelo que eu, José Passos 
Pôrto, Diretor-Geral e Secretário da Coinissão Di
retora, lavrei a presente Ata que, depois de assi
nada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 18 de agosto de 
1988._-Senador Humberto Lucena, Presiden
te. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

AT:AS DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE INQCIÉRJTO 

C~iad_a através da Resoluçáo no 22 
1988, destinada a investigar em profun~ 
didad.e as :!ec::1ncias de irreguh:."idades, 
inclusive Fia administração púb:!ca, ultl
mé!_lll~~te to_madas tão _notórias pelos 
meios de _comunicação. 

10• REUNiÃO REÀUZADA 
EM MARÇO DE 1988. 

Aos 1 O diãs dO mês d"e março do ano de mil 
novecen.ros·e oifêíltã-e-óitO, as--dez hOra-s e cincO 
minutos, na sala da ComisSãO- de Finanças, pre
sentes os Senhores Senadores José Ignácio Fer
reira (PreSidehte}, Carlos -Chiarelli (Relator), Man-
suefci da LaVor; Itamar Franco, José Paulo Biso!, 
JUtaliy Magalhães, José Agripino Maia, Maurício 
CõiTl!a, Mendes Canal e e Severo Gomes; feúne-se 
a COmissão -Parlamentar de Inquérito destinada 
a inveslígcir -em prõfundidade as denúncias de 
iriégulariades, incluSíVe cOITupçáõ-na Administra
çãO Pública, ultimamente tornadas tão notórias 
pelos meios de comunicação. 

Deixam de comparec-er; por motivo justificado, 
os Senhores Senac:!or~ Nfon.So Carriargo -e Cha
gaS Rodrigues. 

Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos da Comissão 
e soliCita que seja dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior que, logo após, foi conside
rada aprovada. O Serlhor Presidente convida o 
Dr. Alencar Guimarães de Carvalho para tomar 
assento à Mesa. Após o juramento de praxe, inicia 
seu depoimento- relatando que conheceu o Dr. 
José Gomes GraCioSa; Prefeito do Município de
Valença - RJ, por íntermédio de- seu irmão e, 
durante conversa informal com o Senhor Prefeito, 
soube das dificuldades que a_ Prefeitura tinha para 
obtenção de recursos com vistas à realização 
de obras na cidade. Em seguida, iriforma que 
protificou-se a fazer o pedido ao Dr. Sérgio; Menin 
Teixeira, priri'to do Ministro Aníbal Teixeira·, afir
mando, ainda, ter ditO ao Prefeito para mandar 
um requerimento solicitando a verba. 

Pross_egui,ndo, passa-se à fase interpelatória, 
quando usam da palavra, peia-·cirdem, os Senho
res 8_eriã-cLOres Jo~é lgnácio Ferreira, José Paulo 
Bisol, J_utahy_Maga1hães, Maurício Corrêa, Man
sueto de Lavor,José Agripino Maia, Itamar Franco 
e Mendes Canale:·- · 

__ Com a: palawa, o Senhor Senador Mauricio Cor
rêa solicita à Presidência que determine uma dili
gência_ à Prefeitura Municipal de Vãlença. 

Com a palavra, o Senhor Senador Mendes ca
nale, solicita à Presidência que diligencie junto 
a SEPlAN, para verificar toda a tramitação do 
Processo da Prefeítura MuniciPal de Valença, des
de o requerimento_ até a liberação final da verba. 

Com a palavra o Senhor Senador Itamar Franco 
·solicita que do depoente envie à Comissão a cópia 
da dedaração __ de bens e de_ Imposto de Renda 
·(Pessoa Física e Jurídica) e relação das obras 
realizadas para Administração Pública nos últimos 
cinco anos pela Empres_a Têxtil Ferreira Guima-
rãeS. -- · · - _ "· 

Com a palavra o Senhor Senador Mende_s_ Ca
nale solicita à Presidência que quando o depoente 
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Prestar juramento, os membros da Comissão e 
9emais presentes, se __ çoloquem de pé. Atendendo 
a deliberaÇão -da Comissão, em face da questão 
de ordem levantada pelo Senhor Senador Mendes 
Canale, o Senhor Presidente determina que du
rante o jUramento todo_s os presentes devem per
manecer em pé. 

O Senhor Presidente convida o Dr. Sérgio Me
nin Teixeira de Souza para tomar assento à Mesa. 
Após o juramento ~e praxe discorre seu depoi
mento, referindo-se a notícias divulgadas pela im~ 
prensa sobre sua· pessoa. Afirma que não e nunca 
foi funcionário da SEPLAN. Esclarece que traba
lh~u na ~EAC, __ no per~odo de 2 -4e agoSto de 
1985 à 1~ de abril de 1987, como servidor requisi
tado pelo Governo de Minas Gerais. Dedara ainda 
·que o único pedido que fez ao Ministro Anibal 
T éixeira-ror em- ffiivorda Prefeitura Municipal de 
Valença - RJ, atendendo a solicitação do Dr. 
Alencar Guimarães. 

Com a palavra o Senhor Senador Itamar Franco 
propõe a suspensão dos trabalhos atê que a Co
missão possa examinar todos os documentos 
e-xistentes no acervo. A prop-osta é aprovada 

O Senhor Presidente solicita ao depoente que, 
envie Comissáo cópia da declaração de bens e 
Imposto de Renda,_ pessoa tisica e_ jurídica, dos 
últimos cinco anos; relação de obras realizadas 
pela Empresa Hidrosistemas com entidades de 
direito público nos últimos cinco anos e inforri1ar 
contratos ou vínculos existentes entre a Hidrosis
temas~-~JiEma MEC Engenharia Ltda. e a SOME
PE-Sociedadé-Mineira de Equipamentos Pesa
dos Ltda, nos últimos dnco anos. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos da Comissão às dez 
horas e quarenta minutos e esclarece que_ o Dr. 

Sérgio Menin Teixeira será, posteriormenté~ cha* 
mado para prestar depoimento; e para constar, 
eu, José Augusto Panisset Santana, Assistente da 
Comissão, lavrei a_ presenta Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à 
publicação juntamente com o apanham-ento ta-
quigráfico. _ - __ 

ANEXOÀATADA JO'!?EUNIÃODACOMIS- .
S{O PARlAMENTAR DE INOOÉRITO, REA
LIZADA EM 10-3-88, CRú\DA A~\€5 DA 
RESOLUÇÃO N• 22, DE 1988, DÉSTJNADA 
A INVEST!GAR EM PROFUNDIDADE AS 
DENÚNCIAS DE IRREGULARICADES, !N
CI..fJSJVE CORRUPÇÃO NA ADM!N/STRA
Ç40 PÚBL!CA, UL 'T/MAMENTE TORNADAS 
TÀO NOTÓRIAS PELOS ME/OS DE COMU-
N!CAÇÃO, DES77NADAA Q(]VJR OS DEPO!-

-- ME!YTOS DO DR. ALENCAR GUIMARÃES 
DE CARVALHO E DR. Sfl?IJ/0 Mi!fl!fl TEI
XEIRA DE SOOZA, QUE SE PUBUCA COM. 
A DEVIDA AUTOR!ZAÇÃO DO SENHOR 
PRES!DENTE DA COM!SsiO , - .. 

Presidente: Senador José fgnácio Ferreira 

Relator: Senador Carlos Chtarelli 

(fntegra do Apanhamento Taquigráffco da R_eu
nião) 

O SR. -PRESIDENTE (J9sé lgnácio Ferreira} -
A Presidência declara abertos os trabalhos da pre
sente reunfão e assim indaga dos Srs. Senadores 
se desejam ouyír a leitur_a da súmula.da Ata sobre 
os trabalhos que foram taquigrafados, ou se a 
dispensam. (Pausa".) DiSpensada a leitura da sú
mula da Ata. 
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A Presidência indaga se se encontram presen~ 
tes no plenário ·da Comissão o Sr. Sérgto Menin 
Teixeira e b Sr. AJencar Guimeirães. O Sf. SérQio 
Menin Teixeira não eStá: A Presidência solicita ao 
Sr. Alencar Guimarães que cOTnpareç:a diante da 
Mesa para prestar o seu juramento. 

Sr. Alencar Guimarães, art. 342 do Código Pe
nal dispõe: 

"Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar 
a verdade como testemunha, perito ou tradu· 
tor ou intérprete em processo judicial, poli
cial, administrativo ou em juízo_arb_itrat" 

É o artigo que dispõe sobre o falso testemunho. 
"Pena- reclusão de 1 a 3 anos _e multa." -
Gente desta disposição, a Presidência pergunta 

se v. s• fará, sob palavra de honra, a promessa 
de dizer a verdade do_que souber e lhe for pergun
tado. v. s• jura dizer a verdade! 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José lgr'iádo Ferreira)
Solicito a V. s~, inicialmente, que, num prazo de 
1 O minutos, diga o que souber sobre os fatos 
referentes à apuração desta Comissão, mas antes 
lhe pergunto qual o se_u nome completo. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES. 

O SR. PRESIDENTE_(José Jgnácio Ferrelr"-) --
Qual a sua idade! 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- 34 anos. 

O SR PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira)--
Qual é o seu estado_civil? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Cas<>do. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
E1rsuaresidêiKia! -

O SR. ALENCA8. GUIMARÃES - Belo Hori
zonte. 

O SR~ PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)-
V. s~ exerce que profiSsão! 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sou_ adminis~ 
trador de empresas. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Dr. Alencar, v. s~ é parente, amigo íntimo de qual
quer das pessoas a que vou me referi: do ex-Mi
nistro Aníbal Teixeira,- do ex-Secretário-Geral do 
Ministério Michal Garten_krªot, do ex-Chefe de Ga
binete do Sr. Ministro Aníbal Teixeira, Lúcio Verís
simo, do Sr. Sérgio Menin T eixelra e do Coronel 
Valter Félix? - --

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES~ NãQ so_u pa
rente, amigo íntimo ou inimigo de nenhuma des
sas pessoas citadas, com exceção do_ Sr. Sérgio 
Menin Teixeira, que é_ muito meu amigo. 

O Sr. Presidente (José lgnácio Ferreira)- Con_
forme a Presidência informou no início, V. s~ fica 
com prazo de 1 O minutos para fazer a exposição 
que desejar sobre os fato_s que estão sendo objeto 
de apuração por esta ComisSão e qt.ié- sáõ -do 
conhecimento público. Tem V. 8' a palavra. 

O SR. ALENCAR GUJM.A.RÃES.--Tornei conheci
mento, pelos meios de comunicação, de que eu 
estaria envoMdo nesse procedimento de Valença, 
por levantar recursos para ? Município, como 
se fosse um agenciador de recursos. Esse fato 
me surpreendeu. Vou expor por que me surpreen· 
deu. Nós somos uma família tradicionalmente 

industrial. T ernQs uma empresa de porte elevado 
e que, só para efeito -de informação é a nona 
no ~farii.o têxtil, com fábricas situadas em alguns 
municípiós,~tã.ls cômo-Va]eflç-a, onde teinos dois 
complexos industriais; em Juiz de Fora, terra 
do Senador Itamar Fr_c;mco, .g _em Barl;tacena te
mos outro complexo industrial. É uma empresa 
que está entre as duzentas maiores do País. O 
fato que ocorreu em Valença foi que, como temos 
negócios em_ Valença, nossa familia detérn 33% 
do controle. E empresa S.A, com alguma freqüên
cia vou a Valença, representando a nOsSã parte 
familiar que é 12,5%, estudar e ver os interesses 
nossos neste negócio. Ntima dessas ida a Valença 
eu me encontrei com o Prefeito, que eu não co
nhecia, estava acompanhando meu irmão, e ele 
me convidou para "bater um papo", porque meu 
irmão Fábio morou 6_anos lá subgerente numa 
das.Jábricas de Valença e conhecia o Prefeito de 
Valença, quis dar-lhe um abraço, e começamos 
uma con~rsa informãl, ligada _à_ família ligada 
à empresa, não sei Se sabem vOcês . ·que parte 
da familia, do Prefeito uma ala da famJlia Gomes, 
cqmpõe o capital da _empresa juntamente com 
a familia Guimarães,_ que é a nossa parte. Eles 
têm em tomo de 20_e poucos por cento, e nós 
temos 33%, compomos o controle dessa empre
Sa. E--nessa~tonversa=-que--tiveffios -em Valença, 

--se não fne falha a memória, em meados de julho 
o _Prefeito, argumentou das dificuldades que en
contrava para Iev~l]tar _ re~ursos_ para a impl~n
tação de projetas de infra-estrutura. Citou um sé
rie de projetas, todos eles diga-se de passagem, 
na periferia da cidade e _que foi muito penalizada 
nqs_ Governos anteriores, principalmente no Go
verno Brizola, e que teria muitos compromissos 
inclusive com políticos, e que não conseguia por
que tinha dificuldades de levantar· esses recursos. 
Nesta oportunidade eu disse ao Prefeito que sen
do uma pessoa muito r_elacionada, por ter essas 
indústrias, esse complexo industrial, expus a ele 
que era muito anliQ-0 de um primo do Ministro, 
que se tiveSse algun1 fato -estranho relacionado 

-a esse respeito eu poderia conversar com br. Sér
gio, sobre a possível intervenção junto ao Ministro, 
para que liberasse recursos para fazer algumas 
obras na ddad€:._ E._as_sirn _ __foi feito. Neste dia 
eu disse ao Prefeito que encaminhasse um _reque
rimento, um pedido _normal_ ao Ministro, e que 
eu estando com Sérgio, posteriormente, exporiã 
para ele a questão, pedindo que se dirigisse ao 
Ministro, para que atendesse esse pedido nosso 
de Valença. Digo nosso_ porque tenho interesse 
pOr ni.-inha cidade. E assim foi feito. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Feri-eira)
A -Presidêiicia -pedlria a v. s~ -que desdobrasse 
esta sua exposição nos fatos seguintes a- este. 
Quer dizer, houve oportunidades em que outros 
fatos ocorreram. 

o SR ALENCAR -ou!MARÁES- o Prefeito, 
pelo que eu sabia, fez este requerimento e o en· 
viOu a ~Brasília. Posteriormente, cheguei a Belo 
Horizonte e junto- ao Sérgio expliquei os fato e 
_ele falou que, sem dúvida nenhuma, não deixaria 
de expor ao Ministro os fatos. Isto foi PróximO 
ao dia 20 de julho, provavelmente. Alguns dias 
depois desse encontro c-omo-sérgfo, ele me deu 
a boa notícia - digo boa notícia porque teria 
sido aprovada a liberação dos recursos solicitados 
peJo Prefeito para o Município - e me dirigi ao 
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Prefeito expondo esse fato de que teria sido apre~ 
vado o pedidO de verbas para a Prefeitura deVa
lença. Nesta mesma oportunidade, 6 Sérgio me 
disse que além daquele requerimento que foi en
viado ao MiniStrO, teria que ser enviado, posterior
mente, um plano de aplicaçáo, que nada mais 
é do que a explicação sobre onde e a forma como 
se aplicariam esses recursos. Essa fcii "- informa
ção que pa-ssei realmente para o Prefeito. 

O SR. PRESfDENTE (José lgnácio Ferreir?l)
Ainda há fatos que preciSam ser esclarecidos, 
com relação às etapas que se percorreu para che
gar até ·a liberação da verba no Banco do Brasil. 

V. s~ apresentou ao Piefeito um requerimento 
péira ciué ele assinasse? · 

O SR ALENCAR GUIMARÃES :--- De (arma ai-. 
guma, esse primeiro requerimento foi feito na Pre~ 
feitura pelo Sr. Prefeito. _ _ __ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)-
V. -s~ poderia desdobrar isso? Quantas Vezes este
ve com._o P.re"fejto? Ó Prefeito fez o· requerimento 
sem ninguêm orieritã:i-? · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - F~z um re
querimento que me parec~ comum às prefeituras, 
que é pedir verba a um órgão qualquer. Não sei 
se teria algum fato diferente, adnlinistrafiVO. T eri<i? 
Desconheço esse {ato. ·- -

d SR. PRESIDENTE (José Ignác-io Ferreira)
EU queria que V. St desdobrasse isso: houve um 
primeiro contato. Depois, quais foram os contatos 
que teve com o Preferto? Quando_ chegou__ o telex 
c9munica~d_o a_ aprovação da verba? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES- Esse fato ele 
me refortou de que teria recebido um telex de 
Brasília, dizendo que os_ recursos tinham sido 
aprovados pelo Ministro, ou Presidente, não- sei. 
Mas _eu já tinha informado esse fato a ele, pare
ce-me que por volta do dia 2 ou 3 de agosto. 

O SR. PRESIDENTE.(José [gnácio Ferreira)
Vou fazer uma -pergunta antes de passar a palavra 
ao eminente Relator. 

QUantas vezes o Sr. Sérgio Menin esteve com 
o Prefeito ou com ele se comunic_ou?_ __ _ 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Excelência, 
desconheço _esse fato _de que o Sérgio tenha entra~ 
-ooem contato com o Prefeito, ou tenha tido qual
quer tipo d~ encontro __ com o Prefeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Tgnácio_ Ferreira)
Com a palavra o eminente Relator, ~en:ador Çarlos 
Chiarem. 

_ 9 SR. _RELATOR (Car~os Chiarelli)- Sr. Presi
dente, gostãria que o depoente informasse se -
ao -que ·entendi, ele _di~se que cos~umava ir ao_ 
Município de Valença- era usual a sua presença 
em Valença. 

O -SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não vou dizer 
que eu compareda a Valença toda semana ·ou 
todo dia. Dentro das neçe._ssjdz!des,çio n__gsso n,egó
cio eu sempre me reportava a Valença; em algu
mas sefnanas, até por duas vezes. 

_ O sR. RÉLATOR (Carlos Chiãi"~lli) __:_ ~Quãl :ê 
o negódo da empresa, de que_ trata? 

. O SR. ALENCAR GUIMARÃES - É a Compa
nhia Têxtil Ferreirà GUirrfãtâés~--do ramo de teci
dos. 



Agosto de 1988 bJAAlOocrcol'làRE:sso liAaoNAL (Seção n) Quarta-feira 24 2185 

O SR RELATOR (Carlos ChiareUi)- Tem uma 
fábrlca em Valença? 

O SR. ALENCAR GUIMARÁES - Em Valença 
são duas fábricas. 

O SR RELATOR (Ccirfos Chiarelli} - Qual é 
a poslção de V. S• na empresa, a sua função? 

O SR. ALENtAR GUIMARÃES - lfo grupo, 
no meu clã, que seriam l2,5%' _sou eu 'quem 
administro todos os bens da minha família entre 
eles, essa participação na CómP<lrihia Têxtil Fer
reira Guimarães. 

O-SR. RELATOR _(Carlos Chiarelli) -Mas -y_ 
S• é diretor? · -- · -

O SR. ALENtAR GUIMARÃES-::_ Não, não. 
A estrutura administrativa seria o presidente -
tio - Paulo ·aufrriãfaes, e -dois diretores, sendo 
um deJes o primo do Prefeito de Valença. 

O SR. RELATOR (Cáries Chiarem r:...._ Oin dos 
diretores da empresa? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - dn1 _do$ dii'e
tores, sim. --

O SR. RELATOR (Carlos Chiiirelli) -:~v. S• já 
teve alguma funçªo pública, já trabalhou para a 
estrutura de Goverriô?- -~ -- --~ 

O SR. ALENCAR 1JQIMARÃES - Não. 

O SR. REU\TOR (Cãf!OS.,.'thiarelliY --Nunca? 

O SR. ALENCAR GUrMARÃES- Nunca traba-
lhei em-empresa ou órgão público ou estatal. 

O SR. RELATOR (Ciúlõs Chiarelti)"- SOb ne-
nhuma forma? ~ 

O SR. ALENO\R GUIMARÃES ....:.: Sob nenhu
ma forma. 

O SR' RELATOR (Carlos Chiareltjf - Ni.u1ca 
ror servidor Público?_ -

O -SR AlENCAR GUIMARÃES - Não nunca 
fUi. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) --"Um-as-
pecto_ fundamental: v. s•. informa que tem, de 
certa maneira, costume- seja lá qual fOr a perio
dicidade- de ir a Valença, por razão da atividade 
da sua empresa e das suas funções. V. S' conhecia 
ou n!o o Prefeito"? Isto" é, não- apenas saDer que 
ele existe, que há um Prefeito na cidade qúe se 
chama Graciosa, mas V. Ex• já fiãVfãestaCIOCOrri 
ele anteriárlnente, falado com ele ou seja, qual 
era seu relacionamento com o Prefeito? -

O. SR. ALENCAR GUIMÃRÃES-:.._ Eu não "tinha 
nenhum relaciortamento com o Prefeito. Gít:tem 
tinha relacionamento com ele era, exatamente, 
meu irmão, q•Je morou; por-ser subger~nte, na 
cidade, num petío_do-de cinco a seis anos, 

O SR. RELATOR (CARLOS CHIARELLf) .:_ 
Houve insistênCia do seu irmão, junto ao Prefeito, 
para que houvesse_ um cantata seu com o mes~ 
mo, em. funç~o dos pleitos de verbas da Prefei
tura?_Seu irmão tez gestõéS ou coQtatOS, seja pela 
razão_que for? --- ------

o·SR._ALENCAR GUI~-- Não, _C:fesCó
nheço esse fato. 

o-sR. RELATbR (Carlos Chiarelli)- ESsa afir
maçáo do Prefeito - vamos colocar as coisas 
em termos bem objetivos _..:.: qu-e disSe--iicjuí, no-

dipOlmento que prestou, que "o sujeito" - no 
caso~ uma expressão um pouco forte referindo-se 
a V. S• ~"era estranho no Município, "ê verdade 
ou nllo? El~ !!1sistiu_demais._ -

-"Olfmão dele principalmente, por reitera-
- _ - das vezes m~ procurou dizendo que o irmão 

estava trabalhando com isto e insistiu demais 
riaquiJÕ. Nós tOdos, que sorTias políticos, às 
vezes nos defrontamoS -com alguns elemen
tos, dentro das nossas cidades, que são insis-
tentes." · 

Ele referia-se a queStão -de intermediação, isto 
~ o- que o Prefeito nos disse é que o seu irmão 
procurou-o ·várias vezes, buscando estabelecer 
u.m ·cantata do Prefeito com V. S•,_em termos 
de oferecer os seus sei'Vi.ços de intermediação, 
para facilitar a obtenção de verbas públicas para 
o Munidpio de Valença. Objetivamente, isto é ver
dade ou não? 

ij' SR_- ALENCAR GlliMARÃÉS -·Aclio que 
não é vérdade. Eu desconheço o fato. 

o sR~ -RElATOR (Cari~~-'Chiarelli) - Então,· 
vamos dizer objetivamente: é verclãde ou não? 
Isto ê, o seu irmão fez essas gestões, oferecendo 
os seus préstimos para capitalizar recursos, para 
carrear reCursos para Valença junto ao Prefeito. 
o_u não fez? 

o-sR ALENCAR GUIMARÃES- Não, não fez._ 

O SR RELA füR (Carlos Chiiarelli) - Quer di
zer, ê Uina afirmação sua? 

O SR. ALENCAR _GUIMARÃES - É uma afir
rfi2íÇâtrmiflha. 

O SR.'RELA TOR (Carlos Chiare IIi)-Seu irmã: O 
nilo fez gestões? 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES - Não fez ges-
tões: _ _ :___ --

õSFCRELATüR'(CarloSchl~reui)-Àsegunda 
-afirmativa sua, que retiro, para ser objetivo, é ·qrie 
V. 8' não é uma pessoa estranha em Valença, 
que V,---S• é uina pessoa que costuma estar em 
Valença _uma bu duas vezes por semana, ou três 
vezes por mês, -

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Sem uma 
regularidade, mas sempre estou indo a Valença. 
como Vol.J'ã -Juiz de Fora, a Barbacena e ao Rio 
de- JãrieirO; onde está o escritório da indústria. 

O -SR. RELATOR (Carlos __ Chiarelli) -Muito 
bem. v. s~ poderia re-capitular e~tam~nte o que 
ãconteceu neSse cantata? A sua descrição foi um 
pouco genérica. Onde houve o _seu encontro com 
o Prefeito? -

0 SR. ALENCAR GUlMARÁES - Ess_e encon
tro foi qüando eStáVamos passando de carro -
lembro-me bem disso :---- na prGiÇa onde a pref~i
tura Se localiza, inclusive, e o Fáblo fez um sinal 

-- ao Prefeito. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - Quem 
é Fábio? 

O SR. ALENCAR_QOJMAR.ÃES -:c_ MeU irmão, 
êsSe-·que iTíOra ein-Vátença- e que foi sub9e-rerlte 
da indústria. -

-O SR RELATOR- (e-ariOs éhiclrelli)-- Ele não 
mora mais em Valença? 

O SR ALENCAR GtliMARÂES .:_ Não mora 
mais. 

O SR RELATOR. (Carlos ChiareiH) -Mas ele 
vai seguidamente a Valença? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Ele vai me
nos, porque quem olha os interesses da família 
na indústria sou eu, como todos os negócios nos
sos __ na família. 

O SR. Rt:LA.TOR (Carlos-Chiarelli)- E ele vai 
0sitar Valença só, então, por razões afetivas? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - É. Ele tem. 
realmente, muitos amigos, porque morou lá du
rante seis anos, 

. . 
O SR. ·RELo\ TOR (Carlos Chiarelli)- Pode con

tinuar. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -:- Encaminha
mo-nos - o Prefeito convidou-nos a "bãfe"r Um 
papo"- para a Prefeitura. Sentarrio:nos rio Gabi
nete do Prefeito e foi nesse primeiro encontro 
com-ele que vários assuntos foram abordados. 
Esse encontro deve ter demorado em torno de 
15 a 20 -minutos, onde trocamos idétas, .fui apre
sentado ao Prefeito e t.atamos sobre famíli.:i, sobre 
indústria, sobre prefeitura etc. E foi exatamente 
nesse dia que ele se queixou da falta de recursos 
e da necessidade de se fazer obras na cidade. 
Aí, me coloquei à disposição por conhecer -
expliquei bem para ele isso, e o Sérgio - que 
é primo do Ministro e poderia interferir junto ao 
Ministro para dar a liberação das verbas que fos
sem necessárias. F ai nesse encontro. 

o -sR. REW\TOR TCúJOS' ctúai-elli) - Nessa 
conversa, houve algum encontro no Rio _de Janei-
-ro, depois disso? -

O SR ALENCAR GUIMARÃES -Não. Nao en
contrei com ninguém no Rio_ 9e J_aneiro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~V. S• não 
marroU um encontro com ele no Rio de Janeiro? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Nao. Não 
marquei ne~hum· encontro. 

O SR. _RELATOR (Carlos thiáfelli) - Não ê 
verdade?_ 

O SR--ALENCAR GUIMARÃES .. - Nào é ver
dade. 

O SR. RELATOR. (Carlos Chiarem)-·....:.:... Recapi
tulo _para que a resposta fique, com relação à 
pergunta, -preCiosa. 

A informação do Prefeito é a de que o requeri
mento, datado _do dia l6 de julho, foi assinado 
no 23 de julho, mas precisamente, na Secretaria 
de Educação no Estado do Rio de JaneirO. "Eu 

- - o Prefeito. - protelava a assinatura desse re
querimento. O Alencar me ligou de Belo Horizonte 
dizendo que iria a Valença, e eu deLa desculpa 
de que iria ao Rio de janeiro':. 

Isto é verdade? 

-o-sR. ALENCAR GU!Mf\RÃES -_Não é. verM 
da de. 

0 ·sR. RELÀiOR {CarloS' Chiarelli)- V. s~ ilãó 
ligouparaele? - --- --- -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- ....:. Não. Ligi.Jfii 
várias vezes para o Prefeité:i, mas -não parei tom_
binar enconU:o no Rio de Janeiro. 

O SR. RELA.lOR (Carlos Chiarelli) ..:..... E ligava 
para que, então? - - - - - -
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O SR. ALENCAR GUIMARÃES~ Exatamente. 
Como me postei perante o Prefeito no intuito de 
ajudar o município, simplesmente, sem interesse 
nenhum - financeirO -, porque não tenho nem 
empresa de_ construçã_o, não tenho interesse ne
nhum, a não ser interesses .. ~ porque temos uma 
coletividade, Já em Valença, temos aproximada
mente 1.500 empregados, isso representa um 
grupo de pessoas diretamente ligadas ao nosso 
negócio, 6.000 pessoas, simplesmente, _com o 
intuito de ajudâ-las. Se eu poderia ajudar, por 
que não, ajudar o Prefeito e município? Foi esse 
o intuito que eu, realmente ajudei o Prefeito a 
arrancar recursos. Foi exatamente só isso; nada 
mais do que isso. 

O SR. RELATOR (Carlos Chia relU)_- E sei que 
nesse propósito que não é de intermediação, que 
não é de realizar obra, porque não tem empresa, 
não é de natureza política, porque não tem atua
ção partidária, não é ·de serviço púbHco, porque 
não_ é_ funcionário, só oom ess~ propósito de aju~ 
dar a cidade V. s• telefono_u Várias vezes ao _Pre
feito ... 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Sim, por
que, ... 

O SR. RElA.TOR (Carlos Chiarelli - ... para 
que ele tomasse a iniciativa de pedir um favor 
do município? Não é isso? 

O SR. ALEN._CAR GUIMARÃES :...:. Sim. Exata
mente. E como o - deixe eu ir um poUquinho 
à frente- quando o recurso acabou sendo apro
vado, o Prefeito parece que sentiu, não na obriga
ção, mas de me informar o que estava aconte
cendo. 

O SR RELATOR (c:..:!Qs_Cllli>relli) - Não. Es
tou falando ... 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES .. 7""": Primeiro .o 
fato. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Não. Esta
mos falando aqui, estamos ainda na fase em que 
o Regimtnto não foi assinado. Quer dizer, V~ S• 
disse que se encontrava na praça, que seu irmão, 
sem conhecer ·o prefeito, seu irmão costUmava 
ir a Valença porque tinha relações de amizade, 
V. S• ia lá, eventualmente, porque tem interesse 
empresariais; encOntraram o prefeito, o prefeito 
se queixou de que não conseguia verbas, nesse 
encontro foram à prefeitura tomar um cafezfnhO. 
V. S• se oferé.c:eu Para ser Um elemento p~~a ~-lJ.9~r 
a Prefeitura? 

O SR. AlENCAR GUIMi\RÃES - Exatamente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellf) -·Tudo 
bem! V, S• foi viajar e 2iíV. s• ·pasSou- m~is de 
uma vez a telefonar ao prefeito para cobrar dele 
que encaminhasse o p-e-dido para V. S• ajudar? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES --Não. NeSse 
primeiro encontro eu falei ao pPrefeito, e ele falou: 
"A1encar, então, se você tem esse relacionamento 
pode me ajudar, você converse com o SérgiO". 
E- falei: "Prefeito, então encaminhe um pedido, 
lUlla carta, um requerimento ao ministro, e- eu 
vou encaminhar ao Sérgio, explicando-lhe o fato 
para ele. Foi o que aconteceu. 

O SR. RELATOR (Carieis Chiarelli)' .:...._ PerdãO. 
Mas nesse intervalo V.S' voltou a falar com o pre-
feito, cobrando o requerimento? 
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O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Qual inter
valo? 

O SR. RELATOR (Carlos Chrarelli) -Entre a 
c0Jl~r5ci: em Valença, e a formulação do reque
rimento. __ 

O SR. ALENCAR GUrMARÂES- Foi pela data 
do requerimento, que acho que é 16 ou 17 -, 
eu nie lembro, e isso foi por volta do dia-15 
- meu encontro ~om- o -prefeito. 

O "SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Eu digo: 
V. s• não telefonou, não marcou encontro com 
ele? 

O-SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. Jamais. 

O SR. RELATOR (Cã.rlos Chiare IIi)-E a comiS-são?_____ - -

O SR. ALENCAR GuiMARÃES - Qual comis
são? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare !li) -A gorjeta, 
propina? 

O~ SR ALENCAR G(JJMARÃES - Esse fato é 
que me deixou bastante cahteado. Os meios de 
comunicação começaram a publicar que eu teria 
intermediado verbas junto à SEPlAN, numa sv~ 
posta comissão de 50%. Esse fato me . deixou 
extremamente preocupado, porque não faz parte 
do meu c"aráter ess_e tipo de atividade. Realmente, 
tenho uma posiçáo financeira muito boa, um 
prestígio moral excepCional, e não faria jamais 
esse tipo de atitude. 
-- - -

o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -_Esse re
querimento foi assinado no Rio de Janeiro? 

o sR. ALENCAR GUIMARÃES ..:.... Peve t~r Sido 
assinado na prefeitura._ 

- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Quando 
o prefeito teve o encontro com V. s•, no dia 23 
de julho, no Rio de Janeiro, não foi para assinar 
o requerimento? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não fui ao 
RiO de J~neiro para encontrar com o prefeito no 
dia 23 de julho. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Não hou
ve esse encontro? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não encontrei 
c~ o prefeito no ~io ~e Jan~iro. _ 

:-o SR. RELATOR (Cãrlos Chiarem) - Então, 
não é verdade o (ato de o prefeito dizer que houve 

___ 9 encontro,_ no Rio de Janeiro, onde foi assinado 
o requerimeritO? 

.0-SR.ÃLENCAR GUIMARÃES- Não encontrei 
com S. Ex", no dia 23 dejulho,_no Rio de Janeiro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi)-O requeri-
11)_ento cheg9:u à~_ mãos de V. S•, como? 

O SR. ALENCAR G(JJMARÃES - As minhas 
mão-s? 

O st\ RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim. 

o -SR ALENCAR GUIMARÃES - Não chegou 
às minhas mãos requerimento algum. 

O SR. REt.ATOR (Carlos Chiarelli) - Nunca 
esteve com requerimento em mãos? 

O SR. ALENCAR GCDMARÃES - Em minhas 
mãos nunca esteve requerimento. 

O SR. RELATOR (Carlos_ Chiarelli)- O requeri
mento foi entregue a que~? 

O SR. ALÉNCAR GUIMARÃES- O Prefeito 
deve tê-lo encaminhado a Brasilía. 

·o SR. RElATOR (Carlos Cfiiãrelli)- Não tra
mitou por v. s· 

-- O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Por mim, ri.ào. 

O SR RELATOR (Carlos Chía"felli) - Ele não 
foi trazido ao Ministro pelo Dr. Sérgio? 

O SR. ALENCAR GurMARÃES --' Não. Só se 
o Prefeito entregou ao Dr. Sérgio, porque, através 
de mim, não. 

O SR. RELA. TOR (Carlos Chiare IIi) - O que 
o Dr. Sérgio lhe disse sobre isso, quando saiu 
esse noticiário? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~-Qual noti
ciário? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -De que 
houve assinatura n_o Rio, de que o requerimento 
foi entregUe a V. S•-e que depois de V. S• foi 
entregue a ele. O que o Dr. Sérgio comentou 
com V. St? 

b SR ALENCAR GUIMARÃES.- Isso foi pos
terior. 

O SR. RELATOR-(Carlos Chiarelli)- Não. Ago
ra que está saindo um aviso de um mês atrás, 
ou quarenta dias, estâ saindo esse noticiário, esse 
fato estã na pauta, tem sido motivo de divulgação. 
V. _8f é amigo íntimo do Dr, Sérgio. Seguréiim!nte 
é um a:ssúnto que sai no jornal que enVOlve os 
dois, provavelmente seja a razão da conversa entre 
ambos. Então, se no jornal está dizendo que V. 
S• foi o homem que recebeu o requerimento, no 
Rio de Janeiro, e o entregou ao Dr. Sérgio, e 
v~-S• está dizendo que nem -foi ao Río de Ja-tleiro 
e nunca viu esse requerimento, éntão~ o que o 
Dr. Sérgio lhe disse que, talvez, o Prereito tenha 
entregue ao Dr. Sérgio. Mas eu acho que isso 
aí não está na fase do_ "talvez", provavelmente, 
V. S• conversou ... 

o SR. ALENCAR autMARAEs··- Maf"aescO
nheço o fato. 

_ _o SR REL.ATOR (Carlos Chiarelli) -Mas nun
ca conversou com Dr, Sérgio sobre essa história 
do requerimento? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Sobre o re
querimento, sim. 

-a "SR~ RELATOR (Carlos Chiarelli) --O que 
S. S' lhe disse? 

Q.SR. AJ..ENCAR GUIMARÃES~ Ele quis saber 
se realmente _eu encaminhe[ o pedido a BrasJ1ia. 
Eu lhe-âiSse: jamais, em tempo algum estive em 
Ministério em Brasília, ·não conheço nenhum Mi
nistério, é verdade. A1iás, diga-se de passagem, 
deve fazer uils sete ãhós que não venhO a Brasília. 

-6 SR~RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas aqui 
no noticiário não diz que V. S• trouxe o requeri
mento nem V. s~ velo a Brasília; diz que V. S• 
foi ao Rio de Janeiro e que, naqUela cidade, o 
Prefeito encontrou com V. s~ e, lá; ei"ltregOü O 
requerimento. V. s• fof a Belo Horizonte, que é 
o seu domicílio, e entregou ao seu amigo íntimo, 
Dr. Sérgio, e este o trouxe a Brasília. _ 
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O SR. ALENCAR GUIMARÃES.::.._ NãO entreguei 
requerimento algum, não tramitei coin r€-queriw 
menta algum da Prefeitura de Valença, 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - O que 
diz o Dr. Sérgio a respeito disso; que S. Sf tambêin 
não recebeu requerimento? 

O SR. ALENCAR- GútMARÃES ::....·Nao cómén_
tou nada comigo. Mas não deve ter recebido re
querimento nenhum. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- S. s~ r1un
ca lhe falou sobre esse assunto? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -. Não. ~obre 
requerimento, não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Sobre 
que pleito de Valença. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -"im, sobre 
o pleito, porque expus para ele o caso. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Não. de
pois do noticiário, da denúncia, S. S• nunca co
mentou? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Porque acha
va um absurdo citar que eu tinha entregue o re
querimento a ele e que tivesse encaminhado a 
Bra:sma. · · 

O ..SR. RELATOR (Carlos Oiiarelli) - Porque 
foi entregue o requerimento· para ele? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não foi entre
gue. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -- Não.f6f" 
entregue para ele? O Prefeito não entregou para 
ele_também. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ___:·EJedisse que 
não. Não conhece o Prefeito, não tem nenhuma 
relação com o Prefeito. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) - Não re<:e~ 
beu o requeômento do Prefeito. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não recebeu 
o requerimento do Prefeito? --

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Nem de 
V. s~ nem do Prefeito? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -- Não, Oem 
de mim nem do Prefeito: 

o SR. MAURfao CORRÊA- 56 para ciJopéiar 
com V. s· Tem um depoimento dele aqui. Eu 
ftz o plano - isso é o Prefeito falando - que 
foi trazido a Brasília pelo Sr. Alencar Guimarães 
em companhia do Sr. Sérgio, segundo informa
ções do Sr. Alencar Guiniarães. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - O Senador 
está citando o caso ainda do_ prlmeiro requeri
mento. Este que_ V. Ex• leu é_ o caso do Plano 
de Aplicação? 

O SR. MAURÍOO CORRÊA- É, com 'algumas 
alterações. --- ~----------

0 SR. ALENCAR~ GUIMARÃES~ lsso é outra 
fase. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiaretli) - Vamos 
chegar à fase. Estamos na fase_dõ requerimento. 

Há, aqui, uma informação diz_endo o seguinte: 
que ele, o Prefeito, pensava qUe essa sua gestão, 
esse seu apreÇo, pre-ocupação pelo Município de 
Valença, pensava que ele fazia aquilo por amizade, 
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pelo fato de um innão çlele trabalhar no Município O SR. ALENCAR GUIAAR:ÃES - Era para 
de Valença. "Quando o recurso foi liberado, ele obras na periferia. 
então me chamou para uma conversa.,., Ele é 
V. S' Chamou o Prefeito. Que conversa foi essa? O SR. RElATOR (Carlos Chfarelli) - Que tipo 

de obras? -
Onde foi a conversa? Quando foi? E do que trata-
ram? O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Saneainenio. 

O SR. ALENCAR OUiMARAEs- Quando eu O SR. RELATOR (Carlos Chiàreili) :.._·Para que 
expus ao Prefeito que O recurso tinha sido libera~ extensão?_ V. s~ se lembra? Qlle tipo de obra? 
do, nessa mesma data, eu falei que o Dr. Sérgio Que dimeri.são? Era para fazer,· era ·para calÇar 
teôa me falado que teria que encaminhar um pia- uma quadra? 
no de aplicação explicando exatamente onde seria 0 SR. ALENCAR GUJMI\RÃES _ Era obra de 
aplicado esse_ recufso. b d r · drena!;!em em rua, em airro a peri ena. 

O SR. RE:LAiOR (Carlos Chiarem)- Onde foi 0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) _Não era 
essa conv_ei'Sa, de q-ue tratoU:, o que V. S• recomen- calçamento? 
dou, o que v. s· dis_se que era necessário? 

O SR. ALENCAR GUlMARÃES- Eu achei que 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES ·-Jamais con- fazia parte calçamento. 

versei com o Prefeito sobre comissão, sobre qual-
quer fato inerente. A única atitude que eu tive O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Lembra 
junto_~§Prefeito fo_i realmente_aju~ar, como pude que tamanho? 
ajudaf-a levãntar os recurS?s para_o Mu_nicípio. 0 SR. ALENCAR-GUIMARÃES --Não, esses 

ó SR. RELATOR (Çarlos Chiarelli)- Mas onde dados técnicos eu não conheço. 
e qi.Ié foi essa cóiiversa? , · O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O valor, 

O SR ALENCAR GUJMAAÃES -Sobre o quê? V. s~ sabia. --

0 SR._RELATOR (Carlos Chiarelli)- QUando O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Foi o que 
o recUrsO foi liberado, V. & teve essa conversa o PrefeitO falou para mim. -
com ele; V. S' mesmo confirma. Onde foi essa OSR.RELATOR(CarlosChiarelli)-FoioPre-
conversa? feito que lhe disse? V. S• não sabia quanto é que 
--O SR. ALENCAR GUJMARÃES - Foi em Va- · estava no pedido? V. S'_ pediu pela Prefeitura e 

Jença. não sabia quanto a Prefeitura estava pedindo? 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. S' foi O SR ALENCAR GUlMARÃES- Ele falOu pàra 
a Valença para tratar do assunto? mim, expôs que pediria 16 milhões para fazer 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES_ Também. essas obras no bairro, que teria nec:essidade. 
O SR. RELATOR (CuJOs Chíarelli) ::.__v. s~sabia 

o·· sR: l<El.ATOR (Cãrlos Chiarelli) - E aí V. que foram liberados 16 milhões? 
Si'S8líei11CiUao Prefeito que ele precisaria se orga-
niz.ar parã receber o recurso. O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Sabia. 

OSR.ALENCARGUIMARÃES-Euexpuspara O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E essa 
ele o fato de que o plano de aplicação já tinha história de que ficariam 8 milhões com a Prefei· 
sido passado; que seria um procedimento que tura e 8 milhões teriam que voltar? 
o ~refeito teria que faier. - O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Eu desco-

0 SR. RELATOR (Carlos-Chiai'elli)- V. s~TOi nheço esse fato. Jamais comentei em comissão, 
-quem comunicou a ele que ele tinha que fazer. em negócio. Minha postura, nobre Senador, foi 

simplesmente de ajudar a levantar o r_ecurso; sim· 
·-O SR. ALENCAR GUIMARÃES-- Q_Sérgio tF plesmente essa foi a minha participação nesse 
nha m~_ informado is~o, episódio. 

-o SR. RELi\TOR (Carlos Chiarelli)-__ O Sérgio' O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -V. S• ~ 
foi quem lhe avisou que o recurso havia sido libe- de convir que a Comissão é Comissão Parlamen~ 
rado? tar de Inquérito. Nós estamos em fase de denún, 

O SR. ALEfiCÃR GUIMARÃES _ Sim, porque das, em fase de depoimentoS, em fase de infor .. 
sendo amigo meu, era um pedido meu, ele se mações. Reconheç_o o _direito- de V. 5' de dizer 
interessou e me passou essa informação. das suas qualidades, do seu patrimônio. Mas V. 

O.SR RELATOR (CarloS Chia~elli) _ 0 pedido - - S• já se manifestou a esse respeito, está registrado. 
Agora, é sobre o fato em si, porque aqui a per-

era meu, mas não foi V. S• que entregou o reque- gunta que se fez ao Prefeito: "V. Ex" está se refe-
rimento. - rindo ao Sr. Alencar?" QuandO ele diz (Jue o recur-

0-SR ALENCAR GUlM.A.RÃE$- Não, 0 pedido so foi liberado e V. Ex' o chamou para uma con-
que eu digo foi o seguinte: eu pedi ao Sérgio versa e ele, claramente, o prefeito: "Sim, ao Sr. 
para se portar junto ao Ministro em prol da libera- Alencar Guimarães, porque eu não conheço o 
Çâó dos recursos. .Sr. Sérgio. Esse Alencar, então, depois do recurso 

· liberado, me dizia que a partir daí o recurso só 
OSR.RELATOR(Carlos-Chiarelli)-lsso,50%. seria liberado" daí a diferença entre autorizar e 

Qt!_~_nto ~rã a verba? v_. S'_?e_Iembra? - liberar- mediante o pagamento de uma comis-
0 SR~ ALENCAR GUIJY\ARÃES - Parece-me são, istO __ é, gorje-ta, propina dã ·ordein de 50%, 

q~e 16 m~~hões. que seria liberada através da obra feita por um"\ 
o-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) _V. S• sabe empreiteira, qUe seria realmente uma empreiteira 

para que era? que ganharia a concorrência pública, que estaria 
previamente dirigida." 
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Essa ê a inf6frriã.Ção com relação ao fato que 
lhe estou perguntando. Gostaria que V. S• me 
dissesse o~ que houve nessa: -conversa sua com 
o Prefeito, depois que o recurso foi autorizado 
e antes de ser liberado. 

o SR. ACENCAR GOIMARÃCS ~ i'resse enconM 
tro, a única coisa que passei a ele foi que não 
se esquecesse de remeter o piano de aplicação 
para o Ministei'io. Jamais comentei sobre a comis
são, sobre empresa, sobre participação, jamais 
houve esse tipo de cantata. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. S' foi 
a Valença apenas para dizer-lhe isso: "Não se es
queça de mandar o plano de aplicação"? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não, .Sena
dor! Eu ia a Valença com freqi.:iéiida. 

O SR RELJ\TOR (Carlos Chiarem)- PerQUrita
va-lhe anteriormente se essa viagem fora exclusi
vamente para esse fim e V. s• disse: "Tambem 
para esse fim.'' · · -

O-SR. ALENCAR Gl.H.MARÃES - Tan1bem pa
ra, pois eu ia a Valença não só para visitar o Pre
feito, ia também para ver meus negódos e apro
veitei a_oportunidade para passar essa informação 
ao Prefeito. 

O SR. RELATOR-(Carl6S CfiiireJii) O Prefeito 
não diz que esse recurso, os 50%, seria para o 
seu património pessoal. Ele não -faz essa afirma
·ção. Ele indica que essa parcela teria uma outra 

·· àestinação, q'ue .seria para dividir com ·a turma 
do Ministro. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Desconheço 
o fato, Excelência, porque ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não co
nhece a turma do Ministro? 

O SR. ALENCAR GU!f'IIARÃES- NãO cOriheço. 
Não sei nem onde é o Ministério. Não conheço 
o Ministro pessoalmente, não conheço nenhum 
assessor do Ministra ... 

o SR: RELATOR (Ca(loS Chiaretli)- v. s~~~ào 
conhece nenhum assessor do Ministro? 

O SR.-.ALE;NCAR GC11MARÃES ~Não conheço. 

O SR. RElATOR (Cal-los Chiarelli)- V. S' não 
é amigo intimo do Dr. Sérgio? - ·· -- · 

O SR~ ALENCAR GUIMARÃES- Mas o Sérgio 
é assessor do Ministro? Trabalha na S_eplan? --

0 SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Ele não 
trabalha na Seplan? 

. O SR ALENCAR GUIMARÃES ___:Que eu saiba, 
não! 

O SR RELATOR (Carlos Chiarem) - Nunca 
trabalhou na Seplan? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Que eu s-âTOa; 
não. 

O SR. RElATOR (Cai:IOS- Chiarelli)--~-NUitca 
trabahou com· o Dr. Aníbal Teixeira? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Esse fato eu 
não sei, .mas no setor, como empregado, não 
conheço esse fato. 

O SR. RE!.ÃTOR.(Cãr!Os Chiaremr.:.....-Mas, com 
o Dr. Aníbal Teixeira--ele traba!fi6ií'i. 
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O SR: AlE.NCAR GUIMARÃES- is59 não pos
so responder. 

O SR. RElATOR (Carlos Ch.iarelli) - Aqu( no 
Governo, quai1do em atividade? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Parece.-me 
que ele teve uma participação na SEA.C. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - O que 
é_o_SEAC? . 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Pelo que sei 
--~~~-~Qão que t!_abalha para o Ministéri'?. 

O SR. RELATOR (CarloS Chiarelli) -MaS o 
que quer dizer SEAC? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não sei. 

O SR. RELATOR (_CarlOs ChJareiH)- Nem sabe 
o.que--a SEAC faZia?" É a SE.A.C, ou o SEAC? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES_ - Achº _que 
éaSEAc:-- - - - -----

o SR. RE!.A.TOR (Carlos Chiarelli)- Mas, V. 
S• :Sabe_ que ele trcibalhaVa lá? Mas não sabe o 
que é esse órgão? 

- O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não, que o 
órgão faz eu não sei. 

OSR. RElATOR (Carlos Chiarelli).~ SEAC. 
é da Presidência da República, Ministério" âa Previ-
dên,ci.a? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Senador, eu 
nãosei, desconheço esse fato. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Ele é (un-
ciorráricrde quem_então,_o Dr. Sérgio? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - O Dr. Sérgio 
tem uma empresa. É um profisSional, sujeito mui
to s_ério e tem uma empresa de prOjetes, há muito 
tempo. --

0 _SR. RELA..TOR (Carlos Chiarelli) - NãO é 
servidor público?: - -

-o~sR. ALENCAR GUIMARÃES - Pelo que me 
-COrista;onãCl. QUeeu saiba, não. - -

a·sR. RELATOR (c~·;! os Chiarelli)- Mas traba-
lhou na SEAC? - · - - · · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - T eú uma 
pa~gem-pela SEAC. ·- -

O SR.-RElA TúR (tarJas Chiarêlli)- Do Gover~ 
no do EstadO ·de Minas também ele nunca foi 
funcionário? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-Ele dava aulas 
na Universidade Federal, pelo que sei. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -O Dr. 
Sérgio é_ da turma do Ministro? 

O SR ALENCAR-GUIMARÃES ~ Qual turma 
do Ministr_o? 

O"$R. RELA..TOR._(tarlcis Chiarem)- Não sei. 
Estou dize_Ddo pÇrque e.§já----ª-qui no processo a 
expressão; 'íurma dO Mínisti"O''".-- - --

o-sR. Ar.i.NCÁR t:JUIMÁRÁE$ -:..:....:. Ê$Sa e~pr~-
são eu nunca uSêi" --- ~ ~ - .. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) _:___"Mas eu 
estou perguntando: ele é ligado ao Ministro? TraK 
balhou_com o Ministro? Vem junto com o Ministro 
na atividade? 

o sR AIEN.CAR GUIMARÃES - COmo vo_u 
_discorrer so_~re a atuação do Sr. Sérgio junto ao_ 
Miriistro? Desconheço, Senador. · 

O SR RELATOR (~O? Chiarelfi)- Ele é pa
rente- do MinistrO? 

O SR. ALENCAR GUL'\1\RÃES - É primo do 
Ministro. Por isso mesmo é que fui até ele para 
l_iberar os _recursos, pedir ao Ministro que liberasse 
os recursos para Valença. 

O SR. RElATOR_(Carlos Chiarelli)- V. S• o 
procurou não porque ele fosse assessor, mas por-
que ele era primo? - .. 

O SR. ALENCAR GUIJ'.'\ARÃES -- NêsSc\ época 
nem sei se ele era assessor do Ministro. 

O SR. RELATOR (Çelrlos Chlaielli)- Si_!11, EnK 
- tão o procurou porque ele era primo do Ministro? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Exatàmente. 
Por ele_ t~r possibilidade de chegar ao M_inlstro 
e fazer o pedido. -

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) _::·n Dr. 
Sérgio costumava ter esse Qesto 9erier0so e efiCaz 
de atender pleitos e levar ao Ministro? 

O SR. -ALENCAR GUiMARÃES_- isSo eu rião 
sei, mas nesse caso, especifiCamente, sim~ 

-~OSR. RElATOR (Carlos Chiarelli)"- É o único 
·caso que V. 89 Sabe? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES --:-Que eu saiba, 
sim. 

O'SR.-RELATOR (CarlOs Chiarelli)- V. 5' diz 
que a sua empresa tem fábricas em Barbacena 
e Juiz de Fora? - -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Sim. 

o__ SR. RELATOR _(Cai-los Chiarelli) - Barba
cena e Juiz de Fora itão precisam _de verba públi-
ca, _tárhbém?- · -·· · · - -.. · 

. O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Não sei. Não 
conheço nem o prefeito de Barbacena nem o 
de Juiz de Fora___ _ 

O sR. ~T6R (carJ6s· C1ta;êm)~-..:: AaS\r. 
. 51 fião tomou a iniciativa Similar para ajudar ~sses 
municípios? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES _:: Não tomei 
porque eu não trabalho com esse tipo_ de coisa, 
não _faço __ intermediação de verba. Ocas() d_e_Va
lença foi o único qu-e-àccíritéteu mi·mlnha vida. 

__ O -SR. RELATOR (CarloS Chiãfêllif :...:_'QUem 
teria cobrado, se não foi v. s~ que eXigi!J os 50% 
para a turma do Ministro, com relação ao Prefeito? 
Quem poderia tê-lo feito? 

O SR ALENCAR-CiUlMÁRÃES -Aí é uma per: 
gunta difícil de se responder, Senador. Se hoUve 
isso, eu desconheço o fato. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E ·ess_a 
empresa a Hidrosystemas V. Sf cõnhece? 

O. SR. ALENCAR GUIMARÃES __:_· Conheço e 
• -có~eiço a_ dç> Dr._ S_~r~i?. . : 

O SR. RELATOR (CárieS COfarení) -:::___-E. "essa 
empresa faz obras para o Ministério? -

O SR. ALENCAR GUlfY\ARÃES :.:__Não, ela não_ 
faz Obra. A eSPeciaJidade dela é só na área de 
projetos. 
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OSR. RELA.TOR (CzlrfoS Chíarelli) .....:.Mas proje
tas ela faz para o Ministério? Fazia siln ... ? 

O-SR. ALENCAR GUfl\'\ARÃES- Não. Não sei. 
Para Ministério não_ sei. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --Para _a 
prefeitura que ganhava menos ... ? 

O SR. ALENCAR OUIMARÃE$- A irlii1ha liga
ção com o Dr. Sérgio é de Pessoa física. Eu não 
tenho ligação com pessoa ju_rldica dele._Sei que 
eJe tem empresa. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Mas na 
conversa com V. S• I v. s· separa os assUátos pes
soa física, pessoa jurídica? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ....:....:_sj(n, F-orque 
V. Ex• está perguntando é ... 

O SR. RELATOR: (CarloS Chiarelli) - Nunca 
perguntou para ele o que a empresa dele fazia, 
com quem trabalhava? V. S• é empresário e ele 
também. Os assuntos entre ambos morrem. Mas 
como é tom a declaração do Imposto de Renda. 

O SR. ALENCAR Gü/MARÃES ~São setores 
distintos, nobre Senador. - --

o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) :..:.. Nao. 
Compreendo, mas ·nã<>' havia nem essa curiosi
dade_de_saber ... ? Quer dizer._ 

O SR. ALENCAR GUifv\ARÃES :........ Eu Sei quài 
a áre_a que ele milita. Eu sei. São proj-etos -dé 
saneamento. 

o SR. REL\TOR tcafios Chiaremr.:..... são-proje
tes de saneamento para órgãos públicos, então, 
evidentemente? - ---

O SR. AlENCAR GUIMARÃES ~ Deve fazer .• 

O SR. RELATOR (Carros"t:hiareliij·_: V. s• não 
sabe? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- NiiO: rfão-Sei. 

O SR. RElATOR (C~rlos Chiarelli) --v:s• não 
sabe se a empresa ... 

O SR ALEi'iCAR GUif-i1ÂRÃES-....,... As empfesãs 
que assinam os projetes normalmente trabalham 
com órgãos públicos. 

O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarelli)- E a dele, 
V. S• sabe s_e trabalha sabe para algum órgão 
público especificamente? 

O SR. ALENCAR .GU!MARÃES- Não. ESPedff-' 
camente não. 

O SR. RELAt-OR (Carlos Cbl8reifi) '- Nesse". 
caso de Valença a empresa--dele participou? 

O SR~ ALENCAR-CfutMARÃES- Participou ri. a 
parte de projetas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiareillf~. Siffic E 
foi ela que fez o projeto? - - - - _o 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~sim: Él;,·que 
fez o projeto. __ _ __ -

O SR. RELATOR (Carlos- Chiareilif :.;_ E~tão~· · 
o Dr. Sérgio, que foi o homem que, graças ao 
prestígio que tinha, por ser primo do Sr. Ministro, 
conseguiu a verba. Depois, foi o homem que exe
cutou, cuja empresa executou O projeto com rela-_ 
ção a essa verba. 

O _SR..ALENÓ\R GUiMARÃES - Exa[amellte. 
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-o SR. RELATOR (CÇtrlos __ Chiarelli)-- V. s• con· 
firma Isso? 

o SR. ALENCAR aUIMÀRÃEs- Éxecuto~ um 
projeto para a Prefeitura de Valença. 

·o S_R: RELATOR (carJoS chiarem) -_-:Houv~ 
corico"ffêilcia para isso? 

_ Q,-SR. ALENCAR.GuiMARÃEs __: P~lo-que ~~ 
jornais dizem, houv~ c:oncorrência. Esses fatos ... 
eu não tomei muito conhecimento, SenadOr, por· 
que eu nao tinha interesse, eu não tenho empresa 
de projetas, quer dizer, não participei em nada 
disso.. Não tenho ligação_ com essas empresas. 
Então, esses fatos inerentes a tomada de preços, 
concorrência e etc .. nào possb ... eu sei aquilo 
qUe foi citado pelos noticiários. 

O SR. RElA TÜR_(Càrlos-Chiarelii) -V. S' sãbe 
que o_ dinheiro n"ão chegaria a Valença se a con
corrência não fosse gariha por essa empresa? 

- O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~ Não. Desco. 
nheço. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarem)- Quer dizer 
que não era issb-'a -condicionante do plano de 
aplicação? 

-O SR AlENCAR GU!MARÃES - Não. 
. . . 

O SR. RELATbR (Ca"FJOS Chiá"relli)- APlicação 
numa empresa, i::le um projeto? 

-O SR.-ALENCAR GUIMARÃES .:::NãÕ. Nilo ha
Via Condicionante nenhuma. 

c Q_SR. RELATOR (Cailos ·chiarelli) ~Não ti-
nha? - · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. Que 
eu-Saiba nãO. - -- . 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi)-V. Si ~á&é 
como é que se faz o ... _-Y._s~. conhece o plano 

_de aplicação, sabe o que é um plano de habi
tação? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não. Sempre 
- -me foi explicado que era simplesmente um doeu· 

-m~nto que o Prefeito ~teria que remeter ao Minis-
tério, explicando onde aplicar e dizendo a conta 
do Banco do Brasil em-que se teria que depositar 
esse dinheiro, segundo os noticiários. Foi essa 
a explicação que-o or: Sêfgfo me deu. 

o--sR. RELATOR ccà'i-loS_Ch"iât-elli) ....::·só isso
que era para aviSar para o Prefeito? 

O"SR. 'ALENCAI<" GUIMARÃES .:.... O qué? 

O -SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Era só 
isso que V. -~t. deveria corn!lnicar ao Prefeito?_ 

o-sR. ALENO\RGGIMARÃES -Sím. Só lssá. 

o SR. REL'\ TOR (Carlos Chiarelli) -É interes: 
sante porque isso está contido num telex que 
chegou no mesmo dia paiá o prefeito, remetido 
çi_iretamente pela Seplan. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - CôfriO-ê a 
per{;!Liil~?- _ 

Ó SR. ~LÃTOR (Cad"Os c;liiªrelli)-;.:_ Essa__in
forméição Que V. S• estã dando, e ampliada, foi 
mandada diretamente pela Sepfan ao Prefeito, 
com maiores dados até. · 

O SR. "ALENCAR GUIMARÃES ~·FOI 'enviãdó? 

Q"SR. R'ELAtOR {~rioS Chiarelli)- Sim. 

o·SR. ALENCAR GllliÍV.RÃES .:._Então desco
nheço. Eu citei pOrque o Dr. Sér910. na época. 
me disse, contou-me i_sso. 

Agoi-a, se existe es~ informação, é com.um 
ao Mi[!l~ér10, e-~ riSO s~!· -
-O SR. RElATOR (CarJos Chiarelli) - O_ Dr. 

Sérgio conseguiu a liberação de recursos pessoal
mente com o ex·Ministr_o Aníbal Teíxeira? 

. O SR. ALENCAR GUIMARÃES- t.-Eie pediu 
porque por ser conhecido meu ele pediu ao Sr. 
Ministro qU.e olhasse _com carinho esse pedido 
meu para a Prefeitura de Valença. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - Estou 
satisfeito, Sr. PreSidente, por enquaOto. 

Só com requerimento já registrado. Faz-se ab
solutamente indispensável, Sr. Presidente, porque 
é de uma contundência flagrante que nós esta
mos ouvindo com o- que foi C:litci pelo Prefeito 
que nós tenhamos outra acareação. 

O SJL PRESIDENTE (José lgnácio F e~~i~a) ~ 
Pref~itament~! 

O SR. RELATOR ( Carlos- Chiarelli) .....:..... POrque 
aqui ~ tudo diferente no lugar dos fatos, onde 
se encontravam, não se ençontram o que foi dito, 
Não tem nada que aqui tenha similítude, São duas 
histórias diferentes. ' 

o_- o sR. PRESIÓÊNTE (J;~ lgnácío ferre-ii~) -
A Presidência pede à Assessoria que registre esse 
episódio para efeito das providências subseqüen-
tes. _ -·· _. ~--·- __ ,-

A Presidência indaga dos Srs. Senadores_ se 
desejam (azer alguma inquirição. 

·o·osR MENDES. CANAlE ~ Sr- Presidente, 
ê:Orlc-ol-ao plenamente com o que disse o Sr. Se
nador Carlos Chiarem, porque será até mais útil 
a concretização dessa acareação, porque os fatos 
narrados pelo Prefeito de Valença contrastam to
talmente com o depoimento do Sr. Alencar. Por
tanto, impõe-se que seja feita essa acareação. Eu 
me lim.iiaria, na-êpôéa da acareação;· a formular 
~ssas perguntas. 

O SR. RElATOR ltarlos Chiarelii) -Uma per
, gunta só para completar. Essas empresas, a Hi
drossistemas e a MCM, são sediadas em Belo 
Horizonte? 

·O SR. ALENCAR GUIMARÃES - A MCM um 
dos diretores é amigo meu - é sediada em Belo 
Hor_~onte; a Hidrossistemas é sediada também 
em Belo Horizonte. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelii) -A-qUe 
se dedica a MCM.? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~ Acho que 
faz obras públicas e construção civil. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~E foi a 
MCM que ganhou e execução das obras em Va
lença? 

O SR. AL.E:NCAR GUIMARÃES - Pare_cé.-que 
foi. 

_O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Seus~ami
gos foram vitoriosos~ hein? Um no projeto e outro 
na execução das obras. 

OSR. ALENCAR GUIMARÃES -São prOfissio
nais. A cQnCoiJência. Sen~sior,é.públjca. Acredito 
qUe qualquer empresa poderia ter se manifestado 
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na concorrência. Creio que, provavelmente, a 
MCMo fez. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Há uma 
pergunta do Senador Mansueto de Lavor: quem 
é o diretor ou o responsável que entrou em conM 
tato, em nome da MCM, com a Prefeitura de Va
lença? 

O SR. ALENCAR GU!fv\ARÂES- Encontrei-me 
em Valença, por umas duas vezes, com o diretor 
da MCM, que estava olhando esse caso-de Valença 
por ser amigo meu, o Alexandre Vilela. 

O SR. RELATOR (CarlosChiarelli)-Querdizer 
que depois de já definidos o requerimento, o plano 
de aplicação, o projeto, agora já temos uma em
presa que-vai executar a obra? 

O SR. ALENCAR GU!fv\ARÂES - Não. Não. 

O _SR. RELATOR _(CarlOs Chiare !li)-V.. 5' mêiis 
uma vez está em Valença, nes_sas suas visitas cos
tumeiras._ e no caso, tem um contato com um 
representante da empresa, inclusive com técnlcos 
que estão tratando da execução da obra. 

O SR. ALENCAR GUfi'IIARÁES- Com têchlcos 
nunca tive cantata. TIVe conta to" em Valença com 
o diretor da MCM. Não conheço nenhum técnico 
nem da Hidrossistemas nem da MCM. citada. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) :...:.--Aqui há 
uma informação do Prefeito qUe- diz qUe "o "AI.en~ 
car Guimarães é quem fazia tôdõs os COntatos _ 
com a empresa, sempre levando aleum técnico 
com ele." 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não: Não é 
verdade. Acho que pode ser constatado, Senador, 
com as empresas, quem as representava junto 
às prefelturas ou junto __ aos órgãos em que elas 
militam. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) ~ 
sr: Aleilcar, não _houve llcltaçâõ paia o projeto, 
ou seja, a partir do projeto ... 

drossistemas fazer o projeto e fulano de tal fazer 
a obra. O Prefeito fez as concorrências para o 
projeto e para a exe<:ução da obra posterior. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio ferreira)
E quem foi que levo_u ao Prefeito as peÇas que 
iriam serVir para a sua orientação na concorrên~ 
cia? Ele recebeu de alguém e, ao que parece, 
no seu depoimento, disse que foi de V. S', a orien
tação para proceder à llci~'âo. 

O SR. ALENCAR GU!fv\ARÃES - Não. 

o-SR. PRESJDENTE (Josê lgnácio Ferreira) -
A licitaçao do projeto_eu ignoro, mas a lícitação 
para a obra foi feitá pelo Prefeito. Ele recebeu 
os esclarecimentos necessários, inclusive com 
orientações, com documentos, com- minutas de 
9Qç:ld_f!lentos. Quem en_tr_~!:I'Ot! lssq ~ ele? 

O SR. ALENO\R GUIMARÃES - Pare<:e que 
desse pacote para a execução _das_ obras fazia 
parte, no pacote de projetas da empresa a docu
mentação das sugestões para que se fiZesse a 
concorrência PúbTica. - ----

O.SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Quer dizer que V. S•_ilunca falou ao Prefeito sobre 
a firma Hidrossistemas, sobre a pretensão do Sr. 
Sérgio de se habilitar nessa licitação sobre a mo
dalidade de tomada de preços que v. s~ disse 
ter existido? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Não. O que 
possõ Unaginar é que ele,- como profissional
e tem Unla empresa de projetas - sabendo que 
iriam recursoS para lá prontificou~se a cadastrá-la 
no órgão. Acredito qUe seja isso. 

--o-sR. PRESIDENTE (José Jgnáclo Ferreira)
Eminente Senador Jüt_ahy Magalhães, V. Ext tem 
ã palavra. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES --V. S•~ soube, 
alguma vez, se a prefeitura de Santos -teria rece~ 
bido qualquer recurso da SEPlAN? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não houve? 

O SR. PRESIDENTE (Josê 19náclo Ferreira)
Houve licitação para o projeto? 

·o SR. ALENCAR-O(llMARÃES --Não. Desce~ 
nheçõ ·o fato, exatamente por jamais ter traba~ 

-- lhado com verba pública, a qua1quer prefeitura. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Pelo que 
consta houve uma tomad.a de preços. 

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnáclo -Ferreira) .:.:...._ 
Não. por favor, sob a forma de tomada de preços 
houve ltcitação? 

O SR. ALENCAR GOIMARÂESC...~I\Cho~ que
houve. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira} -
Para o projeto? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ...:... Para o pro-
jeto. - -

O~ SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Entâo V. s• eSta 'afirmando ·que hoÜve a llcitação 
sob a modalidade de tomada de preços? 

O SR. ALENCAR GU!fv\ARÂES - Acho que 
houve. 

O-SR. PRESIDENTE {Josê lgnáclo Ferreira)-
V. S• sabia que o projeto S"eria elaborado pela 
firma Hidrossistemas? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-' Não. Eu dizia 
ao Senador, há pouco,-que nito existia essa condi~ 
ção obrigatória de, na liberação de recurso, a Hi-

OSR. JOTAHY MAGALHÃES- Qual o cargo 
que V. S• ocupa no Empreendimento Industrial, 
e __ çl_gn_tro dessg c..omplexo industrial, onde é _que 
V. ~· -~j_!ua a sua .a_tiVfdade profissional, e qual a 
sua participação no cenário da empresa? -

O SR. ALENCAR GUIMI\RÃES - Há pouco, 
expus esse fato. A família Guimarães detém -33% 
q_y ~% do capital dessa empresa. Sou eu quem 
administro os bens do meu clã: imóveis, a parte 
de __ a1uguêis, a parte da empresa, nossa partici~ 
pação de 12% _e, inclusive, até a parte do Imposto 
de Renda - essa é a minha participação. Admi-
nistro os bens _da família. · · 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES-Sr. Presidente, 
realmente, as cor:t_~a9ições são flagrantes e terá 
que haver essa acareação~ Não adianta pergun~ 
tarmos mais, pois as dúvidas persistirão. 

O SR. PRESIDENTE (José .lgnádo Ferreira) -
A Presidencia concede_ a palavra ao eminente Se-

. rlâdOi José Paulo BisOr -
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Gostaria de per

guntar ao depoente se ele conhece, em Minas 
Gerais, a FUNCEPEC- uma Fundação? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Não. Não co
nheço. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ~ Essa Fundação 
_está vinculada à ·secretaria de Ci.êli.c1a e Tecno~ 

·logia. · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Como cha
ma? FUNCEPF.C? Não conheç_o. 

O SR. JOSI:: PAGLO BISO L....:.:.. N.o depOimento 
do Sr. SérgiO Menin ele teria trabalhado dez anos 
nela. ' -

-6.-SR. ALENCAR GUIMARÃES~ Eritão, o no
me ·está errado. Conheço um órgão, no qual o 
Sérgio trabalhou, que é o SEPEC. 

0- SR. JOSé: PAULO BISOL - Que órgão é 
esse? -

O_SR. ALENCAR GUIMARÃES- É -um órgão 
ligado à secretaria de Ciência e Tecnologia, se 
não me engano. 

Ó SR. PAULO BJSOL - O Dr. _Sêf9Ki Miniii 
tambéin afirma que tão Jogo soube da liberação 
da verba, ele cadastrou sua firma de projetas, 
a Hidrossistemas, ante a PrefeitUra daquela cida~ 
d~ Val~ça. V.-?' tem ~Õnhedmento disso?. · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ....,. Sim. Ele co
mentou comigo depois - como teria recursos 
da cidade - e que ele, com uma empresa de 
projetas, se cadastrou para possível contratação 
para execuÇão do PfojetO. --- - -

O SR JOSÉ PAULO i3lSOL - G6stanã que 
V. St deSse, em detalhe-s, tanto quanto a memória 
lhe permitír, quando ocorreu essa conversa, em 
que ele lhe disse que cadastraria ou havia cadas
trado a sua firma, e se V. ·s, tinba' Conhecinlento 
de que, em última análise, haveria interesse da 
firma deJe? 

- O SR. ALENCAR GUIMI\RÃtS - NáO. Tomei 
conhecimento que o Sérgio se cadastrou Já de
pois dos recurs-os liberados, depois de todo esse 
procedimento. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOC- PerQ-urliO a V. 
s•-que conhece a Hidrosslstemas e conhece outra 
firma. 

O SR. ALENCAR GUIMARÂES -NUnca tive 
negócios nerihum com a Hidrossistemas. Conbe_
ço o Sérgio, que é um -dos diretores da Hidros~ 
sistemas. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- V. S• mencionou 
duas empresas que conhece, e que são de seus 
amigos. Quais sãO? - - - -

_O_ SR ALENCAR GUIN\ARÃES-Ê a Hidrossfs.. 
temas, que é do Sérgio e a MCM. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- A Hidrossistemas 
eaMCM? 

O SR. ALENCAR GU!fv\ARÂES - Exato. 

O SR. JOSÉ CARLOS BISOL - Há alguma 
vinsulação entre essas duas empresas? 

O SR. ALENCAR GU!MARÃES- DesconheÇo. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Na hipôtese 
de não haver V. St desconhece - há uma coinci
dência de sÓCios, en(ão""?" Já que v. s~ tem amigos 
nas duas, eu sinto um vínculo. Esse vínculo não 
o compromete, mas, me dá um indício, uma pos-
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sibilfdade de fazer uma análise. Então, lhe pergun
to:Já que V. S• tem amigos nas duas, quem -sãO 
esses amigos? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES--' O Sérgio Me
nin Teixeira, da HidroSsisterriaS, e o Alexandre Viie-
la, daMCM. -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL .::_·Por sua vei, 
o Sérgio e o Sr. -Aiexcmdre são amigo&? 

O SR. ALENCAR CLIJMARAES :_:_ Podem se 
conhecer, mas desconheço este fato. 

O SR. JOSÉ PAULO B!SOL- Quer dizer, eles 
não conviveram ao mesmo tempo ... 

O SR.ALENCAR GUIMARÃEs...:..NaO:-sãó-àmi~ 
zades distintaS. -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL _: Gostaria que 
V. S• me desse_ uma idéia mais viva, mais humana, 
mais real, mais s:otidiana das conversas que teve 
com o Sr. S_érgio Menina respeit_o_dessa liberação. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - A Cõnversa
que tive com o Sérgio -rol exatamente eStã:-expus 
a ele a necessidade do municíPio por ·recUrsoS 
para executar obras, pedindo a ele, por ser primo 
do então Ministro, que levasse esse pedido formal~ 
mente a S. Ex• de forma a tentar ajUdar o muni~ 
dpio com a liberação-dos recursos: 

OSR. JOSÉ PAULO Bls'OL..:.... Neío sei se me 
escapou ou não ·entendi bem, como acabou en
contrando o Prefeito? Já tinha Ideia de dar uma 
cooperação para ele? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não oom-· 
preendi a pergunta. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - V. s<. ieve um 
encontro fortuito na praça Com o Prefeito de _va~ 
lença? - - -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -·Aconteceu 
esse_ encontro em frente da Prefeitura. -

O SR JOSÉ PAULO BIS"OL ' Ele que o con. 
vi dou? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES "'-Sim,· cha
mou-me para bater um papo na Prefeitura, tomar 
café, e aconteceu. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ;__ Ele lhe diSse~ 
"Eu ser que V. s~ é parente_ do Ministro;'? . 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não. Ele ex
pôs as dificuldade de levantar recursos._ 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Por que eu vou 
expor a um convidado para um cafezinho, que 
aparentemente não tem nenhuma ligação com 
o Governo, por que eu vou-colocar esta questão? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES .=__-TãJvez por 
conhecer a ffJmüia e saber _que somos pessoas 

. muito bem relacionadas. Por que _ele expôs esse 
fato é diffcil responder. Conversamos sobre vários 
assuntos. Um deles foi esse. Ele expôs essa dificul
dade, _e eu me prontifi(Juei, sem interess_e parti
cular nenhum, a tentar ajudá-lo. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ~ Ó Fábio estava 
junto? ----

0 SR. ALENCAR Cú(Mi\RÃES - Nesse con
tato, sim. Nesse primeiro encõntro nosso, sim. 

O SR JOSÉPAULO BISO(.::_ V. S• sentiu aqui, 
por três ou quatro pronunciamentos de Senado-
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res, que há contradições flagrantes entre o seu 
deEo_imento -~--9 do Pr~felto. _Nenhuma contra
dição foi mencionada no seu depoimento, mas 
entre dois depoimentos existem contradições. Es~ 
sas contradições, praticamente todas elas, o com-
prometem, não é Isso? · 

O. SR-ALENtAR \rUIMARÃE.S -Se for verda
de, sim: 

0 SR._JoSé:-PAULO-BfSOL~...:..:._nlZ~rõ_aS COisas
que geraram as perguntas que lhe foram formu_
ladas~ V._S• pediu 50%, etc. Tudo emerge do de-
poimentO do PrefeitO.- --- - - - · - -
'--ora; V. s~ me diz que o Prefeito é~lhe uma pe$~ 

SOà afável, simpática e arriiga do Fábio. 

O SR. ALENCAR GUrMARÃES- Deviã. ter al
gUm relacionamento, porque-ele morou na cidade 
-=---valença é ·uma cidade pequena - durante 
seis anos; numa empresa_ que é _representativa 
denti'o dO~ Município. Então, possivt?lmer1te, ti~ 
nham ligação, ele conhecia o Prefeito. 

O SR.-JOSÉ PAULO BISO L- V. s• sabe tanto 
quanto eu que não existe ne"nhum comportamen
to sem uma carga motivadohaJ. Não tem como 
explicar qualquer comportamento humano de 
que- se trate senão a partir de sua carga fribtiva~ 
cional, sua motivação, para simplificar. 

PérgUhtO:_qae espééie de motivação v. s~ POde 
conjecturar que existe na condUta do Prefeito, ten
tando comprometê-lo, se nem sequer o conhece 
bem e se até se relaciona bem com o seu Irmão, 
o Fábio? V. 8', necessariamente, procur_ou· inter~ 
pfetar issO. Repare-bem-: necessariamente, no sen~ 
tido lógic:o._quer di_zer, não pode ter sido de ·outra 
maneira. É aquilo. que normaifl1_ente acontece: [10S 

seres hurilanos: Se é suqjfeendido por UJll. çom~ 
pOrtamento de terCeiro, necessariamente ele. per

- gunta: "O que esse éari"laráda tenl éontra rTiím?" 
Essa formulação V. S• fez internamente. 

OSRALENCARGUIMARÃES.-Faço at~ hoje. 

o SR JOS~PAULO BISOL .:..- E a que condu
sões v. s• chegou~PQiqU~ óbjetfvainente tem Uma 
resposta para isso? ~ 

~ OSR.-ALEl'fCARGlJfMARÃES ~NãO CoiíS!gO 
e:xplica-çã-o:TemoS uma lig<:Jção muito boa. com 
a família Gomes, que partiCipá-na empresá:_Não 
sei se teiia briga entre eles. Já procurei Várías 
vezes,. já pensei, e realmente não encontrei resp_os
ta para ~a ati~~de do Prefeito. 

. -o-sR. JOS~PAULO BISO L - Mas V. S• não 
perguntou para o Fábio se era- br!Qa do Prefeito? 

-o s~<:AL.ENCAR a.ull'VIRÃES - Não, parece 
que il.ão;·caso·contrário _o Fábio não teria' ido 
éõi"fligo naquele dia, Se existiSse. · 

-0 SR. JQSt: PAULO BISOL - Mas V. S• é 
uma_ pessoa muito bem qualificada,_ tem cy_rsos, 
é um profisslonal competente, com experiência 
apesar de jovem e tem ainda um registro: não 
sei se cabia, tem uma certa humanidade pmque 
é o primeiro depoimento dos que ouvi e· acho 

~ que oLiVrtOdos, nesta Comissão- que é humano, 
quer dizer, não tem uma inteligência trabalhando 
objetivamente em determinado -seniid6. E-ntão, 
estava muito nervoso no início - e eu entendo 
bem isso. Bom, eu lhe pergunto_ até como._ 

b SR. ALENCAR dúrMARAEs-s.ha~oé per~ 
mita~me até eu fazer um desabafo: a partir desse 

episódio eu tomei uma posição comigo: a partir 
desse princípio, podendo ajudar o pró'<imo, qual~ 
quer que seja ele prefeito ou amigo, o que for. 
nâQ fa(ei mais isso, porque realmente o qui':' me 
trÇ>uxe de prejuízo moral_ e familiar eu jamais faria 
hoje, _a _partir do fatO, qualquer ato para ajudar 
qualquer que seja o município, prefeito, o que 
for. 

·a-SR: JOSÉ-PAULO BISOL- Eu espero que 
essa posição seja modificada, porque se todas 
as criaturas injustiçadas do mundo desisti! em de 
fazero o bem não dá! Acho que V. S:o vai mudnr 
de qpinião. 

·Mas pergunto se o prefeito tinha algurna neces
sidade de aparecer já que não está vincljlado com 
sua família o problema, Está vinculado com algu
ma necessidade dele? 

O SR. ALENCAR GUiMARÃES ~ TdJvez- ate 
político, não sei. Estamos nO ano de fut1.1ras elei· 
çõe_spara-prefeitos. Talvez tenha algum interesse 
político, porque desconheço qualquer que seja 
d.iretamente ligada à família. E nossas familias 
se._dào _bem~. Esta _e_ _a__ verdade, tanto _qut:. são 
s_ócios desde.mil novecentos e não sei quanto. 
Então, a justificativa que penso seja <:êl b1vf.:'l, e 
raciOnal seria o interesse. político disto. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -·v.·s· está à 
--vOnfade-pãra-ser acareado com ele? V. S' sabe 

que seria _uma acareação? 

O SR. ALENCAR GUJMARAES - Estou à clis 
posição da ComisSão, 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - O Õr. Sérgio . 
Menin Teixeira de Sousa nunca lhe deu d_etalhes 
do que aconteceu depois da liberação ~a _verba? 

O SR. ALENCAR GUTMARÃ.ES - Não, ele só 
comentou comigo que o· retu® chegaria à cida
de e ele, como profissional, se cadastraria na cida· 
de para tentar fazer o pi-ójeto. Ê o normal da 
e_mp.resa que trabalha para órgãos. não é? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - E o prefeito 
registrou que o plano dele ê muito bem elaborado. 

O SR. A.LJ;NCAR GUI~ES - Ele chegou 
a comentar esse fato comigo, também. 

O SR. JOSé: PAULO BÍSOL- Muito bem, es
tou satisfeito, Sr. Presidente. 

_ O~SR._RELATOR (Carlos Chiarelli)- Só uma 
pergunta para completar. v. s· continua tenho 
u~- boll_l rela~ionament? __ co~ o p_i-_~fe~to? _,_-o 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES .._,:·A partir do 
que aconteceu eu nãO estou tendo reladonafn"en
to nenhum com-o prefeito, porque eu estranhei 
esse fato todo. 

O.SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) --·Nunca· 
mais falou com ele? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Falei sim. 

O. SR. RE.LA..iOR (Carlõs Chiarelli) .- Depois 
que saiu alguma denúncia? 

O.SR. ALENCAR GUIMARÃES- Porque o meu 
nome Alencar foi Vei<:;uiãd_o -a partir de ãgora. De
pois que ele começou a veicular jamais conve1sei 
com ele. 

ÕrSR~ RELATOR (CarioS.Chiarelli) :::_-E depoiS 
da verba liberada etc. 
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O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Tivemos C::Q.n~ 
tato. 

OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E quando 
estava sendo executada a obra? 

O SR._ ALENCAR GUIMARÃES - A obra não 
chegou a ser executada, acho eu. 

O-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V.Stacha 
que não foi executada?- ---------- ~-

0 SR. ALENCAR GUIMARAES - Não, pelo 
que vi nos jornais, ele não teria homologado. 

O SR RELATOR (Carlos Chiafelli) -Depois 
desse requerimento, desta história toda, V. 8' algu
mas vezes falou com ele? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Falei. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Indepen
dente desse assunto aqui. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Falei. Houve 
um fato muito curioso que foi o- seguinte: em 
setembro, começou a se veicular notícias de que 
o Dr. Sérgio teria ido a Valença, citando esse caso 
de Valença. O Sérgio me proi::utou, ficoU mUito 
chateaão com as notícias, pediu que eu fosse 
a Valença _e conversasse como o prefeito para 
ele fazer aqueles desmentidos dos jamais de que 
o Sérgio tinha ido a Valença, etc; E eu, vendo 
a preocupação do Sérgio, sabendo que não eram -
verdadeiras aquelas notícias que estavam sendo 
veiculadas, fui ao_ prefeito e pedi que ele fizesse 
wna carta que desmentisse exatamente essas no
tícias. 

O SR RELATOR (Cã-rlos Chiare IIi) - E--o pre-
feito fez a carta? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Fez a carta. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Como 
os senhores queriam? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Nao. Eiilevei 
para ele as informações dos jornais ele me disse 
que passasse na prefeitura no outro dia, pois que
ria dar um cunho oficial à carta. Eu peguei a 
carta com ele, no dia seguinte. 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) - Depois 
disso, nunca mais V. 8' falou com eJe? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não, não tlve 
contato nenhum com o prefeito. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Nunca 
cobrou dele as acusações? 

O SR. ALENCAR GUJMARAEs -A mim nunca 
tinha havido acusação nenhuma. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Eu falo 
agora, digamos, há vinte dias ... uma coisa mais 
direta ... 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não, não pro
curei rTI:ais o prefeito. fiquei extremamente cha
teado com isso. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
A Presidência tem em mãos um expediente ao 
qual se encontram acostados inúmeros docu
mentos, que foi enviado à Presidência e já consta 
do computador há muitos dias e que se choca 
com essa referência feita na exposição longa do 
prefeito, inicialmente, em que ele diz o seguinte: 

"Em meu depoimento crelo ter dito que 
se tratava de uma concorrência pública, 

quando, na verdade, como V. Ex~ pode cons
_tatar, tratou-sede um convite." E segue; "em
basado no Decreto-Lei n9 2.300/87 ... feito, 
porém, desta forma, seguindo orientação de 
técnicos da Hidrossistemas, secundados pe
lo Sr. Alencar Guimarães". 

De maneira que a pergunta que fiz:" V. Sf-nunCa 
esteve na prefeitura com técnicos da Hidrossis
temas, com pessoas ligadas à Hidrossistemas, pá
ra secundá-las?" 

O SR. AlENCAR GUIJ\'\ARAEs.- Não, eu estive 
na prefeitura algumas vezes e me encontrei, uma 
vez não <:cm os técnicos da empresa, mas com 
o Alexandre, que estaria olhando os interesses 
dele na cidade ... 

O SR. PRES_IDENTE (JoS~ lgnácio Ferreira)
Quem _é_ Alexandre? 

0 SR. ALfNCAR GUIMARÃES - Da MCM ... 

o:SR PRESIDENTE (J_Osé lgnácio Perrelra)
O Alexandre é da M~? Alex~ndre de que? 

O SR. ALENCAR "GUIJ\'\ARAEs -Alexandre Vi
lela. 

O SR. PRESIDENTE (Jos_é lgnáclo Ferreira)
Alexandre Vilela. 

O SR. ALENCAR GUJMAR.4.ES- Ele_sabia que 
haveria obras, cadastrando como possível a parti
cipação das concorrências. Com técnicos jamais 
tive encontros. 

O SR. PRESJDENTE (José lgnácio Ferreira)
_ Ein outro trecho, ele diz o sef;ruinte: 

"No dia 6-8~87, foi publicadO o edital de 
tornada de preços na Prefeitura Municipal 
(documentoS tais, tais e tais} para execução 
4e. obras de calç,a!'TleJ:tto, efll_ "pé-de-mole
que" e paralelepípedos em diversas ruas da 
cidade, que, embora feito sob a -supervisão 
do Sr. Alencar Guimarães, não atendeu às 
exlg~_nclas da turma do .Ministro, seguJ:tdo 
o próprio Alencar GuimarãeS". 

O SR. ALENCAR GUIMI\RÃES ~ Não, eu_ d•s
conheço. __ Não participei do edital de_tomada de 
preços, _de convite. Não participei de nenhum ato 
administratiVo do prefeito. 

OSR. PRESIDENTE (José lgnãdo Ferreira)-
V. ~tem a palavra, eminente Senador Mansueto 
de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE- LAVOR - Sr. -Presi
dente, Srs. Senadores: 

Aca evidente a necessldae da acareação. As 
Unhas do depoimerito do Sr~ _Alencar Guimarães 
cOm o depoimento do -Preféito José Oôrries Gra
ciosa praticamente hão se cruzam em nada, a 
não ser que houve ã liberação de reCursos. Houve 
o pedido e a liberação. A partir daí, nada mais 
confere. O Sr. Alencar, resumidamente, diz que 
foi à prefeitura tomar urri ·cafezinho, conversar 
com O' prefeitO; semquãlquEfr-oi.itfa pretenSão, 
e lá o prefeito levanta-lhe os problemas da comu
nidade, e ele, tocado pela situação de abandono, 
de perseguição política do Governá estadual, re~ 
solve cometer aquilo que, hoje, considera um de
satino- de sua vida, que foi ajudar o prefeito a 
consegUir esses recursos atraVés de amigos, entre 
eles, o_Sr. Sérgio Menin Teixeira 

_Já .o Prefe!to Graciosa, .!1o__dej)oimento aqui, 
diz que foi vencido pelo cansaço; a expressão 
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do Prefeito foi esta: "ftii YendCfO--Pelo cansaço. 
O Sr. Alencar GuJm~!'ães m~ procurou tanto que 
fui vencido Çl_elO cansaÇo. Eu já desconfiaVa;· par
que antes- tinha sido procurado por outros inter
mediários, já não estava acreditando, até que me 
rendi pelo c_ansanço". E __ :não é Só isSo. No dia 
da assinatura do r_eque_rimento ele di2; mais_: que, 
para se despistar, para não ter o encontro ~cm 
Alencar Guimarães, inventOu_ que_ -ia ao RiO de 
Janeiro, mas foi uma desculpa que ele conseguiu 
- ele ia era para que não" Se encontrasse- e não 
assinasse. Mesmo-assim, o Sr. Alencar Guirriarães 
foi até ao Rio de Janeiro e, Já, foi assinado o 
requerimento no dia 23 de julho, na SeCretaria 
de Educação do Estado do- RiO de Jarieiro. Ai, 

_creio que, a partir dessa assin~tura do requeri
mento, tanto a versão_ do Si. Alencar Guimarães 
corno- a versão- do Prefeito, devem ter circuns
tâncias, pe-ssoas que os encontraram qae possam 
confirrnar __ com quem é que está a verdade. Nós 
temos_que, não só_acaréa-los mas, também, pro
Curar outrOs elementos, Mas não é só isto. O cen
tro da questão está na intermediaç~o crimiriOsa, 
mediante propina, e, no caso, propínas elevadís
simas._Sobre este_ assurito, O prefeito foi 'ta:Xiltivo, 
não fe;z: rodeios. Ele_diz o seguinte: é_que Os -conta
tos com o Sr. Alencar Guimarães foram divididos 
em duas etapas. A primeira etapa, até a liberação 
dos recursos. O Sr. Alencar Guimarães se apre
sentava como um intermediador comum, e ele 
até dizia o seguinte: "Eu pensava que ele fazia 
aquilo por amizade" pelo fato de _um irmão_dele 
trabalhar no Município de Valença. Esta foi a pri
meira etapa. lnciUsive, o prêfeito _êstava, re"almi:m
te, -nesse convencimento de. que o Sr. Alencar 
Guimarães, tendo em vista as ·suas ligações em
presariais_ CoiTf ó município, tendo em vista -o- seu
irmão trabalhar na Comunidade, estava querendo 
ajudar o município. -Mas, a SegUnda etapãlõi"dife~ 
rente. No momento em que o recurso foi liberado, 
a conversa foi outra, disse o prefeito, a conversa 
foi outra. E qual fof es.Sã ouira conversa? É quE;!! 
o Sr. Alencar Guimarães disse ao prefeito, seguli
do ele próprio, que o recurso_ só Seria libe~:ado 
mediante o paQaménto _de uma comissão da or
dem de 50%. Esse pagamento" não seria gróSsef
ramente feito. Pagar os 50%, assinar recibo, nada. 
Ele seria camuflado através de uma elevação do_ 
preço da obra. A obra valia "x", elevar-se-ia o 
dobro e, então, haveria esse_ pagamento. Ainda 
mais: há-outra fato _que é central para isto. O 
Sr. Alencar Gutmaraes, conforme já foi frisado 
aqui pelo Relator, ele não estava pedindo esse 
recurso para si. é: uni einpreSài'fo, é um homem 
de um patrimônlo considerável, e não precisava 
desse recurso. Seguildo-o prefeito, eSse re-curso 

era para a turma do MU1istro. Então, se insistiu 
várias vezes: o Relator insiStiu, eu Insisti, oUtroS 
colegas insistiram: qué históriá -é esSa-de- tUrlna 
do Ministro? Quem foi C[ue -falOu em tUima-· dõ 
Ministro? E o PrefeitO sempre respondendo, cate
goricamente: "O Sr. Alencar Guimarães" --se 
referiu à turma do Ministro. E,-ainda inais- per
guntado pelo Relator - "Que Ministro, qual é 
o Miiilstro? O Sr. José Gomes Graciosa respon
deu, taxativamente: "Aníbal T eixeiia." Então, ficou 
expressamente que o Sr. Alencar, sim, foi o Sr. 
Alencar quem disse isto~ "A turma do Ministro". 
Então, é claro que, diante de diferenças tão subs
tanciais e contradições, é necessário cruzar isto. 
É uma necessidade. No momento, não há, pelo 
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menos da minha parte, a necessidade de fazer 
qualquer pergunta. só que, realmente, temos um 
depoimento, do prefeito, e seu depoimento, ilustre 
Depoente,_ que, no essencial, nas linhas funda
mentais, estão em franca contradição. E, aí, era 
o caso de se ver. O que há, também, e é a única 
pergunta que vou fazer, é que o prefeito trata, 
praticamente, com uma pessoa desconhecida. 
Aquele cidadão, aquele senhor, nunca trata como 
pessoa que houvesse um contato corriqueiro. 
Gostaria de saber como foi essa história, se antes 
desse episódio do cafezinho na Prefeitura, se já 
havia contatos de V. SQ com o Prefeito e até que
rúve1 eram feitos esses contatos? Creio _que há 
aí um ponto de contradlção. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Eu não tinha 
cantata algum com o Sr. Prefeito até que um 
dia fui apresentado pelo meu irmão a ele. Tinha 
contato, sim, com os parentes dele, como primos 
que faziam parte da administração da empresa. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Quem é que 
insistia mais: o prefeito, piocurando V. S• para 
intermediação de verbas, ou V._S• procurando o 
prefelto? - -- - --

0 SR. ALENCAR GUIMAAÃES - Não houve 
insistência alguma e, sim, o fato de nesse encon
tro eu me dispus a ajudá-lo e tivemos contatos 
daí para a frente em função disto. Mas nunca 
houve a insistência de pedir verbas, de liberar 
verbas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - QUer d~er 
que não houve essas duas etapas: a primeira, 
ahrufstlca, voltada para os interesses do Município, 
a segunda, na repartição de uma comissão para 
a "turma do Ministro''? Nunca houve de sua parte 
essa expressão- "turma do Ministro"? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-....:. Não, nunca 
houve. Não poderia usá-la, porque seria um con
tra-senso, pois não conheço ninguém do pessoal 
do Ministro, como poderia usar um termo a "tur
ma do Ministro". Isso seria_ um absurdo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR,_ É evidente, 
Sr. Presidente, a necessidade .de cruzar estas infor
mações através de uma acareação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Com a palavra o eminente Senador José Paulo 
Biso!. 

O SR. JOSÉ PAULO BlSOL - As obras de 
saneamento e pavimentação, em princípio cogita
dos, acabariam por beneficiar de algum modo 
a empresa de V. S"? - - - --

o-SR. ALENCAR GUIMARÃES ~-Àcredito que 
sim, porque tendo Valença mil e tantos empre
gados, que são pessoas que recebem de um a 
dois salários mínimos, que moram na periferia, 
indiretamente estaria ajudando a coletividade 
através de minha empresa, mas eu, especifica~ 
mente, não teria interesse algum.. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Com a palavra o eminente Senador JOsé Agrip-ino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sr. Presidente, vou 
insistir na pergunta feita pelo Relator que até já 
havia alinhado para fazer porque estou intrigado 
com o fato. Quero perguntar áo depoente se as 
suas relações _com o Prefeito são ou eram boas 
e se continuam. Como eram elas? 
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O-SR ALENCAR GUIMARÃES_- Durante esse 
processo de ajudá-lo_ a liberar recursos, com· o 
Prefeito_ sempre foram boas, elas eram tão boas 
que sempre ia a Valença, encontra-me com ele, 
não _havi;;t nad'!_ de anormal na nossa rela_çãq~ 

O SR. JOSE. AGRJPINO MAIA - Não existia 
e nem existe nenhuma rixa pessoal, com fami
liares _seus, com o Prefeito, com a administração 
da Prefeitura? Nada que leve o Prefeito a tentar 
incrfrniná-lo? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não, desce- . 
hheço._ -

__ O_SR....J"OSÉ A<JRIPJNO- Eu eStranho iSso, 
porque- fiz uma pergunta ao Prefeito qual seja 
as três "empreiteiras; as três empreSas loram trazi
das pela Hidrossistemas, ou pelo Sr. Alencar Gui
marães? E a resposta textual do Sr. José Domin
gos Graciosa foi: "Na verdade, quem apareceu 
foi o Sr. Alencar Guimarães. _Não posso assegurar 
para V. Ex- se essas empresas foram contactadas 
pela Hidrossistemas, mas o fato é: que apareceram 
três empresas de engenharia- não tenho_certeza 
se foram duas ou três- e foram levadas a Valença 
pelo 5_!:. Alencar Guimarães". 

Ó SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não: b Sr. 
José Agripino-: quem diz.isS?.ou tem o_qe~_ejo 
de esclarecer fatos de forma absoluta, ou o desejo, 
deliberado, de incriminar um ferrenho ininiigo, 
no meu entendimento. Então, posto isso; tenho 
uma única pergunta a fazer a V. Ex" ' 

O :SR. ALENCAR GUIMARÃES - Posso fazer 
um esclarecimento em relação a isso? Esse terrrio 
''trázer empresas em Valença" é üm termo muito 
forte. O que aconte<:eu é que algumas emPresas 
- eU -rn:esrn-o Citei j)artk:rpar da concorrêÕciã-
.agora entre isso e eu pegar essas empre-sas- e 
levar, acho que há uma distânCia grande. 

O SRJ~AGRrPlNO- Participai.ã-m dã corl
c_orrência, segundo depoimento do Prefeito,_ a 
MCM Engenharia Ltda, a Construtora CabalerO 
e a Sonepe. Estas três empresas tomaram conhe
dmento~da concorrência e da locação da· verba 
de 16 milhões através de V. S•? · 

-- --- -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Com certeza 
duas que são dirigidas por pessoas ligadas a mim, 
uma é_a MCM, a Cabalero. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA - Essas três 
empresas tomaram conhecimento da concorrên
cia e da alocação da verba de dezesseis milhões, 
através,de V. ~S~ 

.. O SR: ALENCAR GUIMARÃES - Com c.;,.za 
duas, que são gentes ligadas a mim. E mais, uma 
que e~a-MCM do Alexandre. e a Cabalero._Qual 
que é_a outra empresa? A terceira? 

O SR: JOSÉ AGRIPINO MAIA- A Somep. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não, não co
nheço, esta eu desconheço. 

· O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA- Faço esta per
gUnta porque, na verdãde, ... 

c:J"Síl:. ALENcAR ÓUIMÀRÃES :_ O Prefeito 
cita, Alguém leu aí que eu era visto como técnico 
em cidades. Nilo; cidade pequena, tem um ou 
dois hotéis na cidade, e eles estavam olhando 
os interesses deles, e eu o nosso, ·e-encontrando. 
Então, não estavam encontrândo o técÍlicÕ, esta-

vam encontrando os diretores da empresa, que 
estavam na cidade olhando os Interesses deles, 
que seria, final_mente, a execuçáo __ da obra. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA-Entao, as,duas 
empresas, V. Sf confirma que a MCM Engenharia 
Ltda. e a ConstrUtora Cabalero foram informadas 
da existência dessa obra por V. Sf'? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - S.m. 

O SR. JOSÉAGRIPINO MAIA- Faço esia colo
cação,- pelo fato de ter ficado constatado pelo 
depoimento do Prefeito, que o iKcito maior ·em 
tudo isso foi~ponto n~ 1, edital dirigido, excluiodo 
muitas das empresas da participação da concor
rência através de item de edital, que excluia_outras 
erllPres'as. EntãÕ, l:!ssas empresas, que eStavam
inf0rinã4_ãS _Qa existê_nda dessa obra, participaram 
de foram viciada de uma concorrência, que foi 
ganha por alguém, é verdade que depois anulada, 
seg~ndo depoimento do Prefeito, mas ganharam 
a concorrência para executar obras pelo dobro 
do preço; ·que legitima ou licitamente, po_deriam 
ser feitas. 

Então, Y:. s~ confirma· ciue· ésSas duas empreSas, 
pelo menos duas delas, foram informadas da con

:. çorr~J)Çi@~ por V. S~? 

<YSR. ALENCAR GUIMARÃES - Sim. 

O SR. PREsiDENTE (José lgnâclo Ferreira)
Eminente Senador José Agripino Maia, é apenas 
para que não fique sempre nos reQistros a p~lavra 
concorrência, porque a modalidade de_ licitação 
foi sob a forma "tomada de preço". Não houve 
concorrência. E, isto está até muito esclarecido 
no dossiê, que o Prefeito encaminhou à--comis
são. Sempre "tomada de preço", o que altera 
profundamente... --

OSR. JOSÉ, AGRlPINO MAíA _;Altera, porque 
á partir de um certo valor, se obriga a fazer _concor
rência ·com -a tomada de preço. O que eu queria 
caracterizar e deixar era exatamente isso. Satis
feito. Obriga~o. 

O SR. PRESIDENTE (JoSé lgnácio Fer-Í'eira)
Tem a palavra o eminente Senador Itamar Franco. 

ó sR. ITAMAR FRANco~~:_Si- Preside~t~: não-
tenho nenhuma pergunta, gostaria de ler, gostaria 
de um sim -ou rrão tio nobre depoente. Vou ler 
o._que o Prefeito de Valença diz, V. S' dirá se-isso 
é verdade oU se rrão é verdade. É a única coisa 
que perguntarei. 

"Fui procurado, em mea-dos de julho, por_um 
cidadão chamado Alencar Guimarães. Esse cida
dão me procurou; --porque· tinha um Irm~6 que 
trabalhava no município de Valença, na Compa
nhia Têxtil Ferreira Guii'Tlàrães. E'sSe cidadão, ·na
quela oportunidade, me propunha a liberação de 
recursos a fundo perdido em Brasília, e me dizia 
que esses- recursos seriam viabilizados, rapida
~ente_. Como Y: J?<.• s~b~_é por vezes mUito difícil -
a um-prefeito do interior, de uma cidade do porte 
de Valença, conseguir recursos a fundo perdido 
em Brasília. Na minha administração, embora te
nha tentado algumas vezes, não havi~ ainda con
seguido.: Na opOrtunidade em que este sujeito 
insistfa, insisti_!,!, retterada_s vezes, que fizeSs-e um 
pleito 'ao Ministério do Planejamento, eu_, embora, 
me negasse, naquele oportunidade, convenci-me 
de qu_e dev ~~ia assina~_ o requerimento que __ me 
propunha aquele cidadão. Assinef o requerimento 
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de seis ou sete linhas, no dia 23 de julho, recor
do-me bem. No dia 24 de julho fui comunicado 
pelo Sr. Alencar Guin1ãráes que Os recUrsos ha
viam sido liberados. Posteriormente, toda uma 
mecânica foi elaborada no sentido .de que essa 
verba chegasse de fato, ao Munídplo de Valença. 
Recebi no dia onde 11 de agosto do Secretá
rio-Geral da Sarem a confirmçi_ç.~g da lib~_ação 
desses recursos, da ordem de dezesseis milhões 
de _cruzados. E pediria, então, um plancr de aplica
ção desses recursos ... 

Até aí está certo? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não. 

O SR. ITAMAR FRANCO - "Eu fiz o plano 
de aplicação que foi trazido a Brasília --diz o Pre
feito - pelo Sr. Alencar Guimarães, em compa
nhia do Sr. Sérgio Menin Teixeira de Souz.a, se
gundo informações _de Alencar Guirnarãe~. que 
voltara à_ Valença, dizendo-me que era preciso, 
naquela oportunidade, preparar um projeto. Esse 
foi elaborado pela Hidrossistemas, que ê _uma em
presa do Sr. Sérgio Menin Texeira de Sou:?:.a. 

v. s• está de acordo com essas declarações? 

O SR. ALENCAR GU~li'\ARÃES-Tem algumas 
conotações aL A primeira conotação, em que 
eJe diz; que eu fui reiteramente procurá-lo. Na ver
dade, nesse encontro que tivemos na Prefeitura, 
nesse primeiro encontro, ele falou: "Vem cá, você 
pode me ajudar, naturª'_mente, quero sua colabo
ração". EntãO, não o procurei reiterada vezes. De
pois, a segunda parte, que levei um requerimento 
para ele assinar. Como ·eu la levar um requeri-
mento para o prefeito assinar? · 

O SR rr t\J\1\AR FRANCO --V. s• dedaro_u __ à 
Comissão que há sete anos, a exceção desses 
dois ou três dias, não vinha a Brasília. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Correto, con· 
firmo. Há dias que eu vinha a Brasí1ia com o Dr. 
Sérgio Menin trazer requerimento. 

O SR. ITN-'1AR FRANCO - Ele diz isso, que 
V. s~ veio a Brasília com o Dr. Sérgio Menin. V. 
5~ Veio "OU não? --- -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. Estou 
expondo a V. fr que tem exatamente sete anos 
que eu não vfnha a Brasília. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador Ita
mar Franco, me permite um aparte? I:: que mais 
na frente, na página 14 do depOimento do Prefeito, 
neste do_cumento __ que tenho à mão, não apenas 
o Prefeito informa que o Sr. Alencar Guimarães 
foi tratar desse assunto da Prefeitura de Valença, 
mas informa que trabalhava nesse ramo, também. 
Veja o que diz são as palavras do depoimento: 

Naquela oportunidade, coofesso a V, Ex" 
o que senti, de fato. 

É Umã resposta que foi dada à pergunta do 
Seriadof José Paulo Biso!, no depoimento do Pre~ 
feito. Referente ao Sr. A1encar Guimarães, ele 
prossegue: 

O sujeito era estranho no Município. Agora, 
ele insistiu demais. O irmão dele, principal
mente, por reiteradas vezes, me procurou diw 
zendo que o irmão estava trabalhando com 
isso, enfim, insistiu demais nessa meta. 

Quer dizer, a idéia que se dá aqui é que Valença 
não foi um cãso isolado, mas que realment~ V. 
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s~ estariã. tra&ãlhando nesse ramo da interme~ 
diação de verbas fedefais a fundo perdido. Confir
ma is~, não, ou nega, ~am~é!"? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não! Jamais 
trabalhei com isso! 

O SR. JOT AHV MAGALHÃES - Sena dei( lta
ma_r Franca, apenas uma irldagação ao depoente. 
Ele afirma que o Prefeito teria assinado uma carta 
desmentindo os fatos. v. s~ tem o original ou 
cópiã dessa carta para entregar à Comissão? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não! Essa 
carta foi pedida pelo Dr. Sérgio, e muito .preocu· 
pado com as notícias veiculadas, peguei na Prefei
tura com o Prefeito no dia seguinte desse encon~ 
tro que five com ele entregUei em mãos ao Sérgio. 

O SR..J(JTAHY MAGALHÃES--V. S_f nãQ.fico_u 
com uma cópia dessa carta? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -- Não fiquei 
com cópia; !Wo! 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, ape
nas para encerrar~ passar a_ palavra para V. Ex-, 
V. S• que queria ajudar o Prefeito de Valença. Cor~ 
reta? 

O SR. ),LENtAR GU!MÃRÃES - Ó rrtunidpio 
- de Valença, na pessoa do seu Prefeito. 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. S• 4isS< que 
queria ajudar o município de Valença e- fem um 
amigo, o Professor Sérgio Menin, de quem V. Sf 
é amigo há muitos anos. O Dr. Sérgio Menin se 
prontificou a ajudar o município de VaJença. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não! Ele se 
_prontificou a __ c_onver~ar com o Ministro e _pedir 
lUT!!3_~~enção especial na liberação de verb_a_ para 
Yalença. 

O SR. ITAMAR FRANCO - É importante se_ 
f;;t?:er be{n as colocações das frases. Então, V. 
S• conversou com o Professor. Sérgio Men!n e 
disse do pleito de Valença (estou fazendo por par
tes, V. St diga sim ou não). 

--O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Sim. Falei 
com ele e tinha o pleito. 

QSR ITAMAR FRANCO- O Professor Sérgio, 
de acordo com V. S• não trabalhava na Seplan, 
deveria ou trabalhou na SEAC e -é Primo-irmão 
do Ministro? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - É primo em 
1 ~ grau do Ministro. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - Quando foi dliO 
da verba de 16 milhõe~ .ao Dr. Sérgio Menin, foi 
dito por V. S• ou pelo prefeito? 

O SR: ALENCAR GUrMARÃES - Não entendi 
crper-gunta. 

6 SR~ ITAMAR FRANcO-:.....:. Quando foi mendo
nada a cifra de dezeSseis milhÇes, pela primeira 
vez, foi mencionada ao professor Sérgio pelo se
nhor ou pelo Prefei~o? 

O SR. ALENCAR GUlf.\ARÃES_- O ProfeSsor 
Sérgio não teve contatp__nenhum com o Prefeito. 

O SR. ITAMAR FRANCO_- Quer dizer que foi 
V. S• que dis_se- ao Dr. Sérgio que o Município 
de Valença necessitava de recurs-o$ da ordem de 
dezesseis m_ilhões de cruzados? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Correto. 

O SR. ITAMI\R FRANCO- Em função d_isso, 
Sozinho, nãO-acomPanhado de v. s~. o Dr.-Sérgio 
_se desl~cou parc:J; Brasília. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Ele viajou 
para Brasília para ... ? 

O SR.JTA.N\AR FRANCO- EstoU perguntando 
se em funs_â_o 9isso o Dr~-Sér9io deslocoU-se para 
Bra~ili_a. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Como é que 
ele fez o contato com o Ministro? "E o que V. 
EX- quer saber? 

O SR. ITAMAR FRAI"'CO- Ê. Desloco_u-se para 
Brasília. Não sei se foi Cantata com-Brasílíã -

O SR. ALENCÃR GUIMARÃES:_ Pode.ter Sido
cantata pessoal, pode Ser por telefone ... 

· O SR. rT AMAR FRANCb- __.:_ Cantata pOr Belo 
Horizonte, Jui:?: de FOra, Barbacena? 

_ O SR. ALENCAR G.UIMARÀES_- Esse fato eu 
desconheço. Mas, evidentemente, houve o con
tato do Dr. Sérgio com o Ministro. 

O SR. ITAfv\AR FRANCO - De qual forma, 
se foi pessoal, se foi por telefone de V. S' 

O SR. ALENCAR dUIM.A.RÃES -_=:_:-HOuVe-o ~on
tato. 

o SR. rrAMAR FRANco - E _foi através desse 
cantata, na opinião de v. sa, que esses dezesseis 
milhões de cruzados foram aprovados pelo Se
nhor Presidente da República? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Ao-edito que 
o Sérgio sendo primo do Minlstro e explicando 
o fato de Valença, o Ministro çteve ter~se interes
sado em ajudar o Município. E o que imagino. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Quer dizer _que o 
cidadão, por ser primo do Ministro, leva um pleito 
sem plano de _aplicação, apenas com o desejo 
do Município, e esse desejo do Município, sem 
qualquer plano de aplicação, em 7 dias, é levado 
ao Senhor Presidente da República e despachado 
por Sua Excelência. Certo? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Essa data 
cronológica que V. Ex· falou - até 7 dias - eu 
desconheço. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - SenadOr Ita
mar, eu põderia aproveitar a sua ínquirição e dar 
um aparte? Talvez até essa informação já tenha 
sido prestada. Mas, como se chegou a essa cifra 
de dezesseis milhões? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~ O Prefeito, 
na conversa, exPôs que estava prectsando fazer 
uma periferia e que dezesseis milhões dariam para 
atender parte-ào -projete_>. 

--o· sR. JLITAHV_MAGALHÃES --BaSeadO em 
que tipo de projeto, em que cálcul9? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Ai eu desco
nh~ço. 

O SR. MAURfCib CORRIÔA _:_ Eu gostaria de 
submeter à- aPreciação -da Presidência da Mesa 
que executa os trabalhos desta COmissãO- úffia 
providênda que me parece indispensável. exataw 
mente em cima dessa preocupação do Senador 
Jutahy Magalhães. 0-Prefeit(, depós-ãqui, aie9ari-:. 

_ do que a impOrtância Que ele espe-rava nem -era 
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esse volume de dezessels milhóes. Uma impor- O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Perfeitamen-
tância menor atingiria os seus 6b]etivos. Entendo te. 
que já se vislumbra, sem dúvida nenhuma, a pos- 0 SR.lTAMAA. FRANCO_ Sr. Presidente, es-
sibilidade de enquadramento penaL Mas toma- tou cada vez mais convencido de que só precisa 
se-ia indispensável, Sr. Presidente, qLJe, agora, já, haver a devida acareação. Mas eu gostaria de soli
V. Ex• determinasse um períciamento na Prefei-
tura .de Valença, para examinar as propoStas ini- citar a V. Ex• a declaração de bens dos últimos 
ciais e seu cotejamento com a verba que foi rece- cinco anos do professor Sérgio Menin, declaração 
bida ao finaL É essa a providência que julgo pru- do seu Imposto de Renda nos últimos cinco anos, 
dente seja tomada imediatamente, aliás, até antes declaração da pessoa juridka, da firma que ele 
da acareação. - -- faz parte, e rios últimos cinco anos quais foram 

as obras _que a sua firma teria realizado com a 
O SR. PRESIDENTE_(José lgnádo Férreira)- Administração Pública Federal, Estadual e MuniM 

v. Ex' pode['ia recolocar a questão? Quer "dizer, cipal. 

a perícia para efeito de? O SR~PRESfDENTE (José lgnâcio Fetreifa)-
O SR. /'1\AURÍOO CORRÉA - Sabemos, até A Presidência tomará essas providências e a asM 

agora, que o Prefeito c-onfes~u _Que a importância __ sessoria já fez o registro. Hâ mais algum dos Srs. 
que foi destinada à Prefeitura e!a bem maior da- SenadOr_es que deseje fazer alguma indagação? 
quela que ela ambicionava para o plano que ele A Presidência tem três indagações a fazer. Urna 
tinha para a Prefeitura. Não houve urna combi- delas é com relação ao pcóprio expediente do 
nação para que a verba fosse maior no sentido P_refeito Graciosa. Nesse acervo de elementos que 
de que houvesse urna divisão. Esse é o retrato ele enviou fiCá claro qué não houve licitação para 
fiel que existe até agora. Evidentem~nt~ que, no 0 projeto. A licitação _que houve foi para execução 
meu modo de entender, já se tipifica um clelito daobradecalçamentoempéMde-molequeepara-
al. Por isso mesmo, acho indispensável que seja lelepípedo em ruas diversas dos bairros de Ponte 
feita uma perícia lá no livr~_ da ~r~feitura, nos funda, Cambota e João Bonito. Essa licitação 
editais, uma tomada âe preço_ para exe<:ução das do edital de tomada de preços está aqui, e depois 
obras iniciais e que seja feita com o fruto, com a abertura das pro"postas está mais adiante. Bom, 
o valor total de dezesseis milhões. não tendo havido licitação para a obra, ao que 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, ape
nas para encerrar, fico cada vez mais convencido ... 

O SR MENDES CANALE'-Senãdor Itamar, 
V. Ex" poderia permitirMme para prOveitar a cplocaM 
ção feita pelo Senador Mauricio Corrêa? 

Há um processamento em tudo i;so. a partir 
do requerimento do PrefeitO _e até~a de<:isão final, 
inclusive a liberação do recurso. Isso deve ter sido 
feito através _da Sarem, que fica, ao final, com 
esse processo,_até que haja essa liberação. Então, 
ao lado do que propõe o ilustre Senador Ma;urício 
Corrêa que tenhamos em mà'os esse processa
mento integral, a partir do requerimento até a 
liberação final dos despachos constantes desse 
processo, a fim de que a Comissão tome conheci
mento de todo o andamento do processo. Eu 
aproveitaria aqui só para uma pergunta final ao 
depoente, já que ele tem demonstrado ser um 
homem que guarda datas, que guarda tempos 
de que veio a Brasília, a época, etc. Gostaria de 
perguntar se o depoente tem condições de dizer, 
já que nega a sua presença hef Rio de Janeiro 
no -dia 23 de julho, se ele podia precisar para 
a Comissão ou até posteríohi'lerite cOrriprovar, 
onde se encontrava no dia 23 de julho~ 

O SR. ALERtAR GUIJ".1ARAEs--:_ Senador eU 
não neguei que eu possa ter i <;lo ao Rio de _Janeiro 
no dia 23 de julho; não disse isso, Eu disse_ que 
não fui ao Rio _de Janeiro encontrar-me c_om o 
Prefeito na SeCretaria. É díferente. Eu ~ãO vou 
me lembrar se estive no Rio dia 23 d.e julho. 

O SR. J'.1.ENDES CANALE-Mas V. S• confirma 
que esteve no Rio de Janeiro? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES_.::_ Posso ter es~ 
tado no Rio,_ porque minha família mora no Rio; 
meus avós moram no Rio. Eu posSo ter ido ao 
Rio, mas não vou, especificamente ... 

O SR. MENDES CANALE_- -pediria a V~ S• 
que trouxesse à ComiSsão a CoiripiOVaÇão de on~ 
de se encontrava no dia 23 _de julho. 

consta desse acervo aqui, como o Prefeito GradaM 
Sa podéfia ter tido cop_~to com a _firma Hidrossis
temas? Foi V. 8' que fez essa aproximação entre 
o Prefeito e a firma Hidrossistemas? -

O SR. ALENCAR- GUIMARÃES - Não. Pare
ce-me que tem uma falha nesta documentação, 
porque pelo que o Sérgio Comentou,_ primeiro 
eu não entendo muito, mas poderia o Prefeito 

_contratar uma empresa sem licitação? Essa é a 
pergunta_que eu faço, que pode ser que eu esteja ... 

-• 6 SR. PRESIDENTE (JóSe lgnácio Ferre ira) -
Não, a pergunta a V. 8' é apen_as a_ seguinte: quem 
fez a apresentação da firma Hidrossistem.as de 
que era s6cio o S( Sérg_~~ Menin e_ o Prefeito 
Graciosa? Então o Prefeito, a essa altura, não ·co
nhecia essa finna , certamente porque não havia 
rea)fzad_o trabalho nenhJ.Jm, lá. Quem fez essa 
aproximação? O Sr. Sérgio Menin se deslocou 
para lá O!J ~oi V. S• quem fez essa apresentação? 

O SR_. ALENCAR GUIMARÃES - Não fiz rie
nhuma apresentação de funcionário de diretor 
da empresa. Provavelmente a própria empresa 
cadastrou-se no órgão. 

-O SR. -PRESIDENTE (José lgnácio Ferreirã)"-
-Há uma referência no depoimento do Prefeito, 
onde alegava que o Sr. Alencar ofereceuMlhe facili
dades para liberar a verba a fundo perdido para 
saneamento básico, oriundas_ de programas da 
Seplan. O Prefeito não se interessou a principio. 
Alencar insistiu _muito, Alegava altos contatos no 
Ministério e alardeava serviços semelhantes à ouM 
tras Prefeituras; com_o a de Santos, para a _qual 
conseguiü verbas de 450 milhões. 

_-ó ·sR. ALENCÂR GUIMARÂES .:..::_Não corlheço 
a Prefeitura de Santos e nunca intermediei verbas 

_ j:_ ~en!"l-U!lla prefeitura. -- --

O SR._PRESIDENI'E (José lgnácjo Ferreira)
Nesse expediente o Prefeito havia dito a esta CPI 
que havia anulado a tomada de preços no interM 

" regno do JuJgamento das propostas. 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES- Recordo, ago
ra, que naquela oportunidade o meu desejo era 
o de anular, tão logo o dinheiro fosse depositado 
ria conta da Prefeiturã Municipal. Entretanto, 
aconselhado pelo meu diretor de Material e Patri~ 
môniO, preferi aguardar a aprese_~~ção da_s pro
postas, para que tivéssemOs nas- mãos as provas 

- de como são realizados os grand~s roubo$ neste 
País. Quer dizer, vejo gue o Prefeito faz essas_ colo
cações ao mesmo tempo em que define, com 
muita nitidez, a participação de V. St, e, tudo está 
sendo negado aqui. 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Eu não sou 
ligado à nenhuma d_essas empresas. Então quan
to a esse procedimento de concorrência para 
obras, não estou a par, Ex•. · 

O SR. PRESIDENTE (Josê Jgnácio Ferreira)
Finalmente, há um expediente, aqui, da firma Hi
drossistemas, assinado pelo Sr. Mário Cícare!lí. 
O Sr. conhece o Sr. Mário Ocarelli? ~ Diretor 
dessa firma. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Conheço, é 
sócio do Soft âe Sistemas. 

O SR~- PRi::SlDENT'E': (JO~é lgnádÕ.FerrÉ:ira)
E, nesse expediente, ele coloca assim, eJe se refere 
ao edital, ou melhor: "Ein conformidaâe cOm as 
alíneas 1 e n do item 2 de nossa proposta BH 
e tal, temos a satisfação de encaminhar a V. St 
O 'se~ulnte mãt€.rial necessário" -veja V. 8'
"à efetiVação d? licitação das obras de calçamenM 
to·~- Quér dizer, ele vem então no item: recomenM 
-dações para o preparo do edital. Quer _dizer, a 
firma Hidro!:iSistemas encaminha o expediente asM 
sinado pelo seu Diretor, dizendo O que seria neM 
cessário para efetivar a licitação, Inclusive as reco
mendações para o prepa·ro do edital, asSi!lado 
pelo Diretor da Hidrossistemas. O senhor conhece 
o Sr. Mario Ocarelli? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Conheço. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
t amigo lntimo ou inimigo? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Não. Só co
nheço por causa do Soft Sistema. 

O SR. -PRESIDENtE :(JOsé Jg!,ácio Ferreira) _: 
O senhor- corihece os demais sócios da firma 
Hidrossistemas? 

--O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Quem são? 

O SR. PRESIDENTE (José-Jgnácio Ferreir~)
Vou lhe dizer. Não tenho a reJaç_ão dos sódps 
.aqui. O Contrato Social ilão foi juntado, mas vou 
passar a outra pergunta com relação à flrma MCM 
-Engenharia Ltda. _. _ 

O senhor conhece os sócios Alexandre Macha
do Vilela? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Conheço. 

O SR PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
Conhece Eduardo Caetano? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. 

O SR. PRESTDENiE (José lgnácio Ferreira)
Eduard_o_ Kimegain Ca-etano? 

O SR Al-ENCAR GUIMARÃES- Não. Não co
nheço,. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnác:io Ferreira) -
Conheçe José Luis Meireles? · 



2196 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO!W- (Seção D) Agosto de 1988 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não, não co- -o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Já_ tinha _ 
nheço; ~~egãdo? 

O SR._ PRESIDENTE (José Jgnáclo Ferreira) - - 9 SR. ALEN__CAR GU~ -:- p_ârece-me 
Mas conhece AleXandre Mç3chado Yilela? ~~que sím, 

O SR. ALE_NCAR GUIMARÃES _:_ Cohheço. . O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli)- Quer dizer 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira),-
V. $! tem aJguma relação com s.9ci~ dç.. firma 
Somepe - Sociedade Min~j(a__ çle E;quip_amentos 
Pesados ltda? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não, não co-
nheço Somepe. ' 

O SR PRESIDEJ:"'TE__(J_osé lgnádo Ferreira)
Vou lhe dizer oS nom~5! .. _ 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - POís-não. 

O SR. PRESIDENTE (José.lgnác!o Ferre:ira)
Nelson Valadar_es_ Portela? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não .. 

O_SR. PRESIDENTE_ (Jos~_ignáçio F:errei_ra)- . 
Antônio Augusto Mendes da Fons..~a?-

OSR.ALENCAR GUIMARÃES .:,:Não, J\ão co-
nheço. ~-"-~-=---

- que o recurso chego_u e ele cadastrou a empresa 
para;,. 

. . Ó SR. ÃLENcAA- GUIMARÃES - Parece-me 
qUe:, Sim. ~ª-o posso afirmar <;:~m certeza iSS?-

O_SR. RELJ\TOR {Carlos Chiarelli)- O m~smo 
recurso que ele fora o homem qUe liberara? 

OSR.ALENCARO.UI~S-Não, ele pediu 
ão .Ministro que desse uma atenção espectai. 

O SR. RELA.TOR (Car)oS_Chiarelli) ~Sim, maS 
·~a -a obra a ser_ fe[ta com esse recurso? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Exato: 

O SR. PRE,f;IDJ;:NTE (José lgnácio Fe"rreira) -
Algum dos-Srs. senadores deseja formular aJgu
ma pergunta mais? 

O depoente deseja prestar algum esclareci-
mento complementar? · 

_0-SRcALEN~ GUIMARÃES --:- Não. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)-- __ O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
Álvaro Teixeira? - - -~ Então, a Presidência vai encerrar o presente de-

O SR. ALENCAR GOIMARÂES _ Não, não co- po!mento, sem prejuízo evidentemente de uma 
nheço. tom_?da de depoimento complementar, ou de pro

vidências, como a acareação, que seguramente 
O SR. PRESIDENTE (José Igná~io F~rreíra)- será efetivada. 

José Luis Machado .Gontijo? . Neste momento, a Presidência solicita o com-
O SR. ALENCAR GUIMARÂES- Não Conheço. P~!_cimento do Sr: Sérgio Menin, que já se encon-· 
OSR PRESlDENTE(J 'I -i l='er. )-- ~a_nasala_aolado,e_informoaodepoenteque 

. _ ?Se gnac 0 ~-eira '"·-o'seu depo1mento está encerrado. 
V. S' conhece algum SOCLO da firma Umterra - ~ -·- __ . , ---.- - - _ 

Uni~~:~t~~fressas de T erraplerla~ge~ e Cons- · ~~~~à~e;;;::~~~a~?~:~;;u ~~~-~~~:~~;! 
truç - -· · TeiXeira, a PresJdencJá. sohc1ta o seu compare-

O SR. ALENCAR-GUlMARÃES .:.....: Não, r-tão co· dmentQ diante da mesa dos trab.alhos para a pres-
nheço essa firma também não. taç:~o do seu juramento. (Pausa.) 

O SR. RELA"fQR (Carlos Chiarem)~ RigOrosa- .0- SR. MENDES __ C_ANALE - Sr. Presidente, 
mente, uma pergunta só. Respond~ndo _uma per- peço a palavra para uma questão de ordem. 
gunta anterior de um dos Srs. Senadores, V. S' O-SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)-
disse que não foi quem fez o corlfau; de -aproxi-. V. Ex.• tem a palavra, eminente Senador Merides 
mação da Hidrossistemas com a prefeitura. Cer- CZihaie. 
to? A verdade _é que esse c:-ontato houve. Certo? --· · · - · 
A pergunta que lhe faço é a seguinte: então foi O SR. ME.ND_ES_ cÀNÃLE - Sr. Presidente, 
o Dr. Sérgio, Presid~nte da Hidross!~tc~mas, quem tive a oportunidade de ser Presidente da Comissão 
entrou em contatq com a Prefeitura de Valença? .que examinou a escalada do terror no passado 

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES _ Esse fato eu e nós tínhamos aqui - tomava mais solene a 
prestação do compromisso do depoente- assim 

não conheço, quem foi da HidrossiStemas à cida- que eu queria solicitar à Presidência que, ao ser 
de para cadastrar... pfesfudo o juramento, os- membros da Cónlíssão 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi) - Então, _ 
não sejamos tão exatos no caso. Não é quem 
fez a viagem no. dia, mas; o Dr. Sérgio lhe deu 
ciência de que íria agencionar como empresário, 
como dono_ de_ uma empresa de projetos para 

i realizar o projeto da _obra dessa cidade? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Ele ine disse 
que, posteriormente, como profissional, secadas
traria na cidade, a empresa dele para, possivel
mente, prestar serviços àquela prefeitura. 

O SR. RELATOR'(CãrloS Cnlclrelli)- Que a 
verba já estava liberada e ... 

O SR. ALENCAR dUJMARÃES ____:_ Parece-me 
que o recurso Já tinha chegado à prefeitura. 

- e se V. Ex~ julgar Qecessário até os preser.tes 
----=- se colocassem de pé, diante da importância 
que damos exatamente a esta parte que diz res
peit9 ao jurarn~nto _çlq depoente. 

.O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A_ Presidência a~ agora não o fez_ porque, Com 
base no Código de Proc_esso,. esse fato não é 
previsto, mas a Presidência coloca à consideração 
do Plenário, _se não houver objeção ... (Pausa.) 
- ·Então, havendo a concordância do Plenário, 
a Presjdéncia vai tornar dessa forma doravante 
os ~ompromiss_os. 

=-c V. Exa não concorda? 

O SR MANSUETO DE LAVOR - Acho que 
a Mesa deve ficar senta~ e o depoente presta 

o seu juramento_ em pé. É. uma formalidade talvez 
-que diga da i:eSponsabllidade que ele ãss_ume pe
rante o Poder Legislativo, mas não vejo o porquê 
os demais fiça~m de pé. O compromisso só en
volve o depoente. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -
A Presidência, então, vai colher os vo~: 

"(em a: palavra o Seriador Maurício Corréa. 

O SR. MAUR[CIO CORRB\ - Eu gostaria de 
lembrar, Sr. Presidente, lamento_di~c__or.dcu: do Se
nador Canale, mas acho totalmente dispensável 
essa providência, mas se o Plenário entender que 
sim; vamos levantar. 

O SR. PRESIDENTE (Josê )gnácio) - E V. ·oo· . -- - ··-··· -
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Eu voto 

tom o Senaçiof Mel')des Canale. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)-
- De maneirã que, como é ·vencedora a proposta 

do eminente Senador Mendes Canale, a Presi
dência vai_ tomar o __ :compromisso doravante, a 
me:n_os que a Coffiissão-reveja-eSsa posição, con

-fÕrme a solicitação dO eminente Senador Mendes 
Canale. 

A Presidência solicita do Sr. Sérgio Menin que 
cOmpafeçã perante a MeSa pcira á tomada do 
seu juramento. (Pausa.) 

A Presidência solicita que todOs- se levantem, 
na forma do requerimento do _eminente. Senador 
Mendes Canale. 

Dr~ SérQiO, o art. 342 'do CódigO Peilai dispõe 
· o-s~guifite:- · · ----- --· ·- --- · · 

"Art. 342. Fazerafirmaçãofalsa,ounegar,ou · 
·calar a verdade como testemunha, perito, tradutor 
ou intérprete em processo judicial, policial ou ad
ministrativo, ou em juízo arbitral." 

_ Esta di$posição é aplicável ao ·que ocorrer aqui, 
na Co·mi$são. de Ir:tquérito, por força da Lei n" 
1.579, e a pena é de reclusão de I a 3 anos 
e mu1ta. 

A Presidência: Pei'Qunta: <i V. S• selaz, Sob palavra 
de honra, ~_-promessa de âizer a verdade .do que 
sou_ber e _ _do que lbe for perguntado. 

O SR. SÉRGIO MENIN- Sim. 

__ O SR .. PR.ESIDç:NTE;: (José Ignádo Ferreira)
Então, a Presidência solicíta que V._s~ tome assen
to no lugar próprio, para efeito de tomada de 
depoimento. (Pausa.) 

Dr. Sérgio Menin, a Presidência indaga de V. 
$ 9 quaf é o seu nome compfeto. 

O SR. __ SÉROIO MENIN TEIXEIRA- Sérgio Me
nin Teixeira de Souza. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira) -
Qual é a sua idade? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
- Quarenta e um anos. 

O SR PRESIDENTE (José lgn_ácio F~rreira)-
o-seu eStado civil? · ·· 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA- Casado. 

O SR PRESlD_ENTE (José_lgnácio Ferreira)-
A sua residência? 

O SR. SÉRGIO MENIN T~IXEIRA - Rua Pro
fessor Santos Róscoli, n~> 49, em Belo Horizonte. 
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O SR. PRESIDENTE (José Jgnáclo Ferreira)-
A sua profissão? · · · 

O SR. SÉRGIO MENIN fEIXEIRA- Engenhei-
ro. 

O SR. PRESIDENTE (José-lfJflâdo -F'erfelra) -
E-Oride V. S•, afúalmente, exerce a sUa atividade? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA- À rua Uru-
guai, n" 620, em Belo Horizonte. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
Em que empresa? · 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA- Na empre- . 
sa Hidrossistemas- Engeriharía de Recursos Hí
dricos Ltda. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Dr. Sérgio, V. s• é parente - e se for em (jue 
grau - ou é amigo íntimo, ou inimlgõ, das pes~ 
soas a que vou me referir: o ex-Ministro- Aníbal 
Teixeira? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA - Sim. sou 
primo de S. Ex" o ex-Ministro. 

O SR PRESIDENTE (José lgnádo Fei"reiÍ"a)- --
0 ex..Secretádo-Gerã.l do_Ministérlo; Dr. Mlchal 
Gartenki"aut? ' · ~ - ·· · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA - Não, não 
tive oportunidade de conhecer o Dr. Mlchal. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lgJ.lá~iS~.F:ef!"ei~a)-:-. 
O ex-Chefe _ _de Gabinete do Sr. Ministro, Sr. Lúcio 
Veríssimo? - - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA - Tive a 
oportunidade de conhecer o Dr. Lú~io-Yeríssimo 
ainda na época da SEAC, depois o Vi algumas 
vezes. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Mas não- é o amigo íntimo, nem ... · 

O SR SÉRGIO MENIN fEIXEIRA - Nõo, não 
sou amigo íntimO nem ·rnimígo- pessoal dele, e 
nem parente. 

O SR. PRESlDENTE_(José lgnácio Ferreira)
E quanto ao Sr. Alencar Guimarães? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA - Sim, co- . 
nheço-o há muitos anOs e e_amigó de longa data. 

O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -· 
E o Coronel Wálter Félix, da DSI da Seplan? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA - Não tive . 
oportunidade de conhecer o COronel. 

O SR PRESlDENTE (José IQ-náciõ Ferreira)
O Prefeitõ- de Valença, Sr._José Gomes Grãciosa? 

O. SR. SÉRGIO MENIN TEJXEIRA - Não o· 
conheci e nem falei nenhuma vez, nem por telefo
ne, com este senhor. 

Q segundo fatà é ·com relação à minhit vinCu
laçlio funcional à Secretaria de P!anejamento da 
Presidência da República. 

E=o=--tercelrô é_ com relação à intermedíação 
de verbas para o Município de Valença, no Estado 
do _Rio de Janeiro. 

A rigor, gostaria de, se me for permitido, fazer 
algumas colocações ·sobre esses três tópicos. 

Na realidade, em ip.stante algum eu evitei o 
contatO Com esta Comissão. Pelo contrário, pre
tendta; _ansiosamente a oportunidade de ser ouvi
do por esta Comissão para corrigir as distorções 
-maliciosas e injurioSas, que estão sendo feitas 
à minha pessoa pela imprensa_. E esperO sinCera
m~nte QUe esta ComiSsão _lo~re êxito nas suas 
iilvestigilçõeS,. e:" Que eu posSã ter o mateiial e. 
as &Odusões necessárias para processar, porca~ 
lúnia e difamação, o Sr. Prefeito Municipal de Va
lença. 

Não recebi, até quarta-feira da semana passada, 
qualquer convocação para estar presente ou vir 
-prestar esclarecimento a essa Comissão, embora 
tivesse ansiosO por raze:JO~ -FUI st.ilpreendido com 
Qrl.Oticiãàó de-televisão na quãrla-feira da semana 
passada; segundo o quaJ essa Comissão estaria 
tendo dificuldades em convocar~me. Imediata
mente _após o notiçíáiio entrei em contato telefó
nico com- a-reS1dêrlcia do Sr. Presidente e do emi
nente Senador Relãtor- dd Comissão, de"dinando 
o mell nome, endereço-e telefon~ e a minhã d.is
PõstÇaO para apres_entar-me imediatamente no 

__ dia seguinte a essa Comissao, como de fato o 
fiz. · 

Então, com r~l~ção à primeira das informações 
que têm sido colocado incorretamente pela im
prensa, não exi_ste qualquer fundamento e como 
já antecipei aqui aós-Srs. Senadores, _estavà_ansio-

- samente: _aguardando a possibilidade de expor pe
rante _a Comissão as minhas colocações sobre 
todo esse noticiário, para que, evidentemente, al
gUma reparaçáo pUdeSSe ser feita com o mesmo .. 
deStaque com que foram feitas as colocações 
maldosas e injuriosas. 

Com relação à segunda questão, na qual a mi
nha pessoa se viu envolvida neste noticiário, refe
rente a minha vinculação com a Secretaria de 
Planejamento, _quero enfatizar para os Srs. Sena
dores que não sou e nunca fui funcionário da 
Seplan. Fui, isto sim, a convite do _ex-secretário 
ArubaJ Teixeira, funcionário da Seac.enquanto es
ta esteve vinculada à Presidência da República, 
no período _de 2 de agosto de 1985 a 1 o de abril 
de 1987. · 

NaQUela -oCâSião, quãndo. Se e~truturou ~-S~re- . 
_taria de Ação Comunitária, o Sr. eX-Secretário 
convocou-me para auxmá-lo nas tarefas de im-

- plantação da Secretaria. Era uma equipe muito 
pequena e tiliha dificuldades de impor todo o 

OSR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)-- seu programa de trabalho, e me pediu e, efetiva
lnidalmente, a"Presidência sollclta de V. s~ que - mente, concordei com isso. Fui requisitado ao 
faça uma exposição sobre o que sabe acerca dos Governo do Estado de Minas Gerais, pe"lo Sr. Mi-
fatos que já são- do domínio público e que estão nistro José Hugo Castelo Branco, então, Chefe 
sendo apurados no âmbito desta Comissão~ V. da Casa Ovil da Presidência da República, e acedi 
S' tem a palavra. --em participar desse programa, digo, aliás, com 

O SR. St:RGIO ·MEI'UffTElXE.lRA-~Bem, Sr. ~-extremo sacriffcio e: prejuízo pessoal, para as miw 
Presidente, o noticiário da imprensa tem relacio- nhas diversas atividades, meus interesses comer-
nado a minha pessoa com três fatos relativos a -dais na empresa da qual sou sócio, 
assuntos de pertinência para esta CóiflisSão: -,-,--c~ FIZ o meu trabalho naquele periodo. que já me 

O primeiro deles é que teria evitado o cantata 
ou a convocação por esta egrégia CPL 

referi, mas é preciso que se destaque que naquela 
ocasião o ritmo de trabalho era muilo forte e extre
mamente desgastante em todo ~ período 
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que se trabalhavã até altas horas da- noit~ n; sába- -
do e nos domingos, o que me impediu que cui
dasse devidamente dos meus interesses, de outra 
-mitureza. na minha empresa. 

Os prOblemas foram se acumulando, os prejuí
zos em termos de trabalho e coisas a serem feitas 
foram se acumulando e quando houve a reorga
nização d:o:. Seplan, a restruturação da Seplan, com 
a incorporação da Seac, disse ao Sr. f.>\inistro que 
daquela ocasião em diante ele teria uma equipe 
de maior porte para poder assessorá~lo, e que 
eu já estava, efetivamente, muito prejudicado nas 
minhas atividades, para coÍl.tirluar naquele traba
lho, e que não poderia acompanhá-lo. 

Nesta ocasião, Srs._Seria_dores, gostar.ia de cha
mar a atenção para dois fatos que são extrema
mente importantes em relação a todo esse noti" 
ciário cJUe foi envolvido. Existem dois atos que 
balizam essa questão. Um ato, uma portaria que 
tenho em meu poder e que gostaria de passar 
à Mesa, se me permitem. Uma portaria do Exm9 
Sr. Ministro Mãrco Maciel, então. Chefe da Casa 
Cfvil, destituindo-me daS [unções que execcia na 
Seac, a partir de 1 o de abril. Esta portaria foi publi
cada no Diário Oficial do dia 7 de abril de 1987. 

Simultaneamente, com a mudança da Admi
nistração Estadual, o Governo daquele Estado, 
emitiu urri decreto- que também tenho em meu 
poder e gostaria que me fosse permitido passar 
à mão desta egrégia Comissão - em que deter
minava que estavam cessadas as transferênç-ias 
de funcionários dãquela Administração, do Poder 
Executivo do Estado, para-quaisquer outros orga
nismos e entidades, inclusive, da área federal. De
terminava qUe todos eSSeS" funcionários se apre
sentassem aos seus órgãos de origem, com wn 
prazo, se não me falha a memória, Sr. Senador, 
de três dias. 

Em vista disto, estes dois fatos davam por termi
nadas as minhas vinculações com a Seac, eu, 
efetivamente, me reapresentei no Estado de Minas 
Gerais, no órgão a que servia há cerCa de 10 
anos. Lembro-me com bastante dareza dessa da
ta por causa de uma situação particular, era o 
meu aniversário. Apresentei-me no dia 15 de abn1 
de 1987, àquele órgão. Evidentemente, estava dis
tante da casa já há algum tempo, sem funções. 
Retomei _à Casa sem funçãO- e apresentei-me à 
Diretoria Administrativa e Fmanceira daquele ór
gão -e fui írifórmado, na ocasião, de que era inten
ção -isso também foi propalado pela imprensa 
-do Governo daquele Estado, executar um pro
grama_ de redução de quadros, demitindo os fun
cionários que estivessem sem função. 

Enquanto aguardávamos essa providência, eu 
apresentei-me diariamente naquele instituto, in
Clusive, com reg!stro numa_ lista de freqüência. 
Isso foi, exatamente, no período que vai do dia 
15 de abril, e, em seguida, veio a Semana Santa; 
logo depois da Semana Santa passei a freqüentar 
diariamente, a instituição, enquanto tramitaVa o 
_meu pedido d~ f~ria_s _-_eu tinha períodos anterio
res de férias, para serem gozados -e não podia, 
efetivamente, não tinha interesse em retornar 
àquela instituição, de vez que estava sem função. 
Eu tinhà assuntos da mais alta prioridade para 
tratar na reorganização da minha· empresa. 

Então, tomei a iniciativa de solicitar aquelas 
férias, enquanto aguardávamos essas providên
cias. não interessando-me mais voltar àquela insti
tuição, de onde fui efetivamente demitido, com 
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llm conjunto de mais ·de uma c-entena de outros assediado com pedidos de empregos, pedidos 
servidores. de melhoria, de prorhoÇão, pedidos de verba de 

Fo1-cor'n bastante surpresa, que soube pelO no- _toda natureza. E, poilémperamento e por convic-
tici.:irio, noticiárío- maldoso, que eu seria fundo- ção, jari1ais Jevei qualquer um deSses pedidos ao 
nário da Seplan. Há a publicação, ind!J~ive, de Sr.' Aníbal Te.ixeka.-c-om-uma únfca exceçãó, Sr. 
11m documento que teria sido alegado que seria Presidente, que foi o caso específico de Valença. 
é1 folha de pagamento da Sepl'ªn. Depoi~,_verifi- Tettdo_sidoprocuradoporumsenhorqueconhe-
cou-se que não era, mais foi publicada dessa for- ç_o há muitos anos, com quem privo de relações 
ma, na qual eu estaria incluído. Evidentemente, de .amizade, a quem respeito e em quem vejo 
dquilo me surpreendeu. Fiquei preocupado com grande honestidade, que, tendo interesse naquela 
o assunto e pedi a um procurador qu_e viesse cidade, me perguntou se poaeriã de alguma ma· 
a Brasília munido de um requerimento para verifi~ .. nê'ifa ~aí:D(iilàr -o Mu'nldPtO, 'eú ine Pr6ritifíqliei -
c ar junto d Seplan se havia sido feito algum cr~dito __ eviaentemente_ me arr'ependÓ distá, hão podia 
ou algum pagamento em meu nom_e, em qual-___ prever naquela ocasião que esse assunto ia dar 
quer agéncia ou qualquer repartição bancária. essa repercussao ....._ a interceder junto ao Sr. Mi-
Não houve necessidade da apresentação desse nistro._ Telefonei ao Sr, Ministro e disse a S. Ex' 
requerimento Vez que este j:tro_c_Lirador apresen- que tinha sido pedido a mim, por uma pessoa 
tou-se_ ao serviço de pessoal da _Seplan, onde, de relação na Cidade, uma ajuda pãra· viabilizar 
através de um serviÇo de con1ptitãdor foi emitida algum awo1io fina"ií.ceiro ao Município. S. Ex- me -
uma certidão negativa de rendimentos pagos ou per.guntou, na ocasião, s-e eu sabia se já tinha 
cre-ditados. Eu tenho, também e gostaria de pas- _ s[do feito algum pedido, se existia alguma cais'ª 
sar à mão da Comissãá, firmada Pelo seior -Com- nesse sentido. Eu disse a S. Ex" -:- e isso é extre-
petente da Seplan:- --- ---- · mainente imPortante que se registre- que_ des-

Percebi, então, que conforme eU}á sabia, trata--- -_conhecia, mas que ia procurar .verifka_~. S. Ex• 
va-&e de um erro documental do jornal. o noticiá---- rrie' orientou.. então, rio seiltidO de qUe teria que 
rio, no entanto, prosseguiu. EU gostaria de enfati- . SerJeitp um pedi5=19 e,' efT'! seguida, levaria, subme
zar, Srs. Senadores, que efetlvc!mente óUnca fui téria ao S~n~or Presiqente da R_epública e, se 
funcionário daquela Sé::retafta. "AChO que foram-- aprovado, a Prefeitura teria que mandar o compe-
apresentados alguns documentoS que envOlviam t7nte projetO de: aplicação. 
meu nome, e eu gostaria de lembrar qUe eu não 
poderia ter sido requisitado ou coriv6cado para Dei notícia disso ao Sr. Alencar Guimarães, essa 
um trabalho coinpulsor1ãfuent€.lStO -talvez só pessoa d~ minhas relações a quem me_~feri, 
ocoJ ra com· o serviço-militar·obrigatõi'h Em ins- que, ao que parece, inc:lusive- esse é um Outro 
tante algum eu aquiesci ou dei qualquer concor~ : detalhe importante - nessa ocasião parece que 
dáncia para qualquer daqueles-documéntos, que - · já--trriha sido encaminhado o pleito ao Sr. Ministro 
desconhecia até a sua publicaçãO no 'jOrnal. mas de qualquer maneira quero_ registrar que efe-

Tetlho a minha próPrlaínterpretaçao; àcho que tiVâmente nz-ess_e pedidó ~O Sr. Ministr~o. Arrepen:--
e;sse ~?quívoco deve ter_ decorrido da transferência do-me extremamente dessa atitude, especialmen-
dos demais funcionáriOS- dã sea:c p~a Sepla.n; --te Pelo aesconforto e pelO Inconveniente qüe ela 
possivelmente. e, pelo que entendo, ~ela vivência gerou a nfvel d~ d€saSte_ emocional, farhiliàr, co-
que também já tive na adminiS:trã:Çàd pUblica, sei merda[ QUe isso tem me produzido, mas de qual-
que alguns procesSos têm iitérCíçj·propna;ãl9uns quer maneira_gostaria de registrar que efetiva-
não se consegue fazer andar de_ jeito ,l)enhum, --~ 1_!1!_~~~~ fiz is~o •. Sr. P:re~~~ente. 
e outros não se cons_egue fazer parar. E ·possível 
que esse lenha corrido por essa via. Em seguida, tão logo_ o assunto o noticiário 

da imprensa, recebi um telefonema do Sr. Mlrlis
Gost.;~:rla de reafirmar, Sr. Pres1de'nte, Que tomei _ - tro, extremamente aborrecido pelo fato _de que 

conhecimento deSses documentos p'oi" pubfica- eu_não teria informado a S. Ex" de que tinha inte-
, ções no jornal. Não eXiste. não pode eXistir-e desa- re:;;s.e__naquela cidad_e .. Fiz ver ao Sr. Ministro que 
fio que alguêm mostre qualquer evidêncía de mi- _estava equivoCado, -porque; efetivamente, quando 
nha presença funcional na Seplan ou -em suas-- intercedi, quandO pédi ao Sr. MiniStro pOr aqUele--
dependências, após 1 ~ de abril de 1987 • data em mui-lidpio, eu -nãb tinha qüal(j:Ue'r interesse n8que-
que assumiu aquele MiriiStéfío _$._Ex'_ o Ministro la cidade. GoStaria de, se a Comissão me permi-
Aníbal Teixeira. Cõfu ·relação ao _terceiro ponto, - fis.S.e; apresentar alguma documentaçãO que mos
e o mais importante, que tem sido obj~tQ de exa- -trar~ que_ o meu _piim_efro _Contatci, o- contato da 
me desta Comissão, que se refer_e à minha possf- iriiilha empresa com aqúele inUnidplo, se deu 
vel intermediação de verba para o- _Município de -hô .Q.ia 3 de .agõsto, quando me cadastrei, fiz a 
Valença, eu bOStaria de dedara.r __ que_jamais Iii _minha~ empresa se cadastrar naquele município 
qualquer tipo de intermediação. Não é esse o . no:~dast.r_o dé FOrnecedores. Nessa ocasiãO, es
meu trabalho. Eu sou um técnico especialiZado -seS r_e_cursos _já tinham sidO aprovadoS. Então, 
em hidrologia e recursos hídricos, e, sem falsa 'quando, efetivamente, eu intercedi junto ao Sr. 
niodéstia, Si. SeiladOr-;-Um dos mais reitomãdos MiniStro, eU não tinha qualquer interesse naquela 
deste País. Sempre trabal~i_ c_om__e_sse __ tipo de ãprovação, a não ser as motivações que me pare-
atividade, sempre fazendo o meu 'trabalho com cefam le_gítim~s_- de um amigo que me pediu. 
bastante competência, e__estritamente dentro da tJostarià, tarribéin, Sr. Presidente, que, ao longo 
área técnica. dd meu depoimento, pudesse evidenciar alguns 

Gostaria de registrar _também, se fosse possível, fatos em que vou mostrar a total incoerência das 
que os familiares de qualquer Ministro de Estado declarações_ que têm sido atribuídas ao Sr. Prefeito 
são assediados com grande intensidade pelo _pú- de_yalença,_c~rtaJ:T~eQte __ com_relação _at~ à própria 
blico em geral, por conhecidos, por familiares, cronologia âos fatos, de vez qUe, pelo que foi 
que pedem alguma ajuda~_~algum benefício do publicado -:- e n_ão foi desmentido pelo Sr. Pre-
Sr. Ministro. Eu não fui exceção. FUi Intensamente feítõ --=.'S. ·s· teria sido obrigado a efetuar uma 

licitação; uma concorrência Pública, para que es
ses recursos vi_essem até Valença. 

· ~ Pelo que pude apurar, Sr: Presidente- eu não 
tenho em mãos esse Edital, não consegui obtê-lo 
- mas sugeriria que a Comissão o requeresse, 
o requisitasse à Prefeitura de Valença, esse Edital 
teria sido publicado após a transferência de recur
sos para a cidade de Valença. Pelo que pude apu
rar, Sr. Presidente- gostaria qUe esse fato fosse 
bem investigado - esse edital teria sido dado 
a público no dia 26 de setembro, e pelo que eu 
também pude apurar - e disSo tenho convicção 

- - a transferência efetivas· doS re-cursos oCorreu 
no dia 24 daquele mês. Portanto, _quando o Sr. 
Prefeito publicou o edital para a concorrência das 
ObraS, -eSseS retUi'SõS-estavam à sua inte_ira_dispo
siÇão naquele munidpto. Não vejo por que S. 
s~ seria forçado a continuar com o processo _que 
ele déni.mdou. - -

Quero também deixar bem enfatiZado~ Srs. Se
nadores de que a minha ação juntO ao Sr: Ministro, 
solicitando ainda um auxílio para uma Prefeitura 
que· não conheço --:- nunca estive_ na cidade de 
Valên.Çâ -..:..._-p-ara -iif!t_ Prefejto --qu_e nã_o_ ~~~heço 
.l....: nUnca tive a oportunidade de falar com S. 
S•, se deu em caráter estritamente partic::ular; sem 
qualquer envolvimento com __ _a _minha empresa. 
Jssa fiz na-condição de parerite do Sr. Ministro, 
não na condição-de Diretor da Hidrosistemas. Evi~ 
dentemente, esta se envolveu no processo poste
riormente. Acredito que estas seriam as principais. 
as linhas básicas do que eu teria a relatar a esta 
Comissão, fazendo sfnceramente Votós que esta 
Comissão _logre êxito nas suas investigações e 
que me propicie niateiii:d necessário para· con

'testar publicamente e judicialmente todaS essas 
calúnias e difamações que tantos 'prejuízoS me 
trouxeram, a nível moral, a nível comercial, a nível 
domést;.:.o .;: familiar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio F€rretra) -
A Presidência concede a palavra ao eminente Se
nador. Itamar Franco. 

O SR. ITA/V\AR FRANCO-Sr. Presidente, gos
taria de solicitar a V. Ex•, ou ouvir dá Comissão, 
em face da exposição_do Professor SérQio, eviden
te~nte a_ exposição dele, já no primeiro depoi
me to, sentimos necessidades de serem feitas 
acare çóé~f.- que os trabalhos desta Comissão, 
neste inStsmte, sejam suspensos até que a Comis
~o possa 'ex!;lminar toda a documentação exis
tente at~ agorà'e..~e se processem as primeiras 
acareações. 

Veja V. EX que ·na explanação do Professor 
Sérgio já há uma dúvida, sobretudo em relação 
à requisição _de S. S-' ao Governo de Minas Gerafs, 
_ele apenas mencionou o·Ministro Hugo Castelo 
Branco, temos que verificar se não houve outro 
tipo de requisição. 

Portanto, Sr. Presidente, a acareação se torna 
importante. O próprio depoente fala na incoe
rência, fala em proces_sar _o Prefeito de Valença. 
Esta COinissão não pOde dar proSs'eguiineii.to ho
je, não pode questionar o depoente sem que essas 
a-careações; sem que esses ·documentos sejam 
analisados e é -preCiso se analisar, Sr. Presidente, 
porque o documento_ que tenho contradiz, em 
parte, com as informações prestadas agora à Co
missão pelo nobre depoente. 
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Apenas à guisa, Professor Sérgio Menin, lhe 
perguntaria o seguinte: V. S~ se im):>Ortáiia em 
ser submetido ao .. detector de mentiras ou teria 
que consultar seu advogado? 

OSR.SÉRGJdMENINTEIXEIRA-Não,Sena-· 
dor, é uma téCnica proCessual pelO qUe ·entCndo. 
Evidentemente, estou com todo esse processo 
aconselhado por um advogado, teria certamente 
que ter o aval dele, mas em princípio não haveria 
nenhuma dificuldade .. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr:~PresidEmte, en
tão- a minha proposta_. neste _il_!s~ante, é __ que a 
Corllissão suSpenda os seus trabalhos e numa 
avaliaç-ão interna, açiós as deviâãS acareações, 
particularmente ao nobre Relator dirijo a minha 
palavra neste instante, e aos Srs. Senadores, por
que este depoimento é fundamental. 

O depoimento-do Prefeito de Valença foi impor
tantíssimo e a presença aqui do Professor SérgiO 
se toma importante, no decorrer de todo o enca
minhamento das nossas investigações, razão pela 
qual solicito a V. Ex~ a suspensão doS nOssos 
trabalhos, marcando uma nova· data para que o 
depoente aqui compareça. 

O SR. PRESIDENTE (José lg-nácio Ferreira)
Tem a ·palavra o eminente Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES - Quanto a 
transferência desses trabalhos, talvez .até pelo ho
rário _que não teríamos_ o tempo suficierite, já que 
ontem foi estabelecido o limite -de tiue horas, 
não terfamos, portanto, o tempo suficiente~ Agora 
acho que antes _de _qualquer acareação precisa
riamos ouvir o -depoente, e então, baseado no 
depoimento termos condições para uma acarea
ção. Logicamente será necessário, basta ouvir
mos o_ inicio do depoimento para vermos que 

O SR. JOsE 'PAULO 6ISOL-,::-_ Sr. Presidente, 
de qualquer modo nós Jríamos suspender um 
pouca mais adiante. Então, do ponto de vista téc~ 
nico, até me parece que a _cisão, neste momento, 
do depoimento ê _a mais adequada porque _ele 
tenninou a exposição espontânea dos fatos e ago~ 
ra vai ser perquirido. Então iniciaríamos a próxima 
com a pe:rquirlção. 

O SR. PRESIDENTE (j0sé lgnácio Ferreira)
ç:omo_ v~!~~~· ~~inente. Senador? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- VotO favoravel
mente à prop_osta._ . 

-- O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferre!ra)
Como vota o eminente Senador Jutahy Maga· 
lhães? 

. O SR. JUTAHY MÀGALtiÃES - De acordo 
_çoro 6CJ:Ué o Senador Biso! declarou, porque acho 
_que nós não devemos fazer a acareação do de
poente com õ prefeito antes nem esperar outras 
ac_areaç_ões. Acho .que a próxima sessão nossa 

~ de_ve !Jier inic_i~da com o depoimento do Dr. Sérgio, 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
ExatãrTlente, á que se fará, se a comissão enten

~ der, será a susperlsâo do depoimento e tomaria
. mos· naturalmente na próxima sessão, que será 
na próXima terça-feira. 

Como pensa o eminente Senador Mauricio Cor
rea? 

O SR MAURÍCIO CORREI\. - S_r. Presidente, 
acho a prop·osta do Senador Paulo Biso! muito 
adequada, inclusive para possibilitar ao depoente 
a sua definição se aceita ou não a propo-sta (fora 
do. conforme microfone.) 

· O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
Tem a palavra o eminente Relator, Senador Carlos 
Chiarem. -

essa acareação será absolutamente necessária. o SR._RElATOR (Carlos 'Chi<m!:lli) ·_:Sr. Presi
Mas antes de qualquer tipo de acareação acredito - derite, acho que, em primeiro lugar, nós precisa
que tenhamos que ouvir o depoimento para ver- mos deixar_ bem claro que a questão de uma 
mos as contradiçõ_es até que ponto vão, e -quanto interrupção Í'lo depo1mento do Dr. Sérgio se faria 
a transferirmos a ·reunião, s6 se o"_florário" deter- não especificamente em razão do fator tempo, 
minar isso. .-~-=até porque o balizamento das 13 horas é um 

___ ,~ ,_ ; balizamento jnterno çla ço_missão_que a qualquer 
O SR: PRESIDENTE. (Jose lgn~do FerreJra)- -motn-----ento poderia ser alterado. A nossa condicio

A questào do p_rosseguJment<:', tenamos trint~ mi- nante re~lmen~e é o horátl._9 da~ 14h30min, que 
nutos, mesmo dentro da bahza que a Com1ssão - é a coinCidência específicã com a Constituinte. 
fixou. -:Agora, entendo que a manifestação do ilustre Se-

O requerimento do eminente Senador !~mar 
FranCo foi claro, no sentido de que suspendamos 
tendo em vista até mesmo a massa de document~ 
que se tem em mãos que precisa ser analisada 
sem prejuízo da aferição, da necessidade d"e aca
reações, não do depoente com outros porque 
ele próprio não depôs, ainda, por inteiro, mas 
de outros depoentes entre si que já passaram 
por esta Comissão. _ _ 

A Presidência à consideração da Comissão soli
cita aos eminentes Senadores que se pronun
ciem, naturalmente, a respeito _disso, se devemos 
suspender o depoimento ou se devemos prosse-
guir com ele. __ _ __ _ 

. O SR JOSÉ AGRIPINO -Sr. Presidente, estou 
de acordo com a proposição _do Senador ItamaT 
Franco. 

nador Itamar Franco tem precedência, no sentido 
de que nós temos um volume fantástico de mate
rial, decorrerite do depoimento do Dr. Lúcio Veris
simo, que se desdobrou em duas sessões e se 
prolongou por cerca de sete a oito horas. 

Nós temos_ hoje o depoimento tomado do Dr. 
Alencar Guim-arães,- absolutamente conflitante 
com o depoimento inkial, a peça inlc_i_al, que foi 
o depoimen~~_do prefeito de_Valença._Nós temos 

~-o choque do depoimento do Dr. Lúcio Verissimo 
com o do Michal GarteilkrêlUt Choc:ji.ie secundá
rio, ou sucessivo do depoimento do Prefeito de 
Valença e o do Dr. Alencar Guimarães. A comissão 
tem um acervo de m-aterial recolhido pela sua 
asse~soria. TemoS -ã- chegada de documentos, in
clusive originári_os, dos setores de investigação, 
inclusive há necessidade .de termos em mãos o 
dossiê preliminar da Polícia Federal, que parece 

- de .. extrema valia, ainda que não seja impositivo, 

mas ê- informativo-_ e que adianta uma série- de 
elementos. Temos as informações cOlhidas por 
V._ Ex" no cantata com o Serviço NacionaJ de Infor
mações;. 

Creio que todos esses fatos, todos esses ele
meritos, todas essas informações é qúe devem 
permitir à comissão, não sei se amanhã numa 
reunião interna, ou na hora que for aprazada c_omo 
um acorQ9, fazer a orientação da estratégia da 
nova etap-a~ Nqya __ etap_a que, necessariamente, te
rá: início com a argüição do depoente Sérgio Me-
nin Teixeira. -

Nesse sentido é que concordo com a s_uspen
são do depoimento, para que a argüição se faça 
a posteriori e com aquela medida já prevista 
e ajustada de que, antes, haja uma ava{iação com
pleta do material recolhido nos depoimentos to
mados e a coleta dCl_queles elementos que _estão 
sendo requeridos pela comisSão, que são funda
-mentais e Que ainâa fião chegaram às nOssas 
mãos, para que, precedida de uma reunião inter-
na,-nós·passemos, imediatamente, apó_s à tomada 
do depoimento, à argüição do Sr." SérgiO Menin 
Teixeii"a de Souza 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádâ Fffiterrar--
Então a Presidência vai suspender-os trabalhos 
da presente sessão e solícita antes do depoente, 
atendendo, inclusive, a um requerimento-ao-emi
n-en-te Senador ltãm-ar FrãnCo, Ci~i, i-la--oportu
nidade dõ prOsseguimento deSte deJ)olmerii:o, tra
ga- à cOmissão; pediria até se pudesse anotar a 
declaração de bens e de rendas de S. s~ e da 
firma Hidrosistemas, dos __ últimOs cinco ari:os, e 
a respoSta à-outiáifidagação, quais são as obras 

_que a empresa Hidrosistemasrealizou nos últimos 
cinco anos com qualquer entidade de direito pú-

- blico. E essa é ufna pergunta minha, uma solicita
ção minha, a informação sobre quais os vínculos 
que se estabeleceram nos últimos cinco anos en
tre a empresa Hidrosistemas e- as empresas que 
participaram do processo de licitação em Valença. 
A MCM e outras. 

O SR SÉRGIO MENIN TED<EIRA - $r, Presi
dente, precisaria saber quais as empresas, que 
eu não sei. 

OSR. PRESIDENTE (José lgnác-io Ferreira)
Vou dizer a V. S• São a empresa MCM Engenharia 
Ltda., a Empresa Sociedade Mineira de Equipa
mentos Pesado-s Ltda. e a Hidrosistemas. Quais 
os vínculos que existem entre, quais os contratos 
celebrados ou as vinculações existentes entre a 
empresa Hidrosistemas e essaS duas empresas 
MCM Engenharia Ltda. e SOMEP - Sociedade 
Mineira de Equipamentos Pesados Ltda. São só 
três. 

A outra indagação pode ser formulada pessoal
mente no depoimento do Senãdor "ftaffiar Fi-anca 
-V.~ dispensa.--- - - · -

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 
suspende a presente reunião e o depoimento do 
Depoenie Sérgio -Menín. Está ~ncerrad~-a reunião. 

(Levanta-se a reuriião às 12 horas e 40 · 
-- iflifjufbs.) -
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRI
TO 

Criada atmvés da Resolução n9 22, de 
1988, destinada a investigar em profun~ 
didade as denúncias de irregularidades, 
inclusive corrupção na administração 
pública, ultimamente tomadas tão notó· 
rias pelos meios de comunicação. 

dente adia a leitura do Citado Relatório,- para a 
reunião de amanhã. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos da ComisSão àS treze 
horas e vinte minutos, convocando os Senhores 
Senadores para a próxima reunião a realizar-se 
amanhã, às nove horas e, para constar, eu, José 
Augusto Panisset Santana, Assistente _da Comis
são, lavrei a presente Ata, que _lida e aprovada, 

feito-José Gomes Grádosa; para a tÇniada do 
seu juramento. (Pausa.) __ _ __ _ .. 

PrefehO ·_JOsé _GoiiteS GraciOSa: o-ãrt. ~42, do 
CódigO Penai, purie C:Oril -pena: de reclusão e multa 
Q falso testemunho. v. s~ jura diz~r a __ v_erdade, 
sob palavra de honra, do. que souber e lhe for 

.. _perguntado? - - -- -

, . OSR JOSÉ GOMES GRAOOSA- Juro. 

II• REUNIÃO, REAUZADA 
EM I7 DE MARÇO DE I 988 

será:ZisSiriada pelo Senhor Presidente e irá à publi- O SR. PRESIDENTE (Jm;ê_ [gnácio_ Ferreirã) -
cação juntamente co_m __ o ~P~!1~amento taquigrá~ v. S' tome assento, por fiil.eza; ã direita do Relator. 

Aos dezessete dias do mês de março- do ano fico. - . . A Presidência solicita o cQmparecfmento do 
de mil novecentos e oitenta e oito, às nove horas ANEXO À ATÂ DA 1; ~ REilNIÃO D~ CO~ ' empresário Alencar Guirria.ráeS Car\rã\ho.:(Pau.sa..) 
e _cinqüenta minutos, na Sala da Comissão de MJ.ss;..\O PARLAJVIENTAR DE INQll~RrTO, . ~Dr. AIE~nCãr-GUimarã,es_CãrValho, o "art.~342, do 
Finanças, presentes os Senhores_Senadores José CRIADA A1R4\.fs DA RESOUJÇÁO_N~22, cOdigo Penal pun-e toffi péla' de redusã.O_e _multa 
fgnádo Ferreira (Presidente), Carlos Chiarem (Re- DE 1988, DESTINADA A INVESTIGAR EM o falsO testeiriunhó._ V. S• _jt.i~ dizer". a Vêrdade, 
!atar), Mansueto de Lavof, (tam~ Fi-ailCo, José PROFilNDIDADEASDENÚNCIASDEIRRE~ sob palaVra de honra, do QUe souber e. lhe for 
Paulo Biso\, Jutahy Magalhães, _José Agripino ~oaLARIDADES. INCWSNE CORRGPÇÃO perguntado? . 
Maia, Maurício Correa, Mendes_ Canale, S_e~ero NA ADMINISTRArÃo PÚBUCA, GLTb\V\- ·auiMARAES- J · 
Gomes, Affoi1So Camargo, Chag-as_ n-adrigues e )-'1 O SR ~CAR - _lJlO· 

N MENTE TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PE-
Cid Sabóia de Carvalho, reúne-se a ÇQróiss?!P Par-_ LOSMEIOSDECOMaNJCAÇÃO, DESTINA- O sR: PRESiDENTE (JÕ$_ê iQnácio_ Ferreira)-
lamentar de Inquérito, destinada a investigar em DA A AC4REAR OS SENHORES DR. JOSÉ V. S• tome &S$ento_ ~ ~quer da. do_ S_r, Vice-Pre-
profundidade as denúnci<JS de lrregu1aridades, in- GO_MES _GRACIOSA, PREFEITO MUNIOPAL si dente. _ . ~ ~- ~ 
clusive corrupção na Administração Pública. ui ti- DE VALENÇ-4- _ RJ. S 0 EMPRESÁRIO DR. Antes de passar a palavra ao_ eminente Relator, 
rnamente tomadas tão notórias pelos meios de _ ALE!YCAR (j_UIMA8_1if$__D~_CARVALHO paraasperguntasquejulgarpertinentes,háuma 
comunicação~- - QlJE SE P{/BilCA CO.Mi\ DEVIDA AUióRJ- · questão ·que parece relevante, inclusive, a dispo-

Presentes, ainda, os Senhores S:eiládores Nel- z.tp\O DO SENHOR PRI;SIDJ;t:rrE DÃ CO- · sição·do atL203 permite à Presidência formulá-la 
son Carneiro, Alexandre_ COsta e Deputado Ro~ .MJSSÃO. · --- -_ ~ ·.- a .i:::fualquer dos depoentes. E- ela o faz ao empre-
naldo Cezar Coelho. -.. . - sário Alenc21r Guimarães de Carvalho,_ A Presi-

Havendo número regimental, o Senhor Presi- Presidenté: Senador JÕsé lgnácio Ferre ira dê~~ia solicita de V. s• o seu verdad~ir9 rlome, 
dente declara _abertos os trabalhos da Comissão RelatOr: Senador Carlos Chi~relli completo, e, se possível, a exibição _do _seu- doeu-
e-solicita que seja dispensada a leitura da Ata rnei:ttO_ç:t~jd_eõ~daae:~o,n_úij}_e_~Ç)-~ci#eü.:CPF. 
da Reunião anterior que, logo após, foi conslde· O .SR~ PRESIDENTE fJOsé.lgnádo F~m~ira) - :- 0 SR. ALENCAR" GUIMARÃES ,_:__-Pois não. 0 
rada aprovada. _ _ . . _ . A Presidência declará instalados os _trabalhos da 

Com a palavra, o Senhor Jutahy Magalhães soli- pies_ ente reunião, e __ il_"'l_daga aos SrS. SenadOres noinê CõiTipleto é Alencar Guimarã~s Ci:l.rva)ho. 
cita a Presidência que Oficie ao Ministro da Educa- - .se _desejar ouvir a leitur_a. d.a.súmWéi'l da Ata. (Pau- O SR~ PREsiDENTE -(J~Sê J@ácio Ferreira) -
ção, solicitando informaçõ~s. sobre os_ c:onvênlos .sa.) Dispensada a leitura. V, S• tem e poderá ~'Çibir, mesffio posÍ~riOrm.ente, 
realizados pelo Ministério com as Prefeituras Mu- _ ~0 SR. JUT AHY MAGALHÃES ..2-Sr. Pr~sidente, , ainda hoje, o seu documen~o de_ id~n.:tidade e o 
nicipais, a partir de janeiro de 1987 até a presente pela ordem. · · CPf:?__ _ -__ _ 
data e quais as Prefeituras que receberam verbas 0 .SR. ALENCAR UU.!MARÃE.S __:__ Posso exibir 
a fundo perdido, o montante de cada convênio . .O $R. PRESIDJ;.:_NTE (José Ignácio Ferreira)- -
e sua finalidade. V. Exi' terri--a palãvia,- eminente SE:tiadOr Jutahy agóra. o--tpF não está em--meü poder~ 

O Senhor Presidente defere a solicitação do Magalhães . _ __ _ ~ ·_ -_O SR, f>B~i.oç:NTE_.(~pS~_I9_náçip fe~re~ia)-
Senhor Senador Jutahy Magalhães e convida o - ôSR,.JU1AJ-íY~ÇiÃLHÃES.-;ir.Pfesidente, Perfeito, 'obrigado. · · · · · ·- -
Dr. José Gomes Graciosa, Prefeito do_ Município -como llOU ter" de me ausentar I por razões daqui . APresidêhcià pàssa a palavra ao emin~t:L.t..~ Rela-
de Valença- RJ, e o Empresário Alencar Guima- do Senado Fe".deral; há Uma manifestaÇão," em , tor Cá.ilcis Chiarem, para'às perguhtas qué julgar 
rães de Carvalho, para tomarem assento à Mesa. minha homenagem, às 10 horas da manhã. Por Pertinehtes. ' 
Após 0 juramento de praxe, 0 Senhor Presidente, isso, eu queria pedir à Presidência qUe fizesse O SR. RELAToR (CarloS .chiareniJ ~Sr.' Presi-
solicita ao Dr. Alencar Guimarães, que confirme um pfido_ ao Ministério da Habitação, sblicitando dente, em se _tratando especificamente-de acarea-

~n~~ 0a ~~~~~~~:~u n~~~;;:'t~ J:~~!~~~:d~ informações de_tod.o_s_os oonv_ênio~ assinados de ção, vamos nos reportar, exclusivamente, neste 
e 

0 
seu Cadastro de Pessoa Física. 19 de janeiro_ de 198_7 _até hoje, corn as prefeituras interrogatório, aos textos dos depoimentos cons-

brasileiras_._ tantes. nos aut_os da COI1}i~são de ampos -9~ de-
Prosseguindo, passa-se a fase interpelatória 

quando usam da palavra, pela ordem; os Senho- - - O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferrei~:aJ - poentes. _ _ _ , -- -~ · · · 
, ... ,PrefeitO Giadosa, V .. S' confirrn9, .o.u_t~tifica a 

res Senadores "Carlos Chiarem, José lgnácio Fer- Primeiro de janeiro-de .... -. · -informaÇão cohStimte do seu depOimento anterior 
reira e Od Sabóia de Carvalho.- __ 0.$-&JuiAI.fi'J\'\Ã~ -.P.~ 19 dejª-nei- ·com relação ao fato de _que: "Fui prOcUrado em 

Com a Palavra, o Senhor Senador Nelson Car· ro-de 1987 até hoje, 'informando, tamf)é-nl qUais meados de julho pOr um cidadão chamado Alen-
'neiro destaca a honradez do Prefeito de Valença ~que_ ~eb_e~ .-.:e.ç!-!rsos ªJyndo perdido. Ou- car Guirnarães", é verd-ad~~ · 
e enfatiza que aconselhou o Dr. José Gomes Gra- --· tra _informaç_~o-~_ gtiai~- os __ CpnVêllios assinâdos e 
ciosa a não pagar comissão a ninguém, na opor- se 05 recursosjáforain Jibe:r_ad_os?_OUiia irifolma- O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
tunidade em que foi procurado pelo mesmo. -- ção:-a quantia _do c_onyêg!o, a d8~ do cO,nv~nio Antes que o Sr. Prefeito com_E;ce a_ fal_a_(, _aJ)resi-

Com a palavra, o senhor Ronaldo Cezcu Coelho, e a-'firlál_id_C~d.ã dO~ c;®_yê_n_iQ.- _ - - dênda está recebendo um apelo dos Srs. Sena-
destaca, também, a honradez do_ Senhor Prefeito, doi"es para que -a ímprensa tome as Cenas _que 
conflfmando ter feito recomendações no sentido -- · · O SR:" PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) - _desejar sem obstruir a visibilidade dos Srs. Sena-
de que recebesse a verba e não rend_e~se.ao paga- A Presidência defere a solicitação ·de V. EX', e ___ dores para o episódio ·que se processa ·na Mesa. 
menta da comissão._ .. ~-vai prçlVidenciá-la, ainda hoje. _ - V. S• tem a palavra. 

Com a palavra, 0 Senhor Senador José:Agripino -A presente reilniao foi convocada para a realiza~ 0 SR. JOS~ GOMES GRAGOSA_......:.-,c;ohfumo. 
Maia, informa que já está-prontO O Relatório refe- Ção de uma acareação entre o Prefeito José Go~ 
rente ao processo de aquisição de imóveis pela ines Graciosa e o empiesãrio Alencar Guimarães. 
Previdência Social. Atendendo a sugestão do Se- Estando ambos aqui presentes, a Presidência soli-
nhor Senador Carlos Chiarelli, o Séhhor Presi-. dta -Q comparecimento, 'diante da Mesa, do Pre-

OSR RELATOR (Carlos ChtareUi)...:...... Foiprocu
-- rado em meados de julho por umddadão chama

do Alencar Guimarães? 
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O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA..:.... Confirmo. 

O SR. RElA Tü'R (CarlOs Chicirelli) ~PrOCüiado _ 
onde? 

· marães ~ -inS_Istia e~ifiSisfi_u reiteradas vezeS_ que 
fizesSe um· pleito ao· Ministro ·do PlánejamÉmto, 
convenci-me que deveria assinar o requerimento 
que me propunha ... " É verdade, está certo, houve 

· ffiuOanÇa ou V. S' confirrilá? 

• .O SR. JoSÉ GOMÊS GRACJOSA- Confirmo. 

O SR. JOSÉ GOMES dAACfOSA - Sêiiâdór, 
na realidade, o primeiro cantata que foi feito-comi
go foi atrilvés do_ -"irmão de _Alencar Guiniarães 
que trabalhava numa firma em Valença; posterior- O~SR. REU\TOR (CarlOs Chiarelli) __:.~Várias 
mente, Alencar veio pessoalmente me procurar vezes foi procurado pelo Sr. Alencar GUimarães 
e o fez na Prefeitura Munidpal de Vaiença. propondo que requeresse verbas ao Ministério do 

Planeji:J.mento? 
O SR. RELATOR (CailoSChlarelli) - Ele lhe 

fez alguma propósta? ·· .· •· · · ·O SR. JOSÉ GOMES GRAdO$A:.C.: Confirmo. 

o·sR. JOSÉ"GOfoff;S-dRAêltlSA . .;_Alencar, O SR. RElATOR (Carlos Chiare]];)- V. s• cc-
naquela oportutiidade, disse Que tinha condições nhetia o Sr: Alencar GUim-arães anteriormente? 
de ajudar o Municfpio de Valença, obtendo algum , __ O SR. .JQS . .é: !JQMES~G-RA_OQSA _C) s·r. AI en
recurso a fundo perdido, aqui em Brasília:. · · car eu nunca haVia_ visto .. Eu o conheci nessa 

O SR. RElATOR (Carlos Chiare IIi) ---Então, oPortunidade, eu não cohhecia ô Sr. Alencar Gui-
oteordodepoimentoanterioremqueY.S'afirma- - mailies. -- -
va que ele lhe procurou em Valença, propondo O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. s• Can
a liberação de recursos a fundo perdido, aqui em . finnia,_ mg_4_iftçª-' ~Cõr_rjg~~ ~lt~ra 0 que disse às fo-
Brasília, é corifirmado? - - · --- - lhaS 6:- "EU, cOi-n tOC!a--a frân(iúe.Zá: penSava que 

O SR. JOSÉ GOMES_ GRACIOSA' _ É c.onfir- ele faZia- ãqui!O Por amizade, pelo fato do irmão 
mado.. --~-d_ele trabalhar _no.:Muoiç.ípio d~ .Valença. Quando 

OSR RELATOR (c rl
.. c· ·h·-· --

11
.):....o-p· f . o· recurso foi. liberado ele, então, me chamou para 

_. . a os mre ' re eJto, uma conversa ... " 
em razao disso; formulou algum documento, assi
nou algum documento, elaborou algum ·docu-
mento? -- - ----

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA:....·Esse doeu· 

.O SR."JOSÉ GOMES GRACIOSA- Confumo. 
7 • ' • 

O SR. RELATOR (CarlOs -Óiiarelli) -Rigorosa-
mente certo? · --

mento, Sr. Senador, fOi elaborado p_or -Aie"ncar o SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Rigoro-
Guimàrães, era um docuinentà 'não me lembro same-rité~~ --,- - -
o núrr\.e'ro de linhas mas era um pequeno requeri-
mento pedindo a liberação de recurSos em Bra- O S_R. RELATOR (Carlos Chiarelli) __: E aQui 
sília. - - · - - ~ · eu gas!arla __ que y. ·s~" prestasse total atenção, por-

O . C - -- - - qüe me -parece- ~que riá-uína· questão nevrálgica 
de ~:~~ElA.TOR ( arlos C~iar~lli) -Em favor para tudo que nós estamos averiguando. É a .con-_ 

_ tinUJdade do seu depoimento, e V Ex• jád1sse que 
O SR. JOSÉ GOMES GRÀOOSA -.= Em faVor· confirma à primeira parte qUe eu vou reler: "Quan~ 

da Prefeitura de Valença, na ordem de f6 milhões dÓ a· recúrSo foi liberado e!e, então, me _chamou 
de cruzados. para uma conversa dizendo ~ae a partir daí o 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarêlli) - Effi que· fecufSQ-- sõrrlerite Seria liberado mediante_" paga-
data isso aconteceu? - - menta· de uma comissão de 50%·". 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA ...:senador, <:rSR,JóSÉ GOMES CÍRÀCIOSA- Confirmo. 
a_ data especifica da elaboraçac; do doc'uníento 
creio ter sido no dia 16 de julho, porqtie foi a 
data constante do requerim-ento; entretanto, nessa 
oportunidade, eu não assinei o requerimento, não 
cheguei a assiná-lo. Esse àocui-n-ento-foi assinado, 
tal como· já disse anteriormente, no dia 23 de 
julho, na Secretaria de Educação_ do Estado do 

· Rio de Janeiro. 

o·sR. RELATOR (Cartos'ChiareTíff- V. si Con
firma que assjnou o documento, como acaba de 
se referir, no dia 23 de julho_·e quando recebeu 
a notícia de que o que pleiteava no requerimento 
fora liberado? 

O sR: JOSÉ GOMES" GRACIOSA - No dia 
24 de julho, um dia após, Alencar Guimarães ligou 
dando a notícia de que o recurso havia sido libe-
rado. ' 

O-SR. RELATOR (CarloS -tfilãielii)~.:=._ --E:rl-ffio, 
um dia depois foi-lhe comunicado que a·recàrso 
pleiteado através do requerimento fora liberado. 
A comunicação foi do Sr. Alencar Guimarães? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA-Perteito. 

O SR. RELATOR (Cailos Chiareilif- Às fls .. 
4 do seu depoimento: ... "ria-opõrtUnidade em que 
esse sujeito" ... ....,__.esse sujeito· seria Alencar Gui-

O SR. RE!J\TOR (CarfoS Chiarelli)- Sr. Presi
dente, eu gostariá de fazer algumas perguntas 
ao Sr. Alencar Guirriarães. · ' 

O SR. PRESIDENTE_(J_osé lgnácio Ferreira)
--V. Ex" tem a Palavra. 

O SR. RELATOR (Carlos.C.hiarelli)- V. s•.co
nhecia-antefiOimente, o prefeito de Valença? 

O sR. ALÊNCAR GÚ!MARÃES - Não, nã~ c o~ 
nheda. _ 

O SR.-RBA TOR (Carlos Chiarem) - QU~ndo 
com ele se encoritro-u pela prim-eira vez, ou- quan
do pode com ele contactar, se ê que conversou 
alguma vez com ele? - _ 

b SR. ALENCAR GUIMARÃES - Fof nUma 
-viagem a Valença, -eu estava- cOm meu irmão aí 

é qUê fui' àpre.Sentado ao PrefeitO. 

0- Srt RELATOR (CarioS--C:hiaíélii) -Aonde 
-encontro_u com ele? 

O SR.ALEI'ICAR GUIMARÃES - Encontra
mos-nos numa rua-da cidade e fomos à Prefeitura. 

-o:SR. RELATOR (Carlos Chii:m~·llt) - Foram 
à Prefeitura a convite_-de Cjuem, do seu irrrlão, 
Ou -do PrefeitO? -

O SR. ALENCAR GUiMARÃtS - O Prefeito 
ê que rios convidou para imlos-ll Prefeitura. 

O SR. RELATOR (Carlos C~farelfi)'~Par~ quê? 

d SR ALENCAR GUIMARÃES -Pára: C~nver
._ sarmos,.porque o Fábio corihecia o Prefeito e, 
_ por Isso,. fomos à Prefeitura. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• con
firma que na Prefeitura houve unia conversa coiTI 
relação a verbas públicas de interesse do Prefeito· 
e que di_ria respeito a V. St, ou não? - -

O SR. ALENCAR _GUIMARÃES - Confirmo. 

O SR. RELATOR (_Carlos Chiarelli) - Quem 
tomou a iniciativa e o que trataram? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - O Prefeito 
me disse, r1á oportunidade, da dificuldade de le
vantàr· recurSos e eu rÍle dispus a tentar ajudá-lo 
por ier 'cOnhecii-ne'nto, por Ser amigo meu um 
primo _do 'Mi~istro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S• e 
que informou ao Prefeito que era amigo _de um 
primo do Ministro? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Sim: 

O SR. RELATOR (CarlOs Chiare1li) -O Prefeito 
_.tiJÍha pedido a V. S' pã"ia .. ajudá~lo -a éorlseguir 

verbas. 

O SRALENCAR.ciUIMARÃES .;_Eu me pronti
fiQuei, diante do problema, a tentar ajudar o Pre
feito. 

o-sR.- RELATOR (CarlOs Chiarelii)'- E-Junto 
a quem, quem é ess_a pessoa junto _a quem V. 
5' poderia ajudar o Prefeito? 

_ O SR. ALENCAR GUIMARÃES- O Dr. Seigio 
Menin, primo do então Mi~isy~. 

O SR. RELATQR_(Carlos Chiarelli)- V. S.'· fez 
isso a que titulo? Quais são as s_uas ligações com 

-a cidade? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ·- As ligéições 
--são empresariais com ·a cidade; fiz isso, simples

mente, com b infl!it6 de ajudar ao Município. 

O SR. ~ELATOR (CarTOs_ Chiarelli) - Empre
sariais a que título? O que V. S' tem na cidade, 
o que faz na ci_çlade e _o qye é. n~ cidade? 

O SR. ALENCAR GUlMARÃES .:...... NóS ~temos 
empresa sediada em Valença~_duas fábricas se.dia~ 
das em Valença. 

O SR. RffATOR (Carlos Chiarelli)- São dUas 
as fábricas? ' · -

O SR,ALE.N.CAR GUIMARÃES.-.São da mi!Íha 
família e nós temos ,Pãrtidp~çã~ ~ePre_s_entatíva. 

O SR. RE(AlQR (Cãr!Os \.:hiarelli) -·o qUe 
quer dizer participação representâtiva? -

O SR. ALENCAR GUJMARÃES - NÓS temos, 
aproximadamente 12% -_a rriinha família - e 
o Grüpo ·-auirilãrães _détérTI 32%. - · 

O SR. -RELATOR (Carlos Chia'relli) - ~ -·pes:
soalmente, _v.s~ tem quanto porcerito? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Aproxima-
damente 2%. · - -

-o" SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli.)- V. s~·$i!Xer
ce que função na empresa, além de ter -2% de 
ações? · - · ' 



2202 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESsO NACIONIIL (Seção U) Agooto de !988 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não_ tenho Então, V. S• se envOlveu diretamente nesse assun-
nenhuma função administrativa na empreSa. Só to? 
represento os interesses da minha família na em- o SR ALENCAR GUIMARÃES -Sim pois me 
presa. prop_us a ajudar. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare !li)- V. S• nãO 6 SR. RELA.iOR (Carlos Chiãrelli) - E antes 
é diretor da empresa, nem intendente, assessor, y _ _s, ía um?~ vez. por mês a Valença,- antes do 
nada? e-Pisódio Seplari? - -- -

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Não. O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Nâo vou dizer, 
O SR. RELA.TOR (Carlos Chiãrelli) -O seu Senador, que eu ía uma vez, mas podia ser, em 

vínculo é meramente de acionistã? · alguns meses, que eu fosse duas ou três vezes 
e em outros meses não. Com freqüência ía a 

OSR.ALENCARGUIMARÃES_:_Sirr1,souacio- Valença e fiZ citar uma, duas ou três vezes por_ 
nista majoritário, a família Guimarães_ é majori- ês 
tária. m · 

O SR RELA.TOR (Carlos Chiarelli} - Em 1987 -
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- E V. S' V.S•fof(juãntaSvezesaValença,dez,quinzevezes, 

é o representante de toda a família? durante 0 ano, uma vez? 

O SR ALENO\R GUfMARÃES - Não. Tenho 0 SR. ALENCAR GUIMARÃES _ Provavelmen-
a participação de 12% desses 32. te, umas trinta vezes. 

O SR. RELATOR.(Carlos Chi_ar_elli)- V. S~tem O SR: RElAtOR (Carlqs Chiarelli)- V. S• tem 
uma procuração ·da fam1lia inteira e é quem gera c~a em Valença ou se hospeda em hotel? 

os 
32

%? . O SR ALENCAR GUIMARÃES - Não tenho 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não, eu ãárrií- casa lá, hospedo-me em hotel e tenho, também, 

nistro os 12% da minha famílía. fammares. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• tem <YSR. RELATOR (Cai"loS Chiarelli)- Mas, nor-
um documento que lhe dá essa autorização. V. malmente, hospeda-se em hotel ou em casa de 
S• fala em nome da família? familiares? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não. Um do- O SR. ALENCAR GUIMARÃES -ÀS vezes, na 
cumento que represente perante à assembléia casa de familiares e, às vezes, em hotel. 

não. ú SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. s~ disse 
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -A sua que partiôpou das gestões para_ liberar verbas. 

presença em Valenç~ era costumeira ou não? Como V. S• disse ao prefeito que procederia para 
liberar essas verbas? 

O SR. ALENCAR GUIMARÁ.E.S ~ Eu ia, algu-
mas vezes, a Valença. O SR ALENCAR GUIMARÃES - Eu disse ao 

prefeito, nesse -primeiro encontro, que teria como 
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Algumas tentar ajudá-lo na liberação de recursos. E nesse 

vezes quer dizer o quê? Não me lembro qual é primeiro encontro que: inclusive, 0 meu irmào 
a sua idade, desculpe-me. estava presente, o prefeito, naturalmente, se inte~ 

OSR.ALENCAR GQr.1ARÃE$-Trinta e i:}Uatro - ressou e eu ·disse a ele que remetes_se um requeri-
anos. _ _mente pedindo dinheiro para fazer as obras que 

o SR. RELATOR (Carlos Gliarelli) _V. S• já tanto estava precisando. 
foi muitas vezes? Uma, duas vezes por mês, uma 
vez por ano? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Vou dentro 
das necessidades, não com freqüência específica, 
uma vez por mês, duas por semana, uma por 
ano. Eu ía com freqüênda a ValenÇa. 

O SR. RELATOR (O.rlos Clifarelli) -Mas, com 
frequência quer dizer o quê? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Duas, três 
vezes por mês. 

O SR. RELATOR (Carlos-ChiarelliY- Duas, três 
vezes por mês parti tratar desses assuntos da em-
presa? · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Também da 
empresa. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -E o que 
mais? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES.- Depois desse 
fato, eu estava ajudando o prefeito a levantar os 
recursos. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. Ex• 
estava ajudando o prefeito a levantar os recursos. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -E como 
V. S• faria para que esse pedido acontecesse? 

6 SR ALENCAR GUIMARÃES - Sirophismen
te pedi ao Dr. Sérgio, primá do ministro, para 
interferir junto a S~_Ex", a fun de que o ministro 
soltasse o recurso para a cidade. 

O SR. RELA TQR (Carlos Chiarelli) -c V. S•, nes
se encontro, diSse ao prefeito que faria assim, 
que iria falar com o primo do ministro? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sim. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiê!;relli) -:--Que iria 
falar com o primo do ministro, que é seu amigo? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~ Que é /Tleu 
amigo. 

OS R. RELATOR (O.rlos Chiarelli) -V. S• falou 
nas gestões. Como que foram essas ges~es? V. 
s~ levou um documento, como foi? 

OSR. ALENCAR dUIMARÃES- Não, não levei 
documento algum, simplesmente me dirigi ao 
SérQfó e. disse a ele da conversa que tinha tido 
com o Prefeito e ele se prontificou a ir ao Ministro 
e pedir por esse recurso a Valença. 

O SR. RELATOR (C.;ulos Chiar~lli) - Sobre 
o requerimento, quem o ·preparou? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Provavelmen
te, a Prefeitura.· 

O SR:--RELATO!t(Cãrlos Chí.3relli) ~Não foí 
V:S· qUe preparou?· - - -

.• _O SR. ALENCAR GUIMARÃES--:-. Não, de fonna 
alguma, e_sse é um ato, parece-me, da Prefeitura. 

O SR. RELATOR (Carlos Cbi~reJli)- N.ão estou 
perguntando de quem é_ a tarefa~ estou pergun
tando no caso específico. 

_ O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não formulei 
!Íenhum requerimento para a Prefeitura. -

O _S"R. RELATOR (Carlos Ctiia[élii} - Então, 
V~ S! !~vou o requ_eiimer}to que o Prefeito prepa
rou? 

O SR. ALENCAR GUrMARÃES ~ Não le'{ei re
querimento algum. 

O SR~ RELATOR- (Carlos Chiare IIi)- O Prefeito 
··- e-siá" inentktdo?- ~ - -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~P..ro_'l.;IY~lmen
te. Quem levou eu não sei, eu não levei. 

- O.SR. RELATOR (Carlos; Chiai1'!Jl0- Quando 
ele afin'na que foi v. s~ quem levou, não é verdade? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não .é ver
dade. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Está certa 
essa COmisSãO de _50%, essa parcela é inferior 
ou ~up~rior, -com refação à liberaç~-o-do recurso? 

- O SR·. ALENCAR GUIMARÃES·~ Jamais falei 
~m comissãO algUma; simplesmehte tentei ajudar 

-o Prefeito sem intuito financéiro algüm }lã lib-era-
ção do recurso. --- - -

O SR. RELATOR (Càrlos Chiarelli) -A sua 
presença em Valença era, se não coiriqlleira, pelo 
menos reiterada. Anteriormente~ nunca lhe havia 
passado pela cabeça que o Município tinha pro
blemas e dificuldades? __ 

O SR ALENCAR. GUIMARÃES= Eu não co
nhecia o Prefeito. a_ntériormente, n:ãs minhas idas. 
TIVe oPortunidade de conhecê~ lO exatamerlte por
que ele estava. naquele momento, com meu ir
mão, que trabelhou muitos anos em Valença. Este 
foi o fato. - · · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A ~mpre
. .sa tem outros emPreendimentOs--em Outros lo-

- _ -ce3is? --- -

O SR. AlENCAR GUIMARÃES - Qual empre-
sa? A Ferreira Guimarães? -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-Tem. 

O SR. RELATOR""(~rlos Chiarelli)- Ond~? 

O SR. ALE.NCAR GUIMARÃES - Em Juiz de 
Fora e Barbacena. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) =.v:-s• ços
tuma ir a esses outros municípios tainbém? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-Vou, também. 

O SR. RELATOR (Carlos_ _Chiarelü) - Nesses 
lugares V. 8' nunca pensou em conversar com 
os prefeitos também naquela ocasião, para ajudá-
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los, ou essas outras prefeituras, enfim, não lhe 
sensibilizavam? - -- -

O SR. ALENCAR GUtMARÃES- Não oCOrreu 
oportunidade de conhecer os prefeitos e não hãviã 
razão para eu procurar os prefeitos e oferecer 
verba. 

O SR" RELATOR (Carlos Chiarelli) -O úriico 
. lugar pelo qual V. S• se interessou e em que inter~ 
mediou foi VaJença. · 

O SR ALENCAR GUIMARÃES -Valença. 

O SR. RElATOR (CarlOs Chiarelli) -~Por ter 
um cantata _único com o Prefeito, na praça? 

OSR. ALENCAR GUIMARÃES·- Na Pret~ltuia. 
Eu o COnheci na" PrefeitUfa.-

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Mas ca~ 
meçou na praça? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Sim, fcii 'uni 
encontro nosso de carro. 

O SR. RELATOR (Carlos--<:Eiáielli) - F6i Um 
encontro intencional ou casual? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Casual. Cida
de p~quena, encontramo-nos· Já. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiareili)- Casual. 
Houve um encontro casual na praça, foram à Pre
feitura conversar, e aí lhe despertou a idéia de 
ajudar o Prefeito, que estava com: dificuldade. t 
esta a história? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sim. Eu não 
via razão por que não ajudar o prefeito. 

O SR. RELATOR (Carlos."Chiarelli) -E o valOr, 
os 16 milhões, quem falou nisto? O Prefeito lhe 
pediu 16 milhões alguém sugeriu? ... 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. O pre
feito, no requerimento, dtou 16 milhões. Os li1oti
vos dos 16 milhões desconheço. 

O SR. RELATOR (Carlos Ciliareili) __: Mas V. 
S' sabia para que eram ou não? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Ele havia fala
do em obras na periferia. 

OSR. RELATOR {Carlos Chia-reni) -E ã-turma 
do minístro? 

O SR. ALENCAR GUJMARÃES - Não_ s_ei que 
tunna do Ministro ê essa. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Nunca 
ouviu falar? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Nunca ouvi 
falar. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelfl)-::....__ V. St foi 
ou não ao Rio de Janeiro no dia 23 de julho? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não fui ao 
Rio de Janeiro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Prefeito 
José _Gomes_ Graciosa, o requerimento foi <lssi
nado onde? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA .:.._ Na Secre
taria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, 
no dia 23 de julho. 

O SR.. RELATOR (Carlos Chiare iii) - No dia 
23 de julho de !987? · 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSÁ- Peifefto. 
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o- SR. RELA.TOR (Carlos -Chiarelli) - Quem 
es~va lá na secretaria de Educação? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA :.__ Nessa 
oportunidade em que assinei o requerimento es
tava presente o Sr. João Alberto de Carvalho da 
Silva, que já prestou um testemunho nesta CP!, 
através de uma escritura pública, que deve estar 
nos autos desta CP!. 

O SR. RElATOR (CarlOs Chiarelli)- Este se
nhor estava presente? 

O SR . .JOSÉ. GOMES GRACIOSA - Estava 
presente. 

Ó SR.' RE.LATOR (t'ari~~--Chia~éili)- E-por 
que este senhor estava presente? 

. O Sit".JOSÉ GOMES GRACIOSA - Estava 
presente porque, naquela· oportunidade, ele era 
meu assessor de agricultura e,_além de um encon
trO nã secretaria de EducaçãO, tínhamos um en
contro com o Delegado do Ministério da Agri
cuJtura no Estado do Rio. 

- 6 $R. RElA.TOR (Carlos Chiarelli) -·Estavam 
lá V. St e o Sr. João Alberto? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - João Al
berto. 

O -SR: RELATOR (CarfOS Chiareili) - Muito 
bem. Na Secretaria de Educação do Estado do 
Rfo de Janeiro. Fica onde a Secretaria de Edu
cação? 

- O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA - Não sei 
exatamEmté; seí ir até lá, mas não sei e.xatamente 
o nome da rua. 

-o SR. RELATOR (Carlos Cli.iarelli)...:...:.... É no cen
tro? 

O SR. JOSÉ GOMEs GRAdOs/\__: É no cen
tro da cidade, na Cinelândia. 

O SR. RELATOR (<:arlos Chiarelli)- Sim. E 
1.~-Y~ s~ sa_enc_ontrou com qu~m? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOsA-· Na Secre~ 
tada de Educação, nesse dia? Com o membro 
da Secretaria de Agricultura? 

O-SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Não, não, 
com relação ao requerimento, com quem é que 
v.s• ... · 
. O SR. JOSÉ GOMES -GRAOOSA - Sim, o 

Sr. Alencar Guimarães, nesse dia 23, ligou para 
Valença, dizendo a mim que iria ·a Valença, e eu 
disse a ele que não fosse porque eu iria para 
o Rio de_ Janeiro. Ele então marcou esse encontro 
·comigo na Secretaria de Educação,_dizendo ele, 
ao _telefqn_e_.. que iria encontrar-se comigo no Rio 
de Janeiro. E veio, naquele dia, encontrar-se co
migo, no Rio de Janeiro, na Secretaria de Edu
cação.~" 

OSR. REU\TOR (CéirloS Chiarelli)- Ele insis
tiu para que O Prefeito fosse ao Rio de Janeiro? 

O SR JOsÉ GOMES GRAOOSA - Não, eu 
já estava marcaâo,-Senador, eu já tinha audiência 
no Rio de Janeiro, nesse dia e, quando ele me 

- telefonou-, eu disse-lhe que não fosse a Valença 
porque eu iria para o Rio de Janeiro. Ele, então ... 

O SR. RElATO~_(Car!Qs_Chiarelli) -_.Mas se 
V. S•... -

O SR. JOSÉ GOMES GRÃOOSA- Ele, então. 
dissé-rne que irla sé _encontrar comigo nO Rio 
de Janeiro. 

O SR. RELATOR (Carlos _Chiarelli):_,;. Se \(S• 
-não fosse-aó-Rr6._ ele' se -mostrava dispoSto a ir ... 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - ... a ir a 
Valença . 

O SR. RELATOR (Caflos Chiarelli)- Para ... ? 

O SR. JOSJ:: GOMES- dRACJOSA ....:...._ .. .assina
tura do requerimento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. 5' havia 
feito o requerimento? 

O SR. JOSÉ dOMES GRAOOSA ...:..Ariterior
mente, esse r.equerimento já havia sido elaborado 
pelO Sr. Alencar Guimarães e, na oportunidade 
em que esse requerimento foi confeccionado di$
se-lhe que deixasse c.omigo porque ia ver se asSí
nava. O Sr. Alencar pediu-me para ficar com o -
requerimento, e o levou. 

OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Na Secre
taria da Educação V. S• falou com alguert1, com 
alguma autoridade? Lâ, V. S•tinha algum compro
misso? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Sim, tínha 
um comprOffiissci e, naquela oportunidade, fa1ei 
com o Professor Carlos Manta, se não me falha 
a memória. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Quem 
era o Sr. Olrl~ M_an_ta? . 

. O SR. JOSE dOMES QRACIÕSA...:. ó Sr.~<:ar-
los Manta é o assessor do Se~retário da Educação 
Cã.i"los Alberto; e com o Professor Murilo, também, 
que é o Coordenador do ensino de 1, Grau, no 
Estado. · 

O 'SR. RELATÓR (Cãr!os Chiare IIi)-V. S• man
teve, 'nesse dia, contatos com essas pessoas, na 
SeCretaria de Educação do Rio de Janeiro? 

o·sR. JOSÉ GOMES GRAClOSA __:·Perfeita
mente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli)- V. s• falou 
e conversou __;__ como diz aqui na folha 6 do seu 
depoimento- com AJencar Guimarães que m-ar
cou esse encontro com o PrefeitO no Rio de Janei
ro. Onde foi este encontro? Foi no -corredor, no 
gabirieie? . 

o SR. JOSt GOMES GRAOOSA - foi nã ·
ante-sala dQ Professor Murilo. Eu aguardáva o 
Prof. Murilo e na, ante-sala, o Alencar fez o cantata 
com ele. 

O SR.. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E aí, o 
que fez V. St? 

O SR. JOSÉ GOMES CiRACIOSA-Áí ele apre
sentou o do_cumento _escrito e assinei o reque-
rimento. -

O SR. RElATOR (Cai-los Chiarelli) -·o que 
ac~nteceu a part!r d_aí? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA "-A partir. 
daí disse-me que iria envía? esse requerimento 
naquele mesmo dia para BrasJlia, e que quem 
encaminharia o requerimento seria o Sr. Sérgio 
Menin Teixeira. Dali foi embora; deve ter vindo 
para Belo Horizonte e entregue o documento ao 
Sr. Sérgio M€nin TeiXeira, CoOform-e~haVia-âliO. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~QUal (oi _ 
o resultado prático dessa conversa? 

O SR. JOSIÔ: GOMES GRACIOSA - No .dia 
seguinte o Sr. Alencar me ligou, dizendo que havia 
conseguido a liberação do recurso e que iria mar
car um novo encontro comigo, o qual oCorreu 
não me lembro bem a data, mas tenho a impres:. 
são que foi daí a 2 dias. Nesse eri.Cõntro -cciineç:ou 
a estabelecer que tinha que ser paga uma comis
são ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)--=.. FOi-a-pfi:. 
rrieira vez-que. ele falou em comissão? Depois 
qu~ a verba havia sido autorizada? Antes nurlca 
tinha falado? ---

0 SR. JOSÉ GOMES GRAGOSA - PerfeitaC 
mente. N_a verdade, Senador, a notícia: da_ libera
ção do ~ecurso, eu não a tinha oficialmente. Quêfn 

O SR. RElATOR (CarJos Chiarelli)- Não terá 
·ido nem no dia 22, nem no dia 24, também? 

__ O-SR. ALENCAR GUIMARÂES ..:_Não. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - No final 
de julho, V. Sa. nãO foi ao Rio de Janeiro? 

O SR ALENCAR -GUIMARÃES .::..:. DEi\rQte"r idO 
aO Rio de Janeiro; o nosso_ escritório, inclusive, 
é no. Rio de_ Janeiro, e meus avós moram no 
Rio de.Janeiro. Então, ê possível que tenha ido. 

O:sR. RElATOR- (tarlOSthiafelil):.:... Há-a hipó
tese, a: poSsibilidade, de o_Sr. ter tido um encontro 
com _o_ prefeito, no Rio de Janeiro, nos últimos 
lD_cfu!S_do_-mês_Q_gJtdhQ] ~- -- -· 

O SR: ALENCAR GUff'ILARÃES- Não, não tive 
encontro nenhum com o prefeitO: no_ Río de Ja-
liEHrO~- -- --- - -- - - -- - -

me deu a rrotícia foLO.S"r'. 'Alencar, por telefone. o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ___:_ -Nunc.:i.? 
e, Posteriormente, nesse encontrO que aconteceu 
dois oU três dias depoís, fõi que-·se-Tnfdâú todo O SR. ALENcAR--dUii'YtARÃES- NunCa!--

.esse processo~ O _SR. RELATOR (CarieiS Chiarelli)-~Categorl-
OSR. RELA.TOR (Carlos-Chiarelli)- Não tinha camente? 

chegado a V. S~ nenhuma comunicação? 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Categorica· 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- NerihUrrúi _ rn~J:t~! 
comunicação oficiaL 56 recebi através do Diário 
Oficial da União, no·d~a 05 de agosto. OSR. RELATOR (Carlos Chiarem) -0 Sr. nâb 

esteve na ·secretru:ia ele Eélucação _do RiO -.de Ja~ 
O SR. RELATOR (CarlóSThiarelli)- E não nelro_? ___ -- -- · __ __ _ " ____ _ 

foi itênhum _expediente Para V. S• da SepJa:n,-dizen· o SR. ALENCAR GUJMARÂE~-::-- Não estive 
do que havia sido liberado? na Secreta'I-ia-. --- - -- - - , 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA·-:.: No diã O SR. RElATOR (Carios Chiarelli) _:O-Sr. já 
11 de agosto _rec~bi um telegrama do Secretá- .ouviu falar no Professor Manta, no Professor Mu- _ 
rio-Oeral_da Sarem:.....: Se( que O sobrérlonie dele riJo? 

é Reis_Velloso, mas o nome completo não me _O-SR. ALENCAR GUJM.P.RÃES __ Não os co-
. recordo. MeÇo.-- - -- - - -- - -- -----

O SR. RElATOR (Carlos Chiai'elli) -~Sobre 
os 50% havia identificação parã quem seria desti- O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Não tem 
nado? procedência a afirmativa do prefeito de que o 

Sr. tel~fçnqu_ Qa.ra _eleJ -~~ propondo a ir a Valença 
O SR.-JOS~ GOMES- GAAOOSÃ ......:. "Sé9UOa6" n~.s~ oca_?jão? __ :_ __ . 

o Sr. Akmcar_Guimarães, esses 50% seriàm desti- 0 SR ALENCAR GUIMARÃES _ Não. üguei 
nados_à "turma do Ministro". para o prefeito, suspendendo aquele_ encontro; 

O SR RELATOR (Carlos Chiarefli) - Ele áJQú- falei que EM rerrietesSeo re<]uerimeil:to parã Brasí-
ma vez lhe disse quem era a "turma do Ministro?" lia,_, que posteriormente.,eu conversaria com o Dr. 
Quántos eram?" Sérgio, a respeitõ-da liberação dos recursos, para 

int~rferir junto ao então Senador. 
O SR.~OSÉ GOMES GRACIOsA- Especifica-

mente, não enumerou quantas eram e também O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
não declinou nome de quem seria da "turma do o Senão telefonol! para Vale_nça combinando 
Ministro". -- - ·com~ prefeito, dizendo que iria lá? 

O SR. RELATOR (Câr10S""C:biárelliY-::..:._ Sr.-Aien:· TY SR:"ALENCAR-GGIMARÃES-~ Não. Para 
càr, v. S•, às folhãs 26" ao s_eu dePoimento; diz trabalbar com o reql_.lerimento, não. 
o seguinte: "Não fui aO Rio de Janeiro para· encolÍ.;;- ____ o-SR~- RELATOR (ca~l~~-Chíãielli)- Para tratar 
trar~me com o Prefeito; riO dia 2~3" de julho pas- d~_v~rba,_r:t~_ssaQ_casião _ _Q~j!,!lho. 
sado." - -

=o~SR, ALEN<:AIZOU~Me-RÃES ~ Nõo"_nesse 
O SR. ALENCAR GUIMARÃES - C'Oilfirmo. encontro que tive com ele, ficou resolvidO que 

. . O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Nem foi ele faria o requerírilento; foi em rrieados de julho. 
no dia 22, itenl no dia 24; nem foi, digamos-a.Ssiin, q_SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) _E .depois 
na última semana de julho? disSO, qüando o Sr. Talou Com ci prefeito? Falou 

O SR. ALENCAR GUIMARÁES ·_Posso ter ido n~e dia na pr~ç:~. _n~_ c'!lfe-ZiJl.J:?o, na prefe:i~u~~? 
· ao Rio de_ Janeiro, mas, especificamente, no dia o --SR. ALENCAR GUlMÁRÂES- --~--- Fafe i- cOm 

23, ilão me lembro de ter ido ao Rio de Janeiro. 0 prefetto aepofs-_da-aproVaÇâo:-do pleito: -

o SR:. RELATOR (Ca-rlos Lhlareili)~.;..::.,-'-F.$'•11'fc;_ " ·-~-:o--sR. REiAtóR~(<;artOS:Cfiíãr;üi) ..:..1ss_6 mais 
se leml;)fa -ou não foi? -- - -- -- - ou menos quando?- - --- -

OSR~~NCAR-OüfMARÃES-:._"J.,oSso catego- O ·sR AlENCAR GUIMARÃES - Parece-me 
. ricamente.Cl,Iirmar qlie .. n"Zio fui ao Rio de Janeiro, que o Presidente da República aprovou no dia 

• n.ci dia 23. - 31 de julho. 

-~·---

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Em 31 
de julho o Prel?_i®:n_te da ~epúlbica aprovou? 
Quem lhe disse isSO mi OcasiãO? -.. -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -O. Dr. Sérgio 
foi _quem me disse que teria sido aprovado. 

- __ _Q SR REU\TOR (Cai-los Chiaieilf)....:..... O Sr. nos 
iriformou_que não _lhe foi entregue o-requerimen
to; mas -o Sr. sabia_ o di~_ em (Jue __ o Pr~§ojderite 
da República de?_Ra_ch_ou q,çfocumer:t_t9~ ÇÇi_mb é 
que o Sr. estava a pai'? Quem e que trOWce esse_ 
féqLiérimentõ Qifé ch~QoU-àSJn""ãOS-aO_PreSidenté 
da República, enl 31 de julho, depois de uma 
_Q)n:v~r~a_l<i__n,_a_ i?_eír~_d~ _umçaf~:l;i_nbo~~rn VJll~nça, __ 
15 dias antes? c-omo ê __ QueDO~Ye~-~~a_trãiTiilaç~q 
tão célere? O Sr. disse que não trouxe, mas o 
Sr. foi informado do resultcid6._ Quem é que con
tou para o.-Sr. como-chegou ao Pi_esídei-.te? Quem 
é.qüe entregou a quem? O prefeito veio.a_Brasília. 
Como foi éssa eStóriã? . . - . . . - --

O SR. ALENCAR GDIMARÂES ~Não sei epmo 
é que foi eilC.lmirlhádo i~Só'aO Mlri-istério._A-CiniCa 
informação que _tive foi de que o recurso tinha 
sido aprovado pelo Presidente da República, num 
des_pa~ho co.~. C:.~~stro. 
-·O SR. RELATOR (Carlos Chi.ar_elli) __ ..,.....,._O St~aju
dOU a ·que essa verba foss_e liberada; quer dizer, 
~-!uci partidpã_~o f~T ~a}i_~ã _ri_~ss-~ pr<:'ceSS?? ~ 

O SR. ALENORGUIMARÃES ..::.Amirihadire
tamente nãO,· pórQUe mim .. córihei;o 6 Miriisti'o. 

·Acho que importante foi ã- participaçãO do Dr. 
Sérgio, qae é primo do Ministfo, e_o MinistrO inte~ 
ressou-se pela liberação do recurso. 

o SR.J~ELATQR (Çarlos Chiarelli)_~~sim.:o 
-Dr_:- $érgio foi peÇa deci:;;iVà _Qorcjue -faloU com 
o Ministro? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -'- EXato, 

O SR. RELATOR (Carlos Çhiarelli) - E quem 
- falou com o Dt. sergro?- ,~-- ~ 

Õ SR. ALENCAR GuJMÁRÃF:s-- FuTe~ qÚ~m 
falou _com o Sérgio._. 

O SR. RELATOR (Cados-ChiaieJII) - Que dia 
o Sr. falou com o Sr. Sérgio? Antes dO--requerí
mento chegar ao Dr. Sérgio, dep_ois de chegar? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - O requeri
mento não foi para o Dr. Sérgio. 

-O SR. RELATOR (Cãf!Os Chiar_elli) -'QU-er diZer 
que nãO" chegou ao Dr. Sérgfd? 

_O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não. O req;..,. 
~n;ent~ nã~ che@()_u_ ~~ gr. Sérgio: 

.Q SF. RELAJ'OR (Carlos Chia:relii) ..::. Então, 
quando o Sr. falou com o_Dr. SérgiO? -- -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- QÚando voltei 
a Belo HorizOnte, dias depois da conversa com 
o ·prefeito, prov_~elmente dia_ 20; ·zo e alQuma 
coisa, 22, posterior ao en~on~9,~<?nf0 prefetfo~ 

-·C? SR. _RJê:~Tq~ (Ç~r!'o_~ __ Chiar~llu_--- ~-E ô.Qüe 
o.S;r:HiSse ao_o_r...:sérgJo;nessa 6cãslà6?-··· '"· · 

~::õ~$'R, ,PJ..ENP\R)1~~-:-~o_iS~;~-p'a~~ 
ele as dificuldades que o preféitO tinha ffie eXposto 
para liberação de recursos e pedia a ele que evo
casse o Sr. Ministro para a possível liberação des-
ses recursos. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -~orno 
poderia ser essa tramitação? Porque o Sr. nos 
disse que não trouxe_ o requerimen~ o Sr. não 
sabia por onde o requerimento teria andadp; o 
Sr. nem sabia se o prefeitO havia feito o requeri
mento, ou o Sr. jâ sabia? N_esse dia 21 ou 22, 
que o Sr. não conse9ue precisar bem, em que 
conversou c:om o primo do Ministro, o Sr. sabia 
onde andava o requerimento ou se_ já existia o 
requerimento nesse dia? 

O SR. ALENCAR GUIMÁRÃES- N~o. Na co~
versa com o prefeito, S. Sa. fiCou de encaminhar 
o requerimento pedindo a verba. 

O SR. RELATOR (Carlos chiarelli)- Como· 
é? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Na conVersa 
com o prefeito. em meados de julho, S. S• ficou 
de encaminhar esse requerimento a Brasília. 

OS~. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ficou de 
encaminhar dlretamente? 

O SR. ALENCAR GUJ.M..o\RAES.::.:... Pos'sivelmen· 
te. 

O SR. RELATOR (Carlos ChlarelÍi)- Pelo .cor
reio? 

o SR. AlENCAR dl.t!MAAAES ..::A fóim-anâÕ 
sei. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarellíf-:- Mas, en- ~ 
tão, o Sr. estava falando com o primo do ministrO,
assessor também, sobre o requerimento que o 
Sr. achava que_ o prefeito iria encaminhar direta
mente a Brasília. E essa a estória? 

O SR. ALENCAR Gl!!MARÃES -Sim. 

O SR. REI-A.TOR -ccart6s-thiareliif- Ó Dr. 
Sérgio, entã,o, é quem foi descobrir, Já no cadastro 
do Mlnistério da Seplan, esse requerimento?_ 

O SR: ALENCAR GUIMARÃES .:C Não. sei qual 
foi o comportamento. Provavelmente o ministro 
deve ter citado que havia chegado o requerimento 
e que S. Ex~ estaria disposto a conversar com: 
o- Senhor Presidente da Repúbllca sobre a libe-
ração. - -

o SR. RELATOR (cari05 CIÍiarefJlj':...:" c:iuem' · 
lhe deu essa notícia de_ que havia sido despachado 
no dia 30, ou flõ- dia 31? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - No final do 
mês de julho, foi o Dr. Sêrfrio. 

O SR RELATOR (Ou los Chiarelli) - E quem 
havia avisado para ele? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES.- O .então mi
nlstro._O ministro avisou para o Dr. Sérgio Gue 
tinha sido aprovado pelo Presidente. 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)---: ÇJ~, ames 
disso, disse ao Sr. que havia localiÚ~do o requeri
mento, para poder levá-lo ao ministro? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não. Não dis· 
se. 

O SR. RELAiOR (CaiioS ChiarE!Íii) - Bâstou 
o Sr. dizer para ele que havia um requerimento, 
e depois teve a noticia de que já havia trªmitado 
pelo minJstro e até pelo Presidente da Repúbli<:a? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES .:._SiM. 

O.SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -E o valor, 
o Sr. soub~ quando? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - O valor eu 
sOUbe depois que o prefeito fez o requerimento, 
eJe sit~ou~me porque eu tive que_ explicar para 
ele que o Sérgio havia me falado que, posterior
mente, tería que ser envíado um plano de apnca
ção. Nesse meio tempo, entre o requerimento 
e o plano de aplicação, é que o prefeito me falou 
qu~ s:_eriani_l ~.milhões_ de cruza_dos.~ 

o SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Deixe me 
situar bem nessas datas. Quando é que ele lhe 
disse? 

O SR. ALENCAR GUJMÀRÁES - O prefeito
fez o requerimento, e eu dei esse a.uso para eJe, 
que posteriormente seria feito um plano qe aplica
ção, que o Sêrgio hav:iã me informado, que teria 
que ser enviado. O procedimento, parece qúe é 
normal, dentro do ministério. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi) - Então, 
o prefeito fez o re"(fuerlmento depois que o Sr. 
falou coffi o Sérgio? 

t)"$R. ALENtAR .. GUIMARÃES~ .:::_::Não, eu con-
Verseí com_ o_ ~érgio, posteriormente a conversa 
que tive com o prefeito. - --

o_ sR: Rti.ÂTÓF((Carlos Chiarem)....: E aí,";, 
assessor do ·ministro disse~ lhe que teria que fazer 
um plano? 

O SR._ALENCAR GUIMARÃES- Na conversa 
que ele teve com o ministro _ele expôs que, além 
do requerimento que foi encaminhado, teria que 
ser feito um PlanO para explicar, exatamente, aon
de aplicar esses recurso~. 

O SR-RELATOR (Carlos c:hiarelli)- O re-queri
mento já fora encaminhado, então? 

-o sR: ALENCAR GUIMÀRÁES-- É"iniaginado qUe-sun.---- - - - - -
O SR. REI-A.TOR (Carlos Chiarellí)- Quer diZe-r 

qUe, qua~ndo o Sr. chegou ao Sérgio Teixeira, o 
Sr. já disse que havia um requerimento encami
nhado? 

_ O S'R: ALENCAR GUIMARÃES:,..., Não. Ôissé 
que havia falado com o prefeito e o prefeito eStava · 
disposto a encaminhar o requerimento para o 
Ministério. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Aí ele 
lhe deli -a informação do plano de aplicação e 
o Sr. telefonou de novo para o prefeito? 

-o sR. ALErfCAR GfifMÃAA.Es - nv~ :có·ITro 
prefeito. Falei com ele, pelo telefone, que primeiro 
teria que fazer esse plano de aplicação, e, numa 
viagem seguinte, fui à Valença e foi elaborado 
o plano de aplicação. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Isso antes 
da comunicação de que havia sido autorizado 
a verba? . 

O -SR. -ALENCAR GUJ!v1ARÃES :__ Parece que 
sim. 

O SR. RELATOR (Carlos OUarelli) - Então, 
o Sr. _vOltou a_ Valença, entre o dia 16 e o dia 
30,31, e novamente falou com o prefeito, transmi
tindo orientação sobre o plano de aplicação? 

. O S~ ALENCAR GUIMARÃES - Não, essa 
orientação falei pelo telefone. Posterionnente, es-

tive com o pre-feito, ele estava querendo saber 
como era o plano; expliquei-lhe, simplesmente, 
que era um documento que explicasse o local 
aonde _aplicaria; a forma, os dados da aplicação 
desse recurso. 

O SR. RELATOR' (Clorlos Chiare !li) - Então, 
quer dizer que, na verdade, os Srs. nos deram 
a informação de que não tinha telefonado para 
o prefeito. Então, na verdade o Sr. telefonou para 
o prefeito, independentemente ar do Río de Janei
ro. Tanto é que o Sr. deu uma informação refe
rente ao plano de aplicação, que o Sr. acaba de 
dizer que deu pelo telefone. O Sr. telefonou para 
o prefeito, orientando-o a respeito do plano de 
aplicação, 

Segundo. O Sr. foi à Valença.. por outras raiões, 
seja qual for a natureza, mas aí tomou a iniciativa 
de it à Prefeitura? · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -, A partir do 
momento que estava ajudando o prefeito, é natu
ral que você se ajude e tome conhecimento em 
todos os procedimentos. 

--O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Diga-me 
uma coisa, Dr. Alencar: qual é a sua atividade 
rotineira. fora essa de ajudar municípios com _o 
qual o Sr, tem_ sif!1patia? Como é o seu ·(!ía de 
tiabalho normal, como é a sua atividade? O Sr. 
já nos disse que não é dlretor,-não é -superinten
dente, não é empregado, não é consultor dessas 
empresas que teriam uma parte do capital ligado 
a sua familia; o Sr. ·tem ãpenas 1,5% ·das ações. 
Então, o Sr: rlão tem nenhum compromisso fun
cional, obrigatório de trabalho. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. 

O SR. RELATOR-(Carlos Chiarelli)- O Sr .. 
no entanto, vai seguidamente à VaJença, pelo me
nos 3_0_ vezes no anO, como Sr. disse, no ano 
passado, onde há uma das fábricas do grui_:I'O _de 

-uma em~preSa que-v Sa. tem I% e da -~ual não 
é dirigente. - - - -

O SR. ALENCAR GUiMARÃES .:... São duaS fá
bricas. 

~u· SR. RElATOR (Cár!OS thrareUi)- Duas J~
brlcas: enfim, quantas forem. Mas V. Sa. não tem
vínculos funcionais; V. Sa. não é-quem representa 
o_ grupo familiar, não tem nenhum título, nenhu
ma procuração para votar em assembléia etc. 

Então, diga-me _qual é a sua atividade prepon
derante? <:orno é qUe V. Sa. _atui:l, trabalha? _Qual 
é o seu dia-a-dia? V, Sa. tenÍ. uma outra empresa 
que adm_iJ)istr&? V. Sa. tem uma loja de éoiTlércio? 
V._.Sa. __ é __ banc_ário?_~omo ê sua disponibilidade 
de tempo? 

-o SR. ALENCAR GUIMARÃES ~ AdmiriiStro 
todos. não só a nossa partidpaçao na e"mpfeSa, 
mas administro também todos os imóveis, os 
bens da nossa família. Há, aproximadamente, dez 
anos que sou responsável pela administração_dos 
negócios- da famflia. _ 

O SR.. RELATOR (CariO. chiarelü) - O-que 
são esses bens, esses imóveis? V. Sa. tem um 
escritório iri"tobnfãrio? · 

O SR.' ALENCAR GUIMARÃES ~·Não, não!,,.' . 
nho escritório imobiliário não. Administro Os imó
veís da minha família, da minha mãe especifica
me_~~· ~ J?arte de aplicas:<?es de recursos, a parte 
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de caderneta de poupança, open market, ações, 
aluguéis, administro tod .. a parte. 

O SR. RELATOR (CarloS Chíarelli) -Por isso 
que digo: -v. Sa. tem uma c~rteira imo~iliária? 

O SR. ALENCAR QUlMARÃf,S_--: Nã_q, não _te
nho ·carteira imobiliária, _ 

O SR. RELA. TOR (Carlos Cbiarelli) :-Sim, mas 
a família tem 1 imóvel, 2 ou 30 imóveis que V .. 
Sa. administra? __ . 

O que quer diz_er isso: administrar os imóyeis? 

O SE(. ALENCAR GUIMARÃES --OSin.teresse-s
da minha família. 

OSR RELATOR (Carlos Chiarelli)-Sã c;> fazen~ 
das? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não, não são 
fazendas. São imóveis e a parte financeira toda 
que a familia possui. - - - --- --- -

O SR. RELATOR (Caries Chiare \li)- Mas esses 
ímóveis são onde e _quantos? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES '--- Sftuam-se 
em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, especifica
mente._ 

O SR.-RElATOR (Cãrlo-s Chíarelli)-Sãolojas? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -São lojas ... 

O SR. RELATOR (CarloS -Oilarelii) - Muitas?" 

OSR.ALENCAR GUIMARÃES-Uns!O imó-
veis _aproximadamente. 

O SR. RE':LATOR (Carlos Chiarelli) '-São 10 
imóveis que o Sr: administra para a sua mãe. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sim. A parte 
de imóveis. 

O SR. RELATOR (Carlos -Chiarelli) --São dela? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ......:são dela. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Sa. 
cuida? O que que V. _Sa. Tal? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES _,São nossos 
- meus e dos meus Jrmãos - com usufruto 
dela: 

O SR. RELATOR (CãdOS Chiarelli) - Não há 
advogado que cuide _de nada? É o Sr. que _cuida, 
faz contrato, cobra? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sim, sOu eu. 

O-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E é essa 
a sua atividade? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - É.~ além de 

O SR. RELATOR (Carlos Chiã.relli) -Mas de 
que empresa? 

. o SR.-ALENcAR á(}iMARÃES _:E·ae J'es5oa 
· frsica. 

Ó.SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ah! V. sa. téffi a.Çõ_e·s~ .. .. -- - -- -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Minha mãe, 
meus irmãos. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Na folha 
30, do seu depoimento, V. Sa. disse que não entre
gou requerimento algum e não tramitou com re
querimento algum da Prefeitura de Valença. V. 
Sa. confirma isSo? 
~.0 SR. ALENCAR GUIMARÃES - Confirmo. 

<Y'SR.- RELATOR -(eaftOS-Chlã:felli) ...:._-Prefeito, 
- o requelj"meh~; se_9uQ~o_ fo!ha 6, do depoimento 
de V. E>r, veio em mãos do Sr. Alencar Gufrnarães. 
V. Sa. confirma? - - - -- - --

0 SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA~ Confirmo. 

o-sR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Alencar 
GUimarães ~ra ou não uma pessoa estranha_ no 
Mt.inidjJio, pouco vista ou pouco conhecida? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Nunca 
vista no Município de Valença; pelo menos_ com 
as_ pessoas: que te_nh() _rela_cion._amento, já fiz esta 
p"erQürlta póf retteraCl.as vezes e- nunca hin~em 
viu o Sr. Alencar Guimarães. Viram, sim, o irri'lão 
dele em Valença, que trabalhava na Compa~hia. 

O SR. RELATOR (c:aifo$ Chiai'~ll_i) -O trinãO 
dele, além de ser visto na ddade, V. Ex' o conhe
cia? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA -Eu o co
nhecia. 

O SR.~RELATOR (Carlos Chiarelli) -E ele cos
tumava falar c:om V. Ex'? V. Ex!' tinha um relaciona
mento~. 

O.SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Não, não 
tinha relacionamento nenhum com Fábio Guir(la
rães. Eu -0 COnhecia como engenheiro ou "admi~ 
nistfãdor, não sei bem qual é_ a função dele na 
Fi!rrt!ira Gui_marães.-

ó SR. RELATOR (C~rloS Chiarem)- O irmão 
do Sr. _Aiencar Guimarães participou, além daque
JaCOlwersa Informal, daquela conversa na Prefei
tura, Ou_ teve algw:n outro ~nvolvimento f!ess~ ca~-· 

. $0 ·q_a:_yerbã.?" - - -

O SR. JOSÉ GOMES GRAOQSA- Não, que 
eU Sa16ã não. -- -- - -- --

tomar conta das outras: a parte de aplicação finan- o-SR. RElA TàR- (Carlos Cliiarelli) __:_Ele, algu~ 
ceira, poupança, toda a parte que envolve os bens ma vez, depois veio a procurá-lo? EStou falando, 
da família. · agora·, .do Fábio. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. Sa. -OSR~JOSÜ:foMESGRACIÓSA:..::_Não,abso- ~ 
atua na Bols_a d_e Valores? Jutamente. 

O SR.ALENCAR GUIMARÃES~~~Também. O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Então, 
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli} _ v. Sa. vamos-:-simplificar a· siti.iãÇ_ã:o-;- · 

é operador na Bolsa de Valores? V. Ex" acaba de nos dizer o seguinte: __ que O 
Sr._Alencar Guimarães era estranho no Município, 

O SR. ALENCAR GOIMARÃES - Não, não. que_ V. Ex• não o conhecia. A expressão que V. 
Temos ações na Bolsa... ~usou era essa. Então, isso em primeiro lUgar. 

O-SR. RELATOR (Carlo.s Chiarelli} --Nós O_Sr.Fábio,irmãodele,nãoeraestranhonoMuni-
qu_em? - cípio? 

OSR. ALENCAR GUIMARÃES-Nossa famflia. O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Não.-, 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare:lli) -:-- Q_ Sr._ 
Alencar não era- cànliei::ido pelo Prefeito? 

o: sR. JOSÉ GOMES GRACIOSA-~Nãq. , 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -0 Sr. Fá
biõ-, V. Ex• o-conhecia, ainda que não fosse -seu-
amigo? · · 

O SR. JOSÉ GOMES GRAClOSA -.P<.rloita- ~ 
nlente: -· - · - e-

O SR. RELATOR (Carlos Chiare_lli)_ ~Agora, 
na questão da verba; "o Sr. Fábio que é conhecido 
e que vive ou costuma_ estar no MunicípiO; depOis 
daquela conversa inidal, alguma oUtra· veZ veio 
tratar com V. Ex" da verba? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - Não. 
Quem me apresentou ao Alencar foi Fábio Gui
marães. foí o únlco oontato" que tive coiri ele. 
Tive um cantata prelirriíflãfCon1 o Sr.TàóiO Gui.:. 
marães, que dizia exatamente que o irmão estava 
trabalhando, liberando recursos_em Brasília, ou 
seja, naquela oportunidade, creio até qu"e_ele quis 
dizer que ele era lobista mesrno,_e_que tinha condi
ções de ajudar o Município de Valença. Naquela 
oportunidade, o Sr. Fábio Guiinarães di2:ia exata
mente isto: que ele trabalhava na companhia, que 
gostaria de ajudar, em aJguma coisa, ao Município 
de Valença e _que tinha condições através desse 
seu irmão. 

Então, ele retornou algumas vezes a esse as
sunto, dizendo_ isto_, e eU,, .entiio~ ó.isse .a_ ele que 
trouxesse alguma coisa, ji3 que a intenção _era 
de ajudar o Muni_cípio. 

O SR: RElATOR (Carlos CbiareJli) -EntãO,~
ele já veio com a finalidade de_ çonversar com 
o Prefeito_sobre este assunto. 

O SR:~JOSÉ GOMES GRACIOSA- Perleita
mente. _ 

OSR:~REU\TOR (Carlos Chiarelli)- Eó Pre
feito_ tarn.bért:~_ sabia disto: que ele vinha para lhe 
oferecei- seus préstimoS. -

O.SR, JOSÉ GOMES GRACIOSA~ Exata~men-
te. _ __ _ _ _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E, depois 
desse _dia, o_ irmãO, Si. Fábio, voltou a conve_rs:ar 
com o Sr. ou saiu de cena? -

O SR. JOSÉ GOMES. GRACIOSA ---ocNunca 
mais tive contato com o Sr. _Fábio~ até porqu~ 
ele saiu do Município de Valença. Ele não se en
contra mais lá. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - E o Sr. 
Alencar O pro-Curou Seguidamente? -

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA--'- Ele voltou 
reiteradas vezes à Prefeitura munidpal. 

O SR. RELATOR (Carlos Qli.a.i'elli) _-.O que 
ele fazia na Prefeitura? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAÇIOSA ::.C. Reiteradas 
vezeS, querO dizer, Senador, é depois que o recur
so foi liberado. _Depois que" houve -este cOntato 
entre ele, e_u ~o irrnão,del~. na Pr~feitur~ _q~ Valen
ça, ele se ãpresentoU, dizerldõ -qué tinha condi
ções de _arrum?r realmente recur~~ em_Br~_~íl_ia, 
e voltou taLil~ uma ou duas vezes a VaJença. De
pois que os recUrSO~ fáram liberãCf65;qi.ia5e todos 
os dia-S e"! e e_s~ava lá em V_i!.lença. ,_ _ _ _ . __ 

O sR. REl..ATOR (Carl9S:. Çhiarelli) ~ E fjcaya 
instãiadÕ- na prefeitUra? - -
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O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Não •. ele 
não ficava instalado na prefeitLira. Tenho imprês
são-de que, naquela oportunidade, ele se hospe
dava, talvez, na casa do innão e-nos hotéis de 
Valença, tal como ele está dizendo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)"- Mas viÓha 
seguidas vezes? = 

O SR. JOSÉ GOMES G"RACíc5SA -Seguida
mente. 

O SR. RELJ\ TOR (Carlos Chiare Iii)......:: Os-fúiicio
nários o conhecem? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAÓOSA C:: ê;)õi,o; 
cem. Os funcionários o conhecem. 

O SR. RELATOR (CarloS ChiareJlif ~-A sua 
famllia é Gólnes? -- · 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA-Sim. Exce
lência. 

O SR. RELATOR (Carlos_ Chian;:lli) _-:-_A sua 
família tem vínculos de sOciedade com a fam~ia 
do depoente, do Sr. Alencar Guimarães, ness_a 
empresa Farias Guimarães? ---=- - - • 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Tem, sim.-· 
Sr. 

O SR. RELJ\TOR-tC8rlõS'CFiiârelli) -C~ 
é isto? 

O SR. JOSÉ GÕMES GRÁCIOSA- f enhÓ um 
tio, por parte -de mãe, casado com urna Guima
rães. Aliás, ela não é Guimarães; é Berengo. -.E.sse 
é o relacionamento. Um tio meu ê casado com 
uma Berengo GUiffia'dies, o_u Víc:~~v~fsa,~ou seja, 
Guimàraes- BerenQ:o. Ela é 'adÕnista. PosteriQr:. 
mente, naturalmente, os filhos assumirão a admi
nistração da empresa. Então, nãO terihO -q"uãlQuer 
tipo de relacionamento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O S~--é-
acion-ista da empresa? 

o SR. JOSE G"dMts GRAQiJSA - Nã-;,, -se:"~ 
nhor. - -

O SR. -RELATOR (Carlos Chiarelli)" _,.O Sr. tra
balhou nesta empresa? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSÁ-- Não, Se~ 
nhor. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) _:_--Nem a 
sua esposa? O Sr. não tem nenhuma relação? 

O SR. JOSÉ.GOMES GRACTOSA- Absoluta
mente. Nada. Entretanto, eu gostaria -de aCres
centar que o meu avô trabalhou 50 anos nesta 
companhia, na Companhia TêXtil-Ferreira GUima
rães e, por merecimento, apôs a sua aposenta
doria, foi galgado ao_ cargo de Cqn_selh~iro __ da 
companhia. 

O" SR. RELATOR (tarlos thlan~lli)-·sr:Aien
car, o sr: ê assalariado de alguém? 

O SR. ALENCAR.GUIMARÃES- Não. 

O SR. RELATOR' (Carlos Chiiarelli) - Mas não 
recebe nenhum tipo de salário? 

O SR. ALENCAR GUflv\ARAE$_ - Não,. _tenho -
minhas rendas. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- O Sr. vive 
só de rendas? - - -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sirri. 
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_.o SR.. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Dessas, 
imóveiS ... ? 

O SR. ALENCAR Gd~S- Í'ião, ~o dOs
meus bens. Administro os bens da família gratui
tamente. - -

-- O-SR RELATOR (Carlos- Chiaré11i) -E oS. seus 
bens são de que naturE:~a? 

O -sR.-ALE:NCÃR tíUIMÀRÃES ....:.... SãO- títulos 
vinculados ao mercado financeiro. 

d.SR. RELATOR (Ca~l~ Chiarem) -_Ao p~fta-· 
d_qr?__ · ··· · · 

O SR. ALENCAR GUfMARAES--- Não, nomi
nais. SãO aç:ões, caderneta de poupança e open 
~e_tJo_g. -- - -

.O SR. RELATO.r> ceõilos Cbiareni) -o sr: co
nhece o Sr. João Alberto_ Carvalho da Silva? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES --- Nã"o o -co
nheço. 

O SR. RELA TdR (CariOS Chiârelli)- 0 Si-. con
firma ou nega a afirmativa do prefeito de que 
o_,Sf.'-de_Rois _des~e episódiO, cqstumaya ir à piefei
tura? bepóís desse episódio, quer dizer, d,epois 
da visita do cafezinho, depois dã primefra con~ 
Versa ·em jUlho? 

--o SR: ALENcAR GUIMARÃES -· Confrrmo. 
Não s6 fui à prefeitura, conio conversei, várias 
v~zes, c.._om o prefeito Por telefone. 

--O "SR RELATOR -(CarlOs Chiâ-relli) -Então, 
o Sr. costUmava ir à Prefeitura, seguidame~~e. 
a pa_rtir daí? 

O SR. ~NCAR GUJMARÃE$ -Às vezes êrn 
que eu ia a Valença, ·sim. Eu sempre me dirigia 
ao Prefeito, porque estava, indiretarnente, envol
vido nissO, porque, realmente, ajude( o Prr;feito 
a_l_iberar_ os recursos. 

·-qSR. ~ELA Toff (Çarl~;~(~iarelli) - Este Sr. 
que é morador, brasifeiro, casado, industrial, resi

·. dente e domiciliado na cidade de Valença, na rua 
Tanguara, 343, assevera que, em viagem ao Rio 
de_ Janeiro, acompanhando o- Prefeito Jos.é_ GO
mes Gradosa, no dia 23 de jUlho de 1987, na 
Secretaria de Educação, no Rio de .Janeiro, o Pre
feiTO 'Dr. JOsé Gor0es Graciosa, _em encontro Ôlar
cado com o Sr. Alencar Guiffiaiães;·pÔde-obse~ar 
que o Sr~·troUx.e aO Prefeito, Sr. Alencar Guima
rães, um pap-el batido à máquina, em forina ·de 
reÇJuerimento;_no qual solicitava ao Governo Fe
q~ral para que, através da Seplan, fosse liberada 
úma verba de 16 milhões ·de cruzados, o qual 
foTélssinado pelo Prefeito. 

O Sr. Alencar GuimarãeS fof reconhecido, néSSa 
oportunidade, através de fotografias exibidas pelo 
Dr. Alailson Ribeiro Pereira, assessor da CPJ do 
Senado Federal, em diligência, para mostrar: co
mo sendo a mesma pê.S:sba ptesei1te à reunião. 

Trãta-se de uma escritura, de um documento, 
declaração por escritura pública, que presta João 
AlbertQ_Carvalho da Silva, e que o fez perante 
o t,al?.~fi_ãÇl, Amaurj _C~s_ar Guimarães de Souza 
e dos Srs. Dr. Alaílson Ribeiro Pereira e do Dr. 
Edêsio Batista Albino, Delegado de polícia da ci-
dade de Valença. _ 

Estamo-s', agorã, não mais ante a sua afirmativa 
contraditada pe:Jo Prefeito. Agora, estamos a·nte 
a afirmativa cfe um cidadão, que o faz através 

de escritura pública, de maneira enfática, median
te testemunhas, com _a presença do Delegado 
de polícia, e que é -alguém __:_pelo visto- domici
liado, reSidente, industrial, enfim, uma pessoa que 
vive na cl.dade de Valenç::~. Então, q~_al é a Sua 
manifestação, o que diz V. S• acerca desse docu
mento? Quer Iê~lo? 

O SR. ALENCAR- GUIMARÃÉS- senadOf, e-u 
desconheço, realmente, esse documento. Agora, 
qu-ero Crer que, por se tratar de um PrefeitO, é 
possíVel que se elabore documentos, que se teste
~':lh~[a!~s _que !JâO são verdadeir9s. 

OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -O Sr. está 
fazendo a afinnativa de que este é um documento 
falso? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não; estou -
dizendo qu'e··não... -- -

O_SR. RELATOR (Carlos-thiarelli)- Ou a afir~ 
matlva é inveridica do.._ Sr. Joào_ Alberto CarValho? 

-·O SR. ALE"I''iCAR Gd1MARÃES - Exa:tarrl-eTite. 

O SR. RELA íOR (Carlos Chiare lU)- Está mui~ 
to claro isso. O Sr. está acusando alguém de falso 
testemunho, ou está acusando de se estar pro-du~ 
zindo docUmento falso? -

OSR. ALENCAR GUIMARÃES-- NáO, 0 doeu~ 
mento parece-me que é oficial. Estou -dizendO 
que o testemunho do Sr. João Alberto Carvalho 
da Sifva não é verdadeiro. Agora, o fato de se 
fazer prdcurãÇão por lnstrurilerito. _Públlco, isso 
é real. Basta ir ao cartório· e faier o documento, 
não é? - - ----- - ~ -- · -

OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não! Não! 
Isto é um comentário Seu. Mas. aqui, é um docu
mento Çtssinado por alguém de responsabilidade 
e com testemunhas. Mas isso não vamos discutir, 
quer dizer, é mais fáCil negar, às vezes, um fato 
concreto. 

A sua presença em agosto e setef!lbro, freqüen
téffieirtti na sede_ dâ'Prefeitura, buScando conta to 
com o Prefeito, V. St confirma? 

O SR. ALENCAR GUJMARÃES ..:_ -Estiv~_vãria.s 
vezes na Prefeitura. 

o SR. RELATOR (Carl o~ Chiarelli)- BúSC:ariao 
cantata com o Prefeito, para tratar do problema 
das verbas? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES . .,....- Sim; eu _yíl)ha 
me encontrando çom ele, para saber como é que 
estaVas~ ôesenvolvençlo, como é que ia ser... _ 

Õ si-RELATOR (Caricis-Chia;~iti) -O Sr. ia 
à Prefeitura? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -la. 

O SR.''RELATOR (Carlos Chiarelli)- E __ o_ Sr. 
costumava, de lá, manter contatos com terceiros? 

O SR. ALENCAR dúfMARÃES:...: Na Pref~it~ra? 
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Telefo

nemas de Belo Horizonte a respeito dessas verbas, 
problema. da obra, da empreitada e etc.? 

o SR. ALENCAR GUIMARÃES.- N, vezes, o 
p efeito não estava presente e eu conversava com 
uni fUndonârio, para saber onde o prefeito estava, 
ontle eu poderia encontrá·lo. 

6SR: RELATOR (b;rlos Chiai~ IIi)~ E ta~bé~ 
lhe alcétJ1çavam pelo telefone, telefonavam para 
o Sr. a reSpeito" desse assunto, fora de lá? 
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O SR. ALENCAR GCliMARÃES - O prefeito 
também ligou para mim; não fui só eu que liguei 
parél o prefeito.. -

O SR: RELATOR (Carlos Chiarelli)- Lá na 
Prefeitura de VaJença,- também erã j)roêui'ado por 
pessoas que estariam também ajudando ou que 
estariam interessadas nessa obra? Telefonavam~ 
lhe de Belo Horizonte, enfm, de um outro _lugar, 
para Va1ença, procurando pelo Senhor, lá no gabi~ 
nete do prefeito, Já na prefeitura? 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES -Não, não me 
lembro desse fato. -

O SR. RELATOR (C~_ios Çhiarelli)- Não .c®·_ 
tumava acontecer isso? 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES - Não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelll) - É que, 
aqui, a Srt" Mônica Aparecida Ramos Cardoso, 
identificada pelo número tal, moradora em Valen· 
ça, servidora da Prefeitura Municipal de Valença, 
teve a oportunidade de constatar que o Sr. Alencar 
Guimarães, notadamente nos meses de agosto 
e setembro de 87, freqüentou a sede da prefeitura, 
buscando contato com o- prefeito, José Gomes 
Graciosa, reiteradas vezes. Por oportuno, registro, 
outrossim, que a mencionada pessoa era (:Ons
tantemente solidtada, o Sr, era constantemente 
solicitado ao telefone, alcançável nessa prefeitura, 
no mesmo período. Que a pessoa referida, induvi
dosamente, o Sr. Alencar_ Guimarães, cujo o r.etra
to lhe foi exigido, etc .. Então, parece que a moça 
lembra melhor do que o_Sr. dos chamados telefõ-. 
nicas que lhe eram dados para a prefeitura. 
- O seu nome é Alencar ... 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES --Guimarães 
de Carvalho. 

O SR. RELATOR (CarloS Chi~uelli) -0 Sr. nada 
tem a ver com o Sr. Alencar Ferreira de CarvalhO. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Alencar Fer· 
reira de Carvalho foi meu pai, já falecido. 

9 _$R. RELATO~_ (Cãrlos ChiareQi)_- Seu pai? 
A sua Carteira de Identidade, da Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, 
é N• 104.760? - ---~ 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES - Correto: 

O SR c RELATOR (Carlos Chiarelli)- A Carteira 
de Identidade de Alencar Ferreira de Carva1ho é 
N• 104.760? - -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Alencar Fer
reira? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- É. 

O SR. ALENCAR GUIJ'i\ARÃES - Não, não é 
verdade. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
nao é verdade? · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não é ver
dade. 

O SR. RELATOR (Cailos Chiarem)- O Sr. re
presentava, represento_u, representa ou é parte da 
empresa MCM Engenharia, que inclusive se pro
pôs a rea~zar obras com essa verba? 

O SR. AlENCAR GLUMARÃES -'-Não.- Não par· 
ticipo. Sou amigo de um dos diretores. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- O Sr. não 
te~ nenhuma partl~ip~ç~o? 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES - Não. Nunca 
tive ligação ·comercial. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare11iJ - Nunca 
teve ligação. 

Eu gostaria que _o Sr. ouvisse _a leitura desse 
documento, dirigido à .Prefeitura Municipal deVa
lença: 

"Valença, Rio de Janeiro. Referência: Autoriza
ção. MCM Engenharia Ltda. sito à rua Piauí, n" 
1.492_,_ 6~1o Horizon~. Mjn_a,p Oerais, çadastrada 
no etC Sôb o fl"-21.049~7621/40001-48, verri 

- autoriZar o Sr. Alencar Ferreria de Carvalho, porta
dor de Carteira de Identidade n" N 104.7-60 e CPF 
155.;378.70639, a repreSenta-r esta firma na ãber
tura da Ucitação n" 039/87, da Prefeitura Muni
cipal de Valença, a realizar-se às 14 horas do dia 
1 0-9-do presente ano. 

Belo Horizonte, 4_ de setembro de 1987. 
Assinam dois diretores ou ·dois pro-curadores 

da MCJ.t\ Engenharia, conforme está aqui, com 
firma recOnhecida e r~gistrada. Não sei_se o Sr. 
quer ler também. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES _:. Não, não. 

Q_SR.-RELATOR (Carlos Chiarelli)- O.Sr. co
nhece o documento? 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES ~ Conheço o 
documento. Isso, eu me lembro, na data da aber
tura da proposta da obra, o Alexandre, que _era 
meu amigo, não podendo ficar em Valença e sa
bendo que eu iria a Valença, pediu que eu o repre
sentasse no ato formal da concorrência, que é 
comum em ·concorrência, desde que os diretores 
não possam ir, qualquer pessoa estaria autorizada 

__ a acompanh~r_a abertl,lra da proposta. 

O SR. REU\TOR (Carlos Chiãá~Jií) -Qu'erdizer 
que então, o Sr. agora reconhece que efetiva
ménte, nessa ocasião; o Sr. representou a em
piesa.·· · --· - · -- - ·--- .. 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES - Sim. No ato 
fÕrJT}_a1 da abe_rtura, mãs nunca numá relão co~--
mercial. - - ----- -

O SR. RELATOR (Cãrlõs Chii=lrelli) --Quer dizer 
que ele valia em termos? 

0 SR. AIENCAR.GUIMARÃES -Aquilo foi es· 
pecificamerite Para-abertura de proposta. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ah. Sim .. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- O docuiriento 
et.i acho que -é especificamente para a formalidade 
da _abertura de proposta. 

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O Sr. co· 
nhece o Dr. Fernando Pereira Graça? 

O SR. t\LENCAR GUI/Y\ARÃES ~ C.onheç_o sim_. 
Eie·tr~~ãl_tíã_na prefeit~ra. - -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- prefeitura 
de onde? 

O SR. Ai..ENCARGUIMARÃES ~ Oe Viliença. 

Ó SR. RELATOR (Cárlos Chiarelli) -Aqui ele 
se identifica como brasileiro, casado, residente 
à rua Rafael Alédo, em Valença, pecuarista e, pe
lo~ ~dos, tem 56 anos, reconhecido por mim, 
tabelião, maior e capaz, etc., etc. Prestou 1-1ma 
declaração também perante o assessor especial 
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do Senado e o Sr. Delegado de Polída_da_cidaçie. 
Aliás, em todas e.ssas _tomadas _d_e depoime'rito 
estavam presentes o delegado, um assessor e 
um tabelião. 

Ele nos informa que é chefe de gabinete do 
Prefeito_ da .Cfda~~d~ Valenç_a desde 0: ~n9 -ci.e' 
1983.Y. S• o_ conhe.cia, pelo que dlsSe.Be, eVen: 
tualmente, conversava com V. S• V. s~ corivei:sava 
com ele sobre esses assuntos? 

O.SR. AlENCAR GUIMARÃES.~ Não, eu con· 
versava sobre liberação de_ rec_ur.s.os . .s;~rnpre com 
o prefeito, Eu o conheciá- pi::li-qüe ele trab_al_hava 
na_ prefeitura. · · 

O SR. RELATOR (Carlos. Chiarelli) -Mas V, 
s~. há questão de 5 minutOs atrás.. dis.s~_que às 
vezes o prefeito não estava_ presente, o prefeito_ 
estava viajando, e V. S' ia à pi-efeitura e falava 
com as pessoas lá. 

O SR. ALENCAR.O(JIMARÃES- Não. 

O SR. RELATOR (.Carlos.Chiarelli)- _Com ele 
nãõ? Porque ele _é o_ chefe de gabinete, ele _é Q 

Imediato do Prefeito! Com quem é que V. S• côn~ 
versava s_obre assuntos de interesse da PrefeitUra, 
sobre a verba, quando o Prefeito não estava pre
sente, como V. S• mesmo disse.__ que _às vezes acon
tecia? 

O sR. ALENCAR GUrMARÃES- NãÕ, só me 
importava o Prefeito. _Com relação a essa libera
ção, só com_ o_Prefeito. Conversava pórejue tinha 
ido à Prefeitura e o Prefeito. não . .se achava. Aliás, 
diga-se de passagem o Dr. Fernando comparecia 
muito pouco à Prefeitura, nas vezes em_ que fut 
lá. 

" ~o SR RELATOR-(Carlos Chtarelli)-V. s~-co~
pareceu mais do que o chefe de gabinete à Pre
feitura? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES --:-.Nã_o. Estou 
di2:endo CJUe tive contato com_ele, mas não gran
de, porque nas vezes em que fui o Fernando não_ 
estav~i"pfesêrite. · _ _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellj} ~ Quimgo 
v. s~ ia ele nã.o estava? . 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Não, coinci
dentemente, não. f-1as eu o encontrei alg':m~s 
vezes. 

O SR. RELATOR (Carlos Chi~relli)- Pç(que 
V. s~ só falava de maneira ... Vamos tomar suas 
informações: V. S! costumava. ir li:Í com muita 
freqüênciã, Pelo visto, sobretudo depois dessa 
questão das verbas, tanto que- pôde ccii'tferir a 
assiduidade do che(e _de gabinete; segundo V. _s~ 
mesmo disse. às vezes o próprio Prefeito não esta~ 
va -possivelmente ele estava tratando de outros 
assuilto_s fora da Pcefeltura, fora da cidade, fora 
da sede wbana - e que Quando chegava lá, evi~ 
cientemente, conversava com pessoas. 

Agora_, V. S• diss~ que _esse _assunto V. S• não 
falava com mais.ninguém, a não ser com o-Pre
feito. E não era esse o único assunto_CJue o levava 
à Prefeitura? Ou V_, S 1 ia lá para CJUê? la a Valença 
segi.iiaãmenie tratar do qi.iê? · - ·- · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Senador, es
tando em Valença, e estando enVrilvldo n·a ajuda 
de liberação de recursos naturalmente eu ia sem
pre-à Prefeitura para tomar conhedfnento de_ co
mo estava o andamento das coisas. 
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O SR. RELATOR (CariO!;> ChiareÜi) - Anda-
mento de quê? 

O SR. ALEMCAR GU!fv\ARÃES- Dá liberação. 

O SR. RELA.IOR (Carlos Ch-iarelli) -Sim, -n1as 
a liberação não é um processo administrativo. 
A liberação é um ato só. Depois vem a concor
rência, o projeto. o sr. acompanhou esSa fase 
também? - -- · · ---

0 SR. ALENCAR GUIMAAAES __:_·AcOinpanhei, 
porque o Prefeito me punha a par de qUe ia fazer 
concorrêncla para o p-rojeto, que tinha que fazer 
o projeto, fazer a· obra, depois ia fazer a concor
rência pública, etc. Tinha conhecimento, mas não 
diretamente, do caso. 

O-SR RELATOR (CariOs chfarélTi)_::_: Quer diZer. 
que Y. s~ estava a par e acompanhou o projeto 
e a concorrência? 

O SR. ALENCAR GUiMARÃES _:_ Sim, o Pre
feito me punha a par dos fatos. 

O SR. RELATOR (Carlos Chia-relÜ)- b Preréito 
o punha a par. O Sr. ia lá para ter es_sas ínfo_r· 
mações? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES_: Se eu estã.va 
na cidade, sim. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Mas não 
era só o Prefeito que o col<?cava, parece-!Tle. Aqui 
v. s~ está comparecendo à abertu_ra _da liçitaçã_o!_ 
Ou foi a pedido do Prefeito que V. 5' compareceu? 

O SR. ALENCAR GUlMARÃES - Não, mais 
aí já é bem posterior. Isso aí é em setembro, já. 

OSR. RELATOR (CarlosChiaCelliY:-Seté'mbro, 
sim. Aí. V. S• já comparecia para· a.co~_p?J.nhàr ~a 
concorrência? - - - ----- -

O SR. ALENCAR GUlMARÃES _:_ S6-partfdpei 
porque o Alexandre não pôde ir e pediu-me que 
o representasse no dia da abertura da proposta. 

O SR. RELATOR (Carlos Chírelli)- QUer dizer, 
então, que até a licitaç~o V. 5' estava "acompa
nhando? 

O SR. ALENCAR GU~ ..:_Sim, eu tinlíã 
notícia, o Prefeito me dava noticia. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiare!! i)- O Pi efeito 
e a empresa, porque aqui temos um documento 
da empresa. Não é o Prefeito que lhe estâ pedindo 
para ir a cidade. 

O SR. ALENCAR GUiMARÃES - N~o. ai foi 
a empresa. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A empre
sa também lhe solicitava para aproveitar ... 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ..:._ Não, nâo es
pecificamente na data da concorrência. 

o SR. RE!J\TOR (Carlos ChiareUi) - ria data 
da concorrência. 

O SR. ALENCAR GUJMARÂÉS- O doc'urnen~ 
to, me parece, é bem claro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) :.._ Então, 
v. s• não falava com outras pessoas, quer diter, 
com as outras falava outros assuntos? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Conversava. 
Veja bem, eu ia à Prefeitura. O Prefeito não estan~ 
do presente é natural que eu tenha ficado conhe~ 

cendo o Sec:ret'âiio do PrefeitO, o chefe de _gabi~ 
nete. É natural que se converse alguma coisa. 

O S_R. RELATOR (CarlOs Chiarelli) ~fuma 
coisa complicada, realmente. Eu gostaria que_ V. 
S• me ajudasse a_ert_tender aComlssã:o.~._Diga~me 
uma coisa, V. _5• ac§!l_ba de nos informar que vive 
de renda. Que gratuitamente - compreende~se 
- a_dminisfra I o- imóveiS de propriedada da sua 
mãe; que-pessQalmente vive do ganho referente 
a bens seuS que seriam, também sobretudo, ca~ 
~E:!!!!_e~_de_poupança e ações n~ bolsa, etc., ainda 
qUe não seja um operador na bolsa; depois vamos 
buscar do~umentar isso, quanto é, e: taL En~o, 
V. 5'- tem essa_ atividade que, evidentemente,_ a 
exercíta ·em Belo Horizonte, que é a sua cidade. _ 

Em Valença, há uma empresa de um grupo 
f!mliliar_em que a participação é de l 2% e a' sua 

_é. de_} ,5% e v. s~ não tem procuração, não ê 
t~~piç:o, n~xn diretor, nem consultor, não tem ne~ 
nhuma ingerência. V. S• foi trinta vezes a ValenÇa 
no ano_ passado, segundo disse, e o Prefeito e 
as--pessoas de lá não o reconhecem, não sabem 
da sua presença naquela cidade no ano passado. 
- V. S• $oJve. ~te a_no estimular a obtenção de 

1,.1ma verba para o Munidpio die Valença, diferente 
4a informação do Prefeito_ que disse que V. S• 
a buscou por meio de_ intermediação de ganho. 
Passou a ir seguida _e reiteradamente a Valença 
e reconhece que o faz no sentido de ajudar o 
Prefeito. Vai à Prefeitura seguidas vezes e, lá, com 
ós técnicoS· dà Prt?feltufa; Com o· chefe de gábi
nete, com terc_eiros, e V. S• nos diz que não falOu 
sobre o assunto __ das_ verbas, quando não tem 
mais ... Quaro outro assunto que o levava a Valen
Ç_a? O qU~ V. S• faiia_~m Vàlença? Çlesculpe-ftos, 
m-aS: aqui, precisamos saber. Não se trata de inter
vir na vida privaaa; _Põrque o problema aqui -é 
de natureza pública O que fez V. S' ir trinta vezes 
a Valença no ano passado? 

O SR. _ALENCAR GUIMARÃES·-:.:_ EspeÇiflCá:
mente,-nc> ano passado, a empresa estava e e:stá. 
ainda em fase de ampliação em Montes Claros. 
PQL Is.So, estava sendo estudado o projeto e a 
sua forma de linancíàinénto. NatUralmente, 'eu 
tinha que ter conhecimento sobre isso, porque 
teria o suporte financeiro dos acionistas. COrria 
s~. tra.ta .de .l,l(n_ negócio muito grande, na ordem 
de 40 milhões de dólares, investimento numa fá
brica nova em Montes Oaros, cujo diretor respon
sável por novos investimentos mora em Valença, 
por diversas vezes fui tomar conhedmento-déSse 
procedimento. Naturalmente, quis saber dos ne
gócios da empresa (venda, prOdução, etc .. ~). 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - Esta a 
r~o-d~~-suas estadas em Valença? 

O SR. ÀI..Er'ICAR GUIMARÃES - Exatacrierite. 

O __ ~· RElATQ~ __ (Carlos Chia~lli)- V .. $~ .ia 
a Valença no ano passado, parava no hotel,· não 
tinha nenhum interesse na liberação da verba. 
V,-.S• gastava do seu bolso para todas essas via
gens a Valenç~ 

o SR.~~NCAR Guffi1ARÃES - Sim. Essas 
viage_~?s eram cu~~ead~s p~lo meu próprio bolso. 

OSR.XELATOR (Carlos Chiarelli)- Não eram 
também custeadas pela empresa? 

CTSR. ALENCAR GU!fv\ARÃES ..:...l'fão,Exa~ 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. s• não 
vi-ajãv~ por cónt~ e pelo" serviço da empresa C 

O SR. ALENC!\R GUIMARÂES - Não. Viajava 
pelos interesses da minha famnia. 

O SR. RElATOR (_Carlos. Chiarelli)- .. .-e para 
ajudar a cidade. 

·--O sR. ALEN~--GUJMJ\RÃES..:.:. AI já é cõin 
relação aos recursos. 

O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli)-OSr. Fer- . 
nando Pereira Graça, então chefe do Gabinete 
diz qUe assistiu encontros havidos entre_ o prefeito 
José Gomes Graciosa e o Sr. Alencar Guimarães 
em que se propôs conseguir a liberação da verba 
de 16 milhões de cruzados à prefeitura, ou seja, 
que o Sr. Alencar Ú!Jimi:m~es se pro)Jôs cOnseguir 
a v~sºa g_ ~ _S:U?J _liPercição mediante a proposta 
do pagamento de uma comissão de 50% para 
pagamento da turma do f'oo\inistro Anibal T eixefra, 
Ministro-Chefe da_SEPLA.N. Tal pagamento se da
ria através da realização de obras, cujo preço seria 
cotado muito acima do mercado por urna empre
sa de confiança de Afencar Guiil·iêirães; que seria 
a vencedora da concorrência pública. 

Q SR: AL!ONCAR GUIMARÃES- Não .é ver
dade. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiar~lli)- Não.havia. 
nenhuma.empresa de sua confiança participando 
da concorrêhçia? ---· __ 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- O Dr. Fernan
do pode ter~me vis_to conversando com o Prefeito_ 
não especificamente_ sobre comissão, porque_es
se fato -nt.U'lca existiu__ - - - --- - -

O SR.. RElATOR (Carlos Chiarelli) ---:- Q- Ôr. 
Fernando viu V. s~ conversando com o Prefeito 
de Valença sobre o assunto das verbas e não 
sobre comissão. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Isso não é 
verdade. 

O SR. ~g:LA TOR (Carlos. Chiarelli) -V. S• nun
ca se re(eÍ'lu_à_JJberação ·ae verbas a favor de 
Valença com ninguém? 

O SR.. ALENCAR GUIMARÃES .- Nunca falei 
sobre __ coinissao, __ 

O SR. RElATOR (Cai-los Chiare IIi)-MaS sobre 
o assunto das verbas V. Sf f~Java diante dos ou-
tros? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não. !Ou esta· 
va dentro do gabinete do Prefeito e, certamente, 
os seus assessores· Já entravam, mas _presenciar 
a mim; faJar1do em comissão de 50%, isso não 
é verdade. 

o SR. REU\TOR (CarloS thiafE:Iil)- v: s.-nun-
ca falou sobre o assunto na frente de ninguém? 

O SR. ALENCAR 'GUIMARÃES - Nerrl com 
o Prefeito. 

O SR. RElATOR~(tarloS Chiarelli)- t eft?i que 
ler uma frase que faz parte do depoimento, indu· 
sive, trata-se Cle uma frase contundente: ",_GUi
marães visitou muitas- vezes esta prefeitura e de 
forma descarada,_ fazendo_ proposta de agen~i?· 
mente de recursos federais":l'Ortãnto, a afirma
tiva da testemunha é de que O~fatO era aberto. 

Ç) SR. ALEfiCAB. GU!MARÂE.S- Nãpé v€rda
de:-Jamais fiz caso específico em Valença. Jamais 
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mexi com recursos federais para município, Esta
do etc. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Com relação 
a todas essas testemunhas que me viram no Rio 
de Janeiro, comentando e falando sobre comis
são, na oportunidade correta vamos ter que tomar 
as medidas, porque não _são verdadeir_as _ ~sas 
informações. 

O_SR. RELATOR (Carlos Cbiarelli)- Qig_a-me 
uma coisa~ é importante caracterizar esse ato 
-. quando V. S• vai a Valença visita a fábrica? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Algumas ve
zes, sim, vou à fábrica. 

O SR. RELATOR (Ca-rlos_ Chiarelli}- Das trinta 
vezes em que V. 8' foi ilo ano pa·ssado, quãntaS 
vezes participou, teve reUnião com os dirigente-s? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Várias dessas 
vezes, é dificiJ falar:-Talvez-viilte, trinta, vinte e 
cinco. 

OS&. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Cada_vez 
que V. S• vai lá,_ o normal é ir à fábrica ,., 

O SR. ALENCAR _GUIMARÃES ~As vezes para 
tratar de negócios e à_s vezes sfmplesmente para 
fazer visita, é natural isso. - --

0- SR. RELATOR_ (Ca-rlos Chiªrelli) -E nisso 
V. S• interfere, terri ·alguma influência na adminisM 
tração? --

0 SR.ALENCAR GUIMARÃES- NãO, simplesM 
mente tendo interesse da nossa participação, da 
minha famüia, que é representativa. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S•, co
mo acionista, que tem 1,5%, e a família, que tem 
12%, foi trinta vezes dar uma olhada_ na fábrica? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ....::.. E conversar 
sobre os negócios da fábrica. 

O SR~ RELATOR (Carlos Chíafelli) - Conver
sar, influindo nas decisões, conversar com os ad
ministradores? Com quem V. s~ conversa lá? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES :.._ Converso 
com o diretor, com o gerente. Senadof, a partir 
do momento em que minha família é constituída 
por seis pessoas e que sou responsável pela admiM 
nistração dos bens, é natural que eu converse 
sobre os aspectos inerentes à empresa e depois 
reporte a meus irmãos e à minha mãe, para expor 
wn fato para chegar às conclusões. Isso é natural. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Vou que
rer que V. S' me dê uma versão final sua com 
relação a esse problema: Alencar Ferreira de CarM 
valho, constante deste oficio, é Alencar Guimarães 
de Carvalho? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sou eu. 

O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli)- A pessoa 
que (oi _credenciada para parttcipar da concorM 
rência, para estar presente à abertura da licitação, 
nos termos deste oficio, é V. 5"? 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES- Correto. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare!U)- Está, porM 
tanto, errado o oficio? - -- -- -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - O AlexandJe, 
na hora de fazer este documento, deve ter colo
cado o __ nome errado. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O ceri:.o, 
ent'!io, ê que constasse aqui Alencar Guimarães 
de Carvalho? 

_ OSR..ÁLENCAR GuiMARAE$=:-correto. 
_O SR: RElATOR. (Carlos Chiarelli) - Y. s~ tem 

algum reparo a fazer- ao presente oriéio? v. s~ 
conhece o Sr. Paulo MourãO Guimàrães? 

O SR. AlENCAR GUIMARÃES - ~ · p PresiM 
dente da empresa. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Da E.i'n
presa Farias Guiinarães?-

0 SR. ALENCAR GUIMARÃES- Ferreira QuiM 
marães. Meu tio. 

O SR. REU\ TOR (Carlos Chiarelli) - Ele faz 
um oficio ao Prefeito Municipal de Valença: "Acu
samos recebimento de Oficio no _046/88, de 14 
do corrente mês", isto ê, 14 de março, ao qual 
ele responde com riluita presteza no dia 15 de 
l)larçõ. "Em resposta à sua solicitação, cumpreM 
nos informar a V. Ex' que desconhecemos quaiM 
quer declaração que o Sr. Alencar Guimarães de 
CarValho tenha feito, alegando participação, de 
qualquer maneira, na administração desta: Com
panhia lextil Ferre"íra GUirTiãrães.· Embora acio
niStã~--detendo -39.737 ações ordinárias, córreg.. 
pendendo a 1.79 _do capital votante, não faz parte 
nem jamaiS O fez da administração da companhia, 
nem foi e nem é seu empregado, não tendo o 
referido sr.-~Aiencar Ou_im_arã~s de Cãrvalho ne
nhum outro direito ou_ Qbrigação na companhia 
senão os decorrentes da sua qualidade de aclo-
nista". 

Está _rig~rosé!_mente certo? 

o SR. ALENCÀR GUiMARÃES - Coiret~: 
· --O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Srs. 
Senadores e nobre Relator, antes de aplicarmos 
o art. l_ 17, parágrafo único do Regimento Interno, 
e o- art 229, parágrafo único do Código de 
Processo Penal, suspenderei a reunião por cinco 
minutos, pedindo' aos Srs. Sehadores que se apro
ximem da mesa para tomarmos as deliberações 
finais, aittes· de darmos por encerrados os noSsos 
tfah~lhos. · 

atamo a atenção dos Srs. Depoentés que, logo 
na reabertura dos trabalhos, aduzirão qualquer 
coisa que queiram falar. Antes, interromperei por 
ciD.Có -miiiutos a reUrilâá pata conversar-cOm Os 
Srs. senadores em particular. Reabrindo a reuM 
nião, V. S• e o Prefeito terão oportunidade de aduzir 
qualquer declaração que queiram prestar. 

Está suspensa ã: reúhião. Peço aos SrS. SenaM 
dores que se aproximem da mesa. 

(SusPensa às 11 horas e 7 mint.,ftos a reu
liião é aberta às 11 horas e 27 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco):._ De-da
ro rt:élbertos os nossos trabalhos. Vou passar a 
palavra ao nobre relator, Senador Carlos Chiarem, 
e em seguida darei a palavra aos dois depoentes 
para aduzirem o que acharem conveniente. PorM 
tanto,_ Senador Carlos -Chiarem V. ~ ~stá com 
a palaVra. - -

Q.SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Presi
dente-, feíta a avaliação peloS ilustres integrantes 
da comissão, sobre a coordenação de_ V. Ex", forM 
mula aqueles estágios de perguntas que de~orM 
. reram dessas sugestões da comtssão, que visa-

·riam a complementar aquele interrogatório inicial 
e a acareaçãO feTia até rriorõentoS atrás. -

Sr. Presidente, pergUnto ao Dr. Alencar Guima· 
rães se ele, nesses telefonemas que~ fez_~:llgun1.as 
vezes de Valença para outros municípios, com 
relação ao problema das verbas, -telefonou para
a Seplan? 

. O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. Nunca 
telefonei para_ a Seplan. _ 

Q SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - N_t.,mca 
telefonou para a Seplan? A quem o Sr. telefonava?_ 

O SR. ALENCAR GUffv\ARÃES- Da prefeitura? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim. Ou 
de qualquer outro lugar para tratar de verbas refe· 
rentes à prefeitura, quer da prefeitura, quer de 
outro lugar, talvez do seu escritório em Belo HoriM 
zonte enfim, nesse seu aUXJ1io V~ S• teléfonava 
a quem? Junto a quem buscava providência ou 
cobrava_?ecisões? A quem procurava? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não tinha 
decisão nenhuma, o fato é que foi o requerimento, 
esse requectmento foi encaminhado, não teria 
procedimento nenhum, a não ser com a notificaM 
ção posterior. Não tinha que pegar iri.formação 
ou dado nenhum. 

o SR. RELATOR (Carlos Chiarem) M v. s• não 
nos disse que acompanhou e que se preocupou 
e que esteve atento ao problema do Plano de 
Aplicação? 

O SR. ALENCAR. G(JIMt.RÁES ~-Sem. Ateoto 
sim, apenas que eu estava a par 

-. = ÇLS~. ~E~TOR (Carl9§ .CI:J.iarei.J.i) ~_-Apena~_ 
· torcia que saísse ou fez alguma gestão? · 

.,0 SR. ALENCAR GUIMARÃES.- Naturé!Ime;n
te,.que_eu torcia que saísse, senador, pois eu fui 
pedir. O Sr. aCha natural que eu pedisse a verba 
e me excluísse do processo? · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarell_i)- Não acho 
natural nada, eu não tehho que achar nada. O 
que eu quero saber é o seguinte: Se V. S', além 
de ser simpático à idéia da liberação da Verba 
- que eu estou admitindo que seja- se tomou 
algwna providência para que a liberação ocor
resse? V. S' estava tão interessado; ia tantO a VaJenM 
ça, estava tão disposto a ajudar, e se estava disposM 
to ajudar, o que fez concretamente. Telefou para 
quem? Falou com quem? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-Eu hão telefoM 
nei com esse intuito, eu não telefonei de prefeitura 
para ninguém falar de verba 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -De nenhum 
·a~o lugar V. _§t telefonou p~ra ning!:lém? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. Con
versei com o Sérgfo em B_elo_l:lorizoote._ 

O SR._ RELATOR (Carlos Chiarefli)- Pe_ssoal
mente? 

O SR. ALENCAR GUlMARÂES.::... -PeSsoalrriimM 
te. 

O SR. RELATOR (Caflos Chiaiellí) - Enião; 
vamos deixar claro, o úriico cantata que V.- $• 
manteve para obter essa verba 

--O SR_ ALE_NtAR _GUIMARÃES - FêiíCOrri õ 
Dr. Sérgio . 
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O SR. RELATOR (Ca!lC?s Çb_iarellit ~_Foi com 
o Sérgio T eixefra. S6? · - · · · - . · -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Só. 

O SR. RElATOR (C:.rlos Chiarelli)- Só. V. 
s~ não falou cOm mais ninguém? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Não. Não tive 
contato com mais ninguém. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. $-. tiun
ca falou com o Dr. Lúcio Veríssimo? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ...;._ :Nãó." Nem 
conheço. · 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - E com 
o Sr. Anibal Teixeira?- · - · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES ....... Não~ Não o 
Conheço também. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. 8' não 
conhece o Sr. Anibal Teixeira? Nunca falou com 
ele? · - - -

·quem eStá sOb total sUspeita de envolvirnento em 
· fatOs illcitos é V. S• Trate de esclarecer os fatos 

-sob os quais está sendo interrogado. 
Como é que_-uma ComissãO Parlainentar de 

Inquérito deve se orient~r, há procedimentos le
gais, há normas regimentais e ela está respeitando 
rigorosamente e_ o fará. Portanto, se há presun· 
ções sobre a sua responsabilidade delituosa nas
cem das provas que já surgiram nos autos. Nas
cem de contradições como aquela referente à 

-sua particij:laçáo na abertura da licitação. E nasce 
-de úmã série de contradjÇ:ões entre aquilo que 
V. S• disse aqui, há alguns dias, e o que está 
dizendo hoje:A culpa não 'é de ninguém que tenha 
Íl_oticiitdo_ o fato. A culpa é dos fatos culposas 
ou dolosos nos quais V. s~ possa ter se envolvido. 
E cabe_-lhe fazer a defesa e elucidar a situação. 
Nao Veriha inverter o processo. 
· Eu lhe perguntei isso: quando se cadastrqu a 

firma do Sr. Sérgio Meriin Teixeira e _se era" hábito 
da empresa do Sr. Sérgío Menin T eix.eira. cadas
trar-sé nas Prefeituras em que ele ajudava a liberar 

O SR ALENCAR GUIMÂRÁÉS - 'I'iãO. Não o. -verbas . .Essa é á pergl;lJlta. V. S• vai nos responder 
conheço também. objeüvamente. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiàrelli) ~ V.:S< só ---0 SR._AÍ.ENCAR GU.IMARÃES- Perfeito.·A. 
fez contato e acompanhou d~ois, quando veio firma do Dr. Séi-gio d~e ter se cadastrado na 
a época da implantação do projeto? Prefeitura logo que o Presidente da República 

0 SR. ALENCAR GUIMARÀES --Siffi. AJ eu aprovou os recursos. · 
tomei conhecimento, fiquei a paf de todos os. ·------"--0 SR RELATOR (Carlos: Chiarelli)- Logo que 
fatos. aprovoU os recurSos- ele se-cadastrou?-

, O SR RELATOR (Carlos "'thiarelli)- V. S• sabia O SR. ALENCAR Gc..nMARÃES :__ Possivelmen-
quando foi cadastrada, quando é que se cadastrou te, sabendo que iria existir obra e projeto. Possi-
a empresa do Dr. Sérgio, para poder disputar a ·velmente. 
concorrência? · · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Esses fatos 
são importantes. Porque, senador, esse fato é'ba
seado ... 

O SR. RELATOR (Carlos -tfiiàrelli) - PÓr que 
esse fato é importante e os-Outros não s_ão? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES,- ESse que o 
Sr. está especificamente perguntando. 

O SR. REU..TOR (Carlos Chiarel!Ü ~PÔr ciue 
esse é importante? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Os outros 
também são, mas esse .especfficamente é inÍpor-
tante~- ' 

O SR. RELATOR (CarlOs -Chiare!Ji) -Por que 
é importante? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES- É importante, 
porque todas as ·declarações dadas, como o de
poimento do Prefeito de Valença, _são ditas como 
verdadeiras. Eu nã:o sei se esta douta CÕmissâo 
teve a curiosidade de mandar verificar se, real
mente - dia 23 eu estive nO Rio -, a 23 esse 
documento estava em Brasília, e se no diê.i 24, 
realmente, estava liberado ·o recurso. Coisa que 
não_ ocorreu. O recurso foi aprovado pelo Presi
dente da R'epública, no dia 31. Esses fatos, então, 
dentro do depoimento, parece que tudo que o 
Prefeito coloca é correto, ê verdadeiro, e tudo 
que eu coloco não é verdadeiro. 

O SR. RELATOR (Carlos ChfarJilf- Sr. Alen
car, eu vou set mUito paciente com V. S•, dizen
do-lhe apenas que está sendo incoveniente, e está 
tentando in~erter o processo. Aqui quem pergunta 
somos nós e o V. S• responde. E, .de momento, 

O SR. RELAtOR (Carlos Chiarelli)- V. s• con
firma que a pessoa a quem procurou para que 
liberasse o recurso, através do contato Com o 
Ministro do Planejam_ento, foi o Sr._Sérglo Menin 
Teixeira? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - CorretO. 

6 SR. REÍ..ATOR (Carlos Chiarelli)- Que as
sim que o Presidente da República autorizou, ca
dastrou a sua firma na Prefeitura. 

O SR ALENCAR GUIMARÃES'- Quem éàdas-
trou a finnã? · 

O SR. RÉLATÓR (O!rlos Chiarelli) -O Sr. Sér-
- gio Meilin Teixeira? - -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Alguém lá 
da empresa. 

·o SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Sim. A 
!Jima dele:se cadastro.u para disputar projetes que 
seríairi feitOs com esse recurso? : 

0- SR..ALENCÀR GUIMARÃEs- Disso· aÍ nãO 
tenho conhecimento. 

O SR REÍ.A TOR (Carlos Chiarelli) -Sim. Mas 
- foi d_epois da autorização da verba? 

O SR. ALENCAR GUIMARÀES - Foi depois 
da autorização. 

O SR RÉLATOR (Carlos_'Chiarelli)- E_- foi o 
mesmo Dr:_ Sérgio <tue o avisou que tinha sido 
autorizado o dinheJro? 

O SR. ALENCAR GuiMARÃES- Que o recu;.o 
ti~a sido a_utorizado pelo ~~sidEmte? Sím. 

O SR._RELATOR (Carlos Chiarelli) - Entãó, 
temos aí dois fatos. Quer dizer, ele avisou V. S' 

e _cadastrou· ou mandou cadastrar a firma dele · 
ná Prefeitura de Valença, 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Correto. 

Ó SR: RELATOR (C:.rlos Chiaielli) _:_: O Dr. 
Sérgio lhe disse que conseguiu essa liberação 
falando com o Mínistro,Anibal? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES. .:_cSun .. 
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) ___.:. COino 

é que foi? v. 5' pode exPlicar pai-a que nôs n~o 
interpretemo.!; indevidam~nte. 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - O Sérgio me 
disse, na oportunidade, que parece teria telefo
nado para o Ministro, expondo o fato, e_ que pedia 
que o Ministro tivesse um interesse especial, que 
era ·urt'Cjjédido de um grande amigo dele e o 
Ministro se reportaria ao Presidente da República, 
pedindo a lib~ração do recurso. 

O SR. RELATOR (CadoS Chiarelli) -::....:_-E:ntão, 
a liberação ocorreu néssa oraem, pOi-que era um 
pedido de um amigo do Dr. SérgiO? Foi o argu
m'ento que ele usou junto ao Ministro? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES- Não, expondo 
as necessidades, também, da cidade. 

Q SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Essas 
necessidades da cldade estavam contidas onde? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Na exposição 
que ,eu fiz ao Sérgio, depois que· o Prefeito me 
enunciou. -

O SR. REU\TOR (Carlos Chiarelli) -V. Sf fez 
uma eXJ)oslção sobre a realidáde de Valença? 

o SR. ALENCAR ·GWMAAAE:s'·.:_· Sim. Natu
ralmente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli) - V. s• co
nhecia a situação orça~entária ... 

O SR. ALENCAR GUlMAR.i.Es- Não. Afleces
sidade. de obras. Eu não conheÇo- nada da Pre· 
feitura. 

.Q SR RELATOR (Carlos Chiarem)- V. s• não 
conhece nada da Prefeitura? - --

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. Orça
mento, verbas ... eu não conheço. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. s~ sabe 
qual é a área calçada de Valença? 

O SR .. ALENCAR GUlMÀRÃES - Da "Cidade? 

O SR. RELATOR (C:.rlo& Chiarelli)-,- É. 

ci SR. ALENCAR GUIMARÃES - N~o .. 

O SR. RELATOR (Cai!os chiarelli) ;:_V. S05abe 
_quantos metros ou quilômetros tem de sane a· 

mento? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. 

O SR. RELATOR (C8rlo_s _Chiare TI i)- V. 8 1 s_abe 
quantos habitantes tem Vaiençá? 

O SR. ALÊNCAR GUIMARÃES--- Aproxíma
daniente acho que quarenta ou cinqüenta mil. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) . .,.-V. s• sabe 
quantos habitantes tem Valença? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Aproxima
damente acho que q~arenta oy cinqüentà mil 



2212 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO CQNORESSO NACIONAL (geÇão 11) Agosto de 1988 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarel_li)- Mas V. 
S• fez uma exposição sobre as necessidadeS mu~ 
nicipais sem conhecer o orçamento e sem saber, 
exatam~nte, quais eram as obras a serem implan
tadas? 

O SR: ALENCAR GOIMARÃES- Não. Eu falei 
com o Séfglo, dentiCf_ da _exposição do Pre-feito 
para miin, da necessidade que teria o Prefeito 
de fazer obras na periferia. Realmente ferfa inte- -
resse, tinha neces_sidade de fazer_ ª-S Q.bras e que 
se ele_ pudesse realmente pedir ao Ministro, inter
ferir junto· aO Ministro que liberasse o rec;urso, 
que ele fizesse por mim e pelo meu interesse 
na cidade ... 

O SR. RELATOR-(Carlos Ch_@.relti) ~ (Qmo 
é, ftzesse ... ? · · · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Fizesse por 
mim e por ser_ amigo dele. _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare Ui)-Ah, frzesse 
pelo Sr, por Ser amigO dele? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -·Sim. 
O SR. RELATOR (Cª rios Chiarellí) -E foi essa:_~ 

sua argumentaçào e riesses termos_ que· o Dr. 
Sérgio transmitiu ao então MinfSti-67 · ·· 

O SR. ALENtAR'GuiMARÃES·--PoSsiVelmen~ 
te.-

0 SR. RELATOR (Carlos ChiarelH)- Em qual 
hotel que a V. s~ se hospeda em Valença? Quando 
não se hospeda, evidentemente, na,casa.dos seus 
familiares .. , 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -As Vezes que 
fiquei foi no Hotel dos Engenheiros. · -

O SR RECATOR (Carlos Chiarem)- ~Hotel de -
quem? 

O SR ALENCAR lJUIMARÃES- Hotel dos En
genheiros. É o nome dó hotel. 

O SR. RELATOR (Céiiios Chiarelli)- V. s• cos~ 
tumava estar tá à mesma época em 'que estavam 
os diretores de empresas interessados-nas obras? 

O SR.ALENCAR GUIMARÃES --Sim: Algumas 
vezes nos encontramos lá. 

o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Quem, 
por exemplo? · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-:- Encontrei-me 

O SR. ALENCAR OUJM(\RÃES_ -.Q Prefeito 
anulou a concorrk_ncia posteriormente. Anulou. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarem)- V. S', en
tão, esteve em Valen_ça_ antes da concorrência, 

-Certo? · 

O SR. f..LENCAR GUIMARÃES - C9rr~to. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) --Junto 
çom o Dr. Vilela? 

O SR. ALENCAR GUJMI\RÃES .,....- Não, antes 
da concorrência riãb. Se eu estive com ele I~? 

O SR. RELÀ_]"OR (Carlps Chiarelli) -.Sim~ No 
fn~~J!lO hotel? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - EstiveJ1'los. 
Pàiqi.ie- em Valença é o úni<::o hotel que há para 
se hospedar. É _o Hotel dos Engenheiros. Há outro 
hot~llâ, mas ... 

O SR._ RELATOR (Qutos Chiarem) -Sim, Mas 
o Dr. Vilela foi tratar dessa concorrência?-

, O SR. ALENCAR GUIMARÃES- Sim, foi tratar 
dos interesses da empresa dele. 

-~ O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim_. Os 
~Senhores ficaram no mesmo- apartamento? 

_dSR. ALENCAR GUlMARAE$.::- Enç;ontte~~me 
com ele umas três v·ezes_ em Valença. 

-O SR. REl.AtdR (Caflo_s Chiarelli) - Nesse 
periodo, entre a conversa inicial com- o Prefeito_ 
até a concorrência? 

. O SR. ALENCAR GUIMARÃES .-'-- Não. Após 
a "liberaÇão de recUrsos, naturalmente ele ficou 
Sâ.bendo disso,_~ cqmO empreitein:> de obras foi 

__ 'à ddade e se _cadas.trpu Çom o inter:.ess.e .de_ fazer 
.á-Obra. -

-o--sR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Sim, sim, 
mas daí V. sa se encontrou com ele? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES -Sim, daí para 
.a frente. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Antes da 
concorrência' ser julgada? 

1 O SR. ALENCAR GUIMARÃES ~Antes da con~ 
corrência ... ? 

·- O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi)--,- Julgada, 
antes da licitação- da ... 

Ó SR ALENCAR GUIMARÃES- Ah ... Sim. 

com o Alexandre. O SR. RELATOR (Carlos Chiaremr =- V. S• se 
O "SR._ RELATOR (Carlos Chiare IIi) __ Quem - "'-encontrou três veze~ com ele lá. E aí que, eu lhe 

é 0 Alexandre? V. S• pode dedinar todo 0 õ.ome, P~rg_unto: nesse pe_n~do -~m que estava la, e _ele 
por obséquio? JoJ1Ia como emprelteJro, mteressado em realizar 

_ , . essas obras e tal, V. s~ se encontrou com ele 
OSR.ALENCARGUIMARAES-E6Atexandre e-estiveram hospedados no mesmo hotel? 

Vilela. 

O SR. RELATOR (C:lrlos Chiarelli) - Quem 
é ele? 

O SR. ALENCAR GUIMARÂES - Ele é um 
dos Diretores da NCM. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelh) - O que 
aconteceu à NCM neste processO aC]ui? · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-- Posterior
mente, ela participou da concorrência da obra 
e foi a empresa que apresentou o melhor pre~ço. 

O SR REU\TOR (Carlos Chiarelli) - Então 
ela ganhou a concorrência? -

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sim. 

p_ SR REL'\TOR (Carlos Chiarem)- Simulta
néamente, não é isso? Na mesma época?'-

-O SR ALEtiCAR GUIMARÃES- Sim, algumas 

V:~~Ji sim. 

O.SR. RELATOR (Carlo_s Chiarelli} .,....-Algumas 
vezes na mesma época. E os. Senhores pararam 
no mesrno apartamento? 

O SR. ALENCAR GUfMARÃES- Possivelmen~ 
t~ fião me recordo se ftquei no mesmo aparta~ 

·menta. Não me recordo. Mas isso pode ter acon~ 
tecido. -

O SR. RELATOR (CW'los Chiarelli)- Pode ter 
a~ontecido? -

O SR ALENCAR GUL'\ARÃES -Sim, pode. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli) _-Sim, ao 
mesmo tempo estavam ambos no me sino aparta~ 
roento? Ou ess~ apartamento era a1ocado pela 
empresa, e um-ocupava e outro saia e outro vi~ 
nha ... ? 

o-sR. ALENCAR GUIMARÃES- Nã_o. A. gente 
se encontrava em Valença, a cidade_só tinha esse 

"' hotel, e naturalmente, pela dificuldade de se arru· 
mar a1gumas vezes hospedag_em, pode ter ocor
f!d() de a gente ficar· nO mesrrio qu:~- __ · _ 

_o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ãh~ houve 
a oportunidade de ftcarem j_LJntOS? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES-Pode ter oco r~_ 
rido ficarmos juntos. 

O SR RELATOR (C.,-Joo Chii>rellí)- V. S• ad
mite a ~ipótese? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES- Sim. 

-O SR. RELATOR- {Cai'los Chiarelli) -v. s• se 
lem~ra se era o apartamento 213? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - N.ão me re
cordo, Sr. Senador. 

O SR.. RELATOR (Carlos_ Chiarelli) - Não se 
lembra? 

o-SR. ALENCAR GUIMARÃES _:_ NãO me re~ 
cardo. 

-- O SR. RElATOR (Carlos Chiar~U_() -.EStá-certo. 
Mas pode te~ ac;ontecido? _ 

O SR ALENCAR GUIMARÃES - Sim, pode 
ter ocorrido. 

O SR. RELATOR (Cario$ Chiarelli) --Então 
corresponde ao que está dito aqui? V. s~ não con~ 
tradita, então, a ficha de entrada? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES- Não. 

-O SR. RELATOR {Carlos Chiarelli)- Havia ou
tros funcionários, dirigentes dessas empresas lá 
nessa _época, ou só o Dr. Vilela? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não, encon~ 
trei~me lá com o Diretor da Construtora Cavalhero 
que também se interessou pelas obras e nos en· 
·contramos uma vez lá. 

o SR. RELATOR (Carlo_s Ch@r~nn- Estava 
Já também. · 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES -Sim. 

O SR RELATOR (Carlos Chi..-elli) -Como 
era o nome dele, era o Senhor ... ? - -

___ O__SR. ALENCAR GUJMARÃES--.Mar.cos Cava
lhero. 

O SR. RELATOR (Cáries Chiarelli) - EStéve 
no mesmo hotel e na mesma ocasião, não é? 

PSR: AI.,J::_NCAR GOIMARÁES- Encontramos 
sim. 

O SR. RELATOR (CarloS Chiarelli) - Então 
estava lá o representante da SOMEP? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Não. Com 
a SOMEP não tive contato nenhum. 

OSR RElATOR (CarlosChiarelli)- Da SO
MEPnão? 
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O SR ALENCAR GUIMARÃES - Não, nem
conheço. Não tive contato nenhUm: nem encon
trei. 

O SR. RELATOR (Carlos __ Chiarelli)- Nunca? 

O SR ALENCAR GUIMARÃES- Não. 

O SR. JOSê: GOMES ·aRAOOSA- Absoluta
mente. Nunca estive na Séplan, com ·ele Ministro. 

O SR.__ RElATOR (Carlos-Chiarelli} -V. s• nun
ca falou com o Dr. Sérgio Menin Teixeira, o ho
mem que, afinal daS contas, graças e cuja inter-

0 SR. RELA.. lO R (Ca-i !OS Chianiliif= E qy_em mediação foi obtida essa verba para sanear e caJ-
é o Senhor Marcos Cavalhero? ____ çat ~ sÇJa_ddade? v_. S• riui1ca falou com ele? 

O SR. ALENCAR GUIMARÃES_ É um dos O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA:__ Nunca. 
diretores da Construtora Cavalhero. ConheCI o Sr. Sérgio Menin Teixei'a d_e Souza 

através das televisões, eu o tenho visto muito nas 
O SR. RELATOR (Carlos ChiãréHi) __:_ É estra- _televisões. 

nho isso ... V. S• cpnhece_es.s.e.doC:umento áqui?
Aqui diz o seguinte: "Dirigido à Prefeitura Muni
cipal de Valença. A SOMEP (cju_e V. S•- disse que
não conhece, não tem n_enhuma ligação), Socie
dade Mineira de Equipamentos Pesados, creden
cia como sem representante, junto à Comissão 
de Licitação, o Sr. Marco-Àntõi-tio Cavalhe"ro"~_É 
a pessoa que V. s~ diz q~Ue não conhece; coffi 
a qual conviveu lá no hotel. Ele era o representante. 
da SOMEP. Não sabi.-3? -

O SR ALENCAR GUIMARÃES :__ Lembro que 
ele representou a empresa. 

O SR RElATOR (Cililõs Chiarelli) - Então 
V. S• conhecia alguém c{u'e, credenciadamente, 
representava a empresa? - -

O SR. ALENCAR GUfMARÃES- Sim, m'ciS não 
conheço ·nenhum diretor da .SOMEP: -

O SR. RELATOR (CarloS Chíarelli) --0 Senhor 
· foi ameaçado de morte por alguém? -- --

OSR. Al-ENCAR G!.UMARÃES- Sei1ador, eu 
não diria ísso, "ameaçado de rriorte". TeilhO rece
bido telefonemas estranhos, à rrilnha famma, -à 
minha senhora, são telefonemas mandando que 
o Prefeito cate ã Doca, que -o PrefeitO está falando 
demais. Agora, não posso dizer a V. ~ quem 
sejam essas pessoas, nem de onde _são as liga
ções. Tenho recebido, de fato, o que tem ·me 
dado uma grande preocupação; -

O SR. RELATOR (Carlos Chiafelli) - Esse re-
querimento, V. S• mandou -direto ao Ml"nistro? - -

O SR" JOSÉ GOMES GAAClOSA- O réqueri
mento de liberação de verbas? 

O SFtRELATOR (CarlOs Chlarelli) -0 pedido 
de verbas. __ _ _ , 

O SR JOSE GOMES GRACIOSA- O Sr. Alen
car Guimarães,- como já dlsse~ é quem tr6ú.xe 
esse requerimento; diz ele que Iria entregar ao 
Dr. SérgiO Menin. -

O SR RElATOR (Carlos Chiàrelli)- V. S•tinha 
falado com o Dr. Aníbal Teíxêira anteS, em alQum 
momento? Já tinha vindo a Brasílíci? Sabe onde 
é a Seplan? 

O SR. JOSÉ GOME:l>G-RAdOSA.~A Seplan, 
naturalmente, sei onde é, mas nunc:a estive no 
Ministério com o Dr. An!bal Teixeira comO Minis
tro. Estive na ocasião com o Dr. Anibal Teixeira, 
quando ele era o responsável pela SEAC. 

O SR. RELATOR- (Car10s Chia reli i) - Quando 
ele era Ministro, V. St nunca esteve com ele? 

O SR. JOSÉ GOMES. GRACIOSA- Não, nun-
ca estive. 

O SR. RElATOR (Carlos.Chlarêllí)- E esteve 
na Seplan à época em que era titular, mesmo 
não tendo estado com ele? 

OSR RElATOR (éariÔsChiarelli)-V. S•nun
c.~f teve o ímpeto de agradecer, como Prefeito, 
a esse senhor, pelo beneficio que ele prestou à 
coletividade? 

Quero entender essa hiStória~ porque, ·na verda
cie.- está-~ocorrendo o seguinte: de um lado se 
diZ que há uma intermediação, uma tentativa de 
ganho ilícito e um processo de _corrupção, haven
do uma série de indiCies Oêste sentido. De outro 
lado, se diz que há um gesto generoso de alguém 
preocupado com a situação de uma cicjade e 
resolve conseguir dinheiro para ela, porque é ami

- go das pessoas que tlberam recursos discriciona .. 
riamente. Então, quero saber de: V. 8', qual a sua 
reação que ieYe ã.o Saber que, de repente,- tinha 
mandado um requerimento e 24 horas depois, 

- ou 2 dias depois, lhe mandam dizer que canse· 
. guiu 16 ffiilhões de cruzados? 

Quanto é o orçamento de Valença? 

O SR JOSÉ GOMESGRAOOSA _;__Senador, 
eu dei aqui, inclusive, uma informação e gostaria, 
nesta oportunidade, de dizer que no· meu requeri
mento que_ fiZ posteriormente a esta CP!, deixei 

-esse ponto sem esclarecimento. Naquela oportu
nidade havia dito qUe o oi"Çamento era de 25 
milhões, o que não retrata a realidade - é acima 

__ dissO o orçamento. 

-~-o SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- De quanto 
é? À época do fato, de quanto era a estimativa 
orçamentária? -

O SR. JOSÉ GOMES. GRAOOSA - Se não 
me falha a memória~ foi na ordem de 38 milhões. 

· O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi) - Então, 
V. 5' tinha- um orçamento· __ de 38 milhões e, de 
repente, Jhe dão uma notícia de que tem liberada 
uma-verba, a fundo perdido, de 16- milhões. Por
tanto, aproximadamente,_ 42% do valor do_ seu 
orçãmentO, qtie Caem do Céu, por descuido. Qual 

- foi a sua reação? O que V. S• fez? Prl:)curou o 
Dr. Sérgio Menin? Telefonou-lhe,_para d~er muito 
obrigado, mandou uina carta para o Ministro? 

O SR. .!OSI" GOMES GRAOOSA -Absoluta
mente. Não mandei nada. 

O SR. Rf;LA.TOR (Carlos Chiarem) -_V.-S• não 
n:ia.DdoU riadã? Não ~e gesto algum? Não consta 
do arquivo da Prefeitura nenhum telex de agrade
ctmento? 

- .()-5.ii."J6SÉ~OÓ~ q~CIOSA~ Nada:: Ab-. 
solutamente. 

O SR. RELÁ TOR (Carl~s Chiarelli) - Nem o 
Sr. Reis VeUoso, que lhe mandou um telex dizendo 
que _!lavia 16 milhões à sua disposição? 

·o SR JOSÉ GOMES GRACIOSA- Nada. Na-
da. --

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - E por 
quê? O que v:-EX/ aChou?. -- . 

O SR JOSt: GOMES GRAOOSA ~ P.orque 
a partir-da liberaçã-o do recurso, da notícia de 
Alencar Guirriarães, já Se começou a filar' nos 
50%, que eu teria que dar 50%; daí, não tinha 
por que agradecer nada. 

O SR,- RELÃ TOR (Cai]~ ·ciuarelli) --, No pri
meirO mõmento, V. S• -estlinulou essa idéia, em 
termos, digamos assim: "Eu preciso, a situação 
da Prefeitura é difícil..., apareceu alguém que me 
oferece 16 milhões, para a Prefeitura ficar com 
8-quer dizer que não tem nada, levar 8 ... Eram 
vinte e tantos por cento do orçamento municipal. 
Ainda que eu tenha que deixar 8 com alguém, 
é um bom negócio"? No infcio, quando lhe fala
ram nisso, houve de sua parte algum estímulo 
para que o fato ... 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA- Absoluta
mente. Eu, de imediato, procürei o Senador Nel· 
son Cátneiro e o Deputado Ronaldo Cesar Coelho, 
em Brasi1ia. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- De ime
diato V. EX':quer aizer o (}uê? -Dez dias depois, 
um mês depois? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA :__ Eu não 
posso precisar a V. Ex• a data, mas_tao logo esse 
tipo ae negociata me foi proposto procurei o res
paldo necessário junto ao Sen'ãdOf -Nelson Car
neiro e ao Deputado Ron~ldo Cesar COelho. Foi 
no finai do mês de julho ou çromeço do mês 
de agosto, não me lembro precisamente da data. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Foi tão 
logo a proposta lhe foi feita? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA-Exatamen
te. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Já tinham 
lhe d_ito que o dinheiro estava autorizado, ou não? 

o SR. JOSI" GOMES GAAOOSA -Já tinham 
dito; o Alencar já tinha dado a notícia, no_ dia 

_ -· 24,~ de_ -q~~-o dinheiro havia sido liberado. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiare IIi) ~ Então, 
quando V. S• recebeu i notícia da autorização, 
veio a Brasília, saber como era? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACiOSA - Não, eu 
não vim a Brasma especificamente Para saber is
so, porque, naquela oportunidade, Alencar Gui
m(lfâ~s já tinha se_ encontrado_ ç:omigo e dito que, 
para _ÇIS recursos chegarem ao Município de Va
lença, era preciso tomar determinadas medidas, 
tal como a _toncorrência pública, da qual V. Ex' 
tem conhecimento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --Alguém 
ia ganhar a concorrência?- - - - -

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - A MCM 
Engenharia. 

OSR RElATOR (CarfoS Chiarel.li).:_ V. S.-acei
tOu deixar o dinheiro vir_num prim-eiro momento 
ou nãC?? QUã~_f§i a reaçãO de V. 8':?.---

O SR. JóS~ GOMES GRAdOSA - Quando 
ele fez essa proposta. naturalmente que eu disse 
que nOO seria possíVel, que era inviável e que, 
no caso, eu preferia até abrir mão do dinheiro. 
Naquelà oportunidade foi dito isso. 
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O SR."-RElATOR- (Carlos Chiarelli)- GUanto- -----O-SR RELATO~_(~rlr;>s Cliiarelli)- Em-qwe 
ele ofereceu a V. S9 · dia ele se C2idástrou Já? A pes-Soa tem qáe cad.as-

encaminhei" diretamente ao Presidente da Repú· 
blicai::_:_ como do meu dever - e, depois, recebi 
·comuniCaÇão di que o -Mii-listério haVia remetido 
ao Prefeito a importância. Nunca recebi nenhuma 
importância, nem tive intermediário nas pequenas 
importâncias que consegui para três municípios 
do Estado do Rio. 

0 SR. JOSJ:: QOMES GRA"CIOSA ...:.._ CinCo_ pór - trar__a firma, para poder participar? 
cento. .. O SR. JQS_~ GOMES GRACIOSA-.Para pode-

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - Gnco 
por cento eram seus; saíam dos 5Q%? Como~ era 
a repartição? Cinqüenta por cento para a obra 
e, dos outros 50% da comissão, uma parte era 
sua-5%? · - -

E como liberaram, se V. S'hã~ ac~tbú ~-~egó-
do?---~--- -- '-_--- ---o-- ---. -- _-- ~--

0 SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Eu aceitei, 
Sr. Senador. Eu fiz todo o jogo que me foi· pro
posto. EXigiram que eu f12esse uni edital de toma
da de preço para o projeto - eu fiz. EXigiram 
que eu fiZesse _um edital de concorrência p6blica 
para tocar a obra- e_u fiz. Mas, quando o dinheiro 
chegou ao Município de Valença, eu tratei de anu
lar a concorrêncía. Foi eSse--õ procedimento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellir- O dinheiro 
chegou que dia? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA - No dia 

-- -~ero__participar de-i::Ohcoiiêncla -ou. de _tomaçia de 
preços, as~-eilipresas têm que se cadastrar no 
setor próprio da Prefeltur.a Municipal. O dia exato 
em que ele se çadastrou, eu não sei. Não teve __ 
contato comigo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Presi

De modo que foi esse_ o conselho qUe def ao 
Prefeito. E fico satisfeito em saber que -ele aceitou 
esse conselho e não se rend~u ~ proposta que 
tinha recebido. 

dente, f()fmulei_todas as perguntas que, inclusive, - o: SR. PREsiD".ENT~ (J~él[~áciç) fii-rE;J~ª)
-eu tinha recebido ôelegação dos Senadores _Muito obrigaqo a V. Ex' .E1,,rpediria o mesmo ao 
~embros da Cõ~issã_o_. N_~o s~( se,_falta alguma _ Deputado Ronaldo Céza-r Coelho. " ... 
que me foi orientado formular, mas PénSo que o SR. RONALDO CÉZAB. cOELHO....:... Eu faço 
nã~~a minha_l?_arte, está definidO. minhas as primeiras palavras do Senador Nelson 

O __ $R.PRES1DENTE_ (José lgnácio Ferreira) -
Eu indago dos Srs. -sena-dOres se 'algum dentre 
V. _EXd tem~ sLiP_ervenfêtitériiénte, alguma indaga-
ção a formular?-(Pausa.) -- -

Carneiro, em relação_ à tra'dição e à honra do Pre
feito José Gome_s ü~:acioSa.-

De fato, reportO a esta Comissão que Che9àndo
ao meu gabinete - não pósso predsat _a_data, 

cc OSR. ÓD SABÓIADE CARVALHO-Eu gos
târi.a só de faz~r um complemento de indagação 

·ao Sr,_ Prefeito de Y~en_ça. 

o: :>R REOITÓR (.Cáries Chiarelli) ~ V. Ex· 
m_e permite uma _pergunta só para esclarecer? 
A pessoa com que V._S' falou sobre a problema 
é O-Senador N_elson Caneiro? V. Ex" o identifica 
nesta sala? 

O SR. JOSÉ GOME& GRACIOSA ~sim, tanto 
- --S~ .Bc', como o Deputado Ronaldo,_Cezar Coelho, 

- que_ também está ali presente .. 

. _ll1_rui: no início _de_ agosto- às 10 horas da manhã, 
e_stava o Prefeito ·Jo~_ Gom~s Qrà_doSâ. ~- ~em 
que eu soubesse áa Sua visita -.·que t_!nha diri
gido durante a·noite toda vindo _de__ Valença e me 
apresentou a questão. Eu não .aCreditei que_ um 
requerimento vasadO etn termos tã.o fr:ágeis,. sem 
projeto, pudesse te i" merecido em_ 24 hqras um 
despacho do Sr. Ministro _e, dias depois, uma con
firmação desse despacho através de um telex da 
Seplan. 

Recomendei a ele que realmente recebesse o 
dinheiro, não se rendesse. a nenhuma_. manobra 
e, ao invés de f~er 1 .800m de Ci:\lçarnento, fizesse 
.9!? a:ooom ~qu~ ele, poderia fazer_-_ como está 

1? de setembro, o dinheiro chegou à Prefeitura 
Municipal de Valença. Há, aí, um interregno, Sr. 
Senador, e esse ponto __ eu esclareci oum ofício -- · 
enviado à CPJ: a concorrência venceu nO dia _1 O, 
mas, naquela oportunidade, re.cebi conselho dos 
meus assessores no sentido de que esperasse 
as propostas que seriam apresentadas, para que 
nós tivéssemos um elemento probatório da super~ 
valorização das obras, etc. Então, as propostas 
foram apresentadas no dia 1 O- de sete-mbro e, 
no mesmo dia, eu_procedra anulaçãO ... 

_O SR. PRE:si.DÊ_NiE~ (Jç)sé Jg~_áÇiO Fefreifã) __ - fazendo~ _ern.beQ.~t'lcio .qaqueles b_airros _da-Peri-
O SR. RELATOR(Ca-rlos Clliã:ielli) ·-0 dinhei~o 

estava no Banco do-Brasil? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- O dinheiro 
estava no Banco do Brasil. 

O SR. RELA.TOR (Cár!Os Chiarelli)- A Hidra
sistemas fez o projeto? É bom o projetO? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA ...:.. Fez um 
belíssimo projeto. Gostaria de salientar, Sr: Sena
_dor, que eu coloquei à dispõsfção da CP!, nesse 
m~u oficio, todo o projeto. Entretanto, quando 
a Polícia Federal esteve em Val.ença para me reín
quirir, apreendeu o mesmo. 

O SR. RElATOR (Carlos _Chiarem)- V. 8' pa
gou o projeto? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Paguei. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)_-:- Quanto 
foi? ·-

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Foi um 
milhão e 450 ~mil crLLZª-dos. Paguei no dia 21 de 
outubro. 

0-SR. RELATOR (Carlos Clljarelli)- O projeto, 
V. S• não anulou, mas aproveitou. 

O SR. JOSÕ: GOM!'$ G~ÇI()SA~ E><atamen
te_, _tiós es.ta.mos faz.~ndo-aproveitamento dele e 
não tínhams como anulá-lo mais, porque já tinha 
sido efetivado. 

O SR. REL-ATOR (Cârl95 Chlare\li) --:-Um _pro
jeto que tinha sido feito pela Hldrosisterliãs, em-
presa do_ Dr. Sérgio? ·· 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA-Exatamen-
te. 

Al)ás, por economia quase processual, a Presi- ----rena. Mas, dada a grande responsabilidade ae-um 
dêJlcia indaga do eminente Senador N~s.or:- Car- ·- COnselho d~ste, jniciando a minha carreica Política 
nelro, não cofiiodepoente, oÇivi_amente, mas_com ·naquele ano, eu preferi dividir__essa_cespO!lsabi
o. Qireito que tem à palavra, se S. Ex" confirma lídã.de", ou confirmar esse _mel). semü:nento, esse 
esse fato, e o. Deputado Ronaldo Cezar Coelho, --meü cOnselho ao Prefeito, vindo com ele ao gabi
subseqüentemente? · · · · nete do Senador" Nelson Carneiro, uma_ legenda 

do meu Partido, do Estado dó- RiO âé Janeiro 
~ _, _ ~ q SR. NEJ;.Sót{_ cARN.EJRO _-Eu confirmo, e do próprio COngressO NaciOnaL qUe cOnfirmou 

__ -Sr .. Presidente, priffieira_ a tradição .de honorabi- toda essa nossa indicação e, assim, combinamos 
Jiç!~d~, de r.espeito e de conceito que tem _0 PreM que ele faria toda a aceitação aparente do esque-
fE;ito de Valença, que inicia_ a sua vida pública ma, receberia o dinheiro, mas não c;ederia ao es-
_e_ t~ve a cautela de, antes de se render a essa quema e às comissões, benefiçiando a população 
sugestão;_ -procUrãr não- só- 0 Deputi.ido Ronaldo de Valença._ que ele_ tão bem representa. 

- CéSãr Cõelho que foíoem companhia dele ao meu O SR. PRESIDENTE (JoSé lgnâdo Ferreira)-
gabinete. E. como· o meu gabinete tem as portas Muito bem. A ~residência agradece esses esclareM 
abertas, erltrou un1 jofnãlista que não- identifico _ cimentos do eminente Senador Nelson Carneiro, 
hoje, passado tanta te nipo ..__ mas a conversa _d() __ ~mirrente Deputado Ronaldo C~-r Coelho e 
fpi_p_ública e ele ine c9ritou~- exata~ente, que tinha volto indagar dos Srs_. SenadoreS_ ... --
~:Çispos~ção aquela importância e que, desta _n:e- - O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Eu tinha 

__ ta~:_ s:na paga para l!m contra~ que me _eXIbiU, uma pergunta a fazer. 
q-ue evidentemente nc;~o guardet o·nome no moM _ 
mente, mas Com a---pUbliCaÇão, vejo -que é esta O SR. PRESJDENTE_(José lgn~cJo Ferreira)-
·que~êstá sêndó -fefe1[da. - V. Ex• tem a palavra, eminente Senador Cid Sabóia 

Mas, nessa oportunidade, eu lhe disse que o de Carvalho. 
- meu conselho seria o seguinte: como o Governo o' SR. ClD SABóiA DE CAR.VALj-10 _- Além 

usa.va o fundo perdido para atender _a todas as da inquirição, muito inteligente e muito aplicada 
s6U:«:_itaçõe§ qUe ltJe_ i:hegaram e que lhe pareciam --' do Senador C~rlos_ Chiarelli, acho importante es-
razoáveiS, -se ele.hàitia atendido ao deputado de clareceralgunspontoscomo,porexemplo,opre-
V~ença, ele nãO estava obrigado a pagar cernis- ço do projeto já saiu da verba de que estamos 

_o Sãô à ninguém--:- ilem direfa- ·nem indíi"etanlente. tratando, ou a Prefeitura pagou esse projeto com 
E, portanto, o seu dever- era receber o· dinheiro outra verba, outra conta, outra consignação, etc.? 
em nome da Prefeitura, aplicá-lo bem e não dar 
uni tostão a ninguém, porque eu_ faria assim. 

E até disse a_ ele que as vezes em que recebi 
pedidos de Prefeitos do Estado do Rio, eu os 

O SR. JOSÉ. G.Q,'IES .GRAÇJÓS~."-: Senaçlor, 
eu não pude, com todo o respeito, embora isso 
tenha sido até me indagado na sessão em que 
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estive aqui depondo, não me lembrei de _apurar 
isso, de onde pagamos, porque isso foi para a 
contabilidade, para empenhho, para pagamento. 
Confesso a V. EX que não verifiqu_ei. Prometo 
a V. Ex" verificar e remeter a esta CP!. Franca
mente, não sei em que verba foi empenhado. 
De qualquer forma, tenho a impressAo de que 
foi empenhado através de verba própria da Prefei
tura, não tenha sido nessa verba que está aí, paga-
mos desse forma. -

O SR CID SABÓIA DE CARVALHO- Pergunto 
também ao Sr. Prefeito, se, sendo uma pessoa 
honrada, como ficou muito dare aqui por esse 
depoimento da mais alta valia do Senador Nelson 
Carneiro, se essa transação em- que V. $'-entrou 
para obter a verba, em algum momento V. s~ 
pensou em ceder ou entrou nesse_negócio apenas 
para obter o beneficio para a Prefeitura. V. S• che~ 
gou a claudicar, tentante atender a esse chama~ 
mento da corrupção ou, de logo, ficou na posição 
fiel à Prefeitura? Comõ V. S• se sltuou riisso?. 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA--'Apropósta 
encontrou o meu ·repüdio imediato. É claro que 
eu, embora tenha dito fsso ao Alencar e que isso 
não era passivei, que não há como fazer isso, 
vi~me na contingência de ter que ... porque eu 
queria o dinheiro. A Prefeitura r1ec.essitava urgen~ 
temente desse dinheiro. Então, vi~rTie na contin~ 
gência de ter que aceitar o jogo; 

O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presi
dente, é só. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnádo Ferreira)
A Prefeitura "indaga do Sr. Prefeito se tem mais 
algum argumento a aduzir, mas com brevidade, 
porque, realmente, temos que encerra"r a presente 
sessão. · 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA-Eu só gos
taria, riesta oportunidade, de agradecer os depoi
mentos do Senador Nelson Camerró, eSte velho 
guerreiro do Estado do Rio, a quem tanto ama
mos e queremos bem, e o Deputado Ronaldo 
Cezar Coelho, que, sem dúvida alguma, foram 
importantes para o Prefeito de Valença. 

No mais senador,já passei às mãos do Senador 
Carlos Chiarelli a declaração do Dr. Paulo Guima
rães, Diretor Superintendente da Ferreira Guima.:. 
rães, negando qualquer vínculo de Alencar Gui
marães com a companhia. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -
A Presidência pede ao Relator, porque paréce "de 
relevo, embora tenha perguntado a um· dos asses
sores. parece que esse ponto não foi defiilitiva·
mente esclarecido: o requerimento do dia 23-7-87 
foi feito em papel timbrado da prefeitura? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA '.... Foi 'feito 
em papel timbrado da Prefeitura. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio.Ferreira)
Coino ele podia ter sido feito em papel timbrado 
da prefeitura se o Sr. Alencar chegou lá na Secre
taria e ... como é que foi feito? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACioSA ::._ Periéíta
mente. Esse requetirriento já tinha sido feito dias 
antes na própria Prefeitura Municipal. Como rrie 
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recusei a assiná-lo naquela oportunidade, Alencar 
levou~o junto com ele, pediu para ficar com esse 
reqUéffmento. 

O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Perfeito. Ai, V. S• o assinou? V. S• viaja de avíão? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACIOSA- Não, abso
lutamente. Tenho muito medo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Como esse documento chegou_e foi protOcolado 
no mesmo dia na Seplan? . 

. o sR. -J-ÓSÉ GOMES GRACIOSA - Quem 
trouxe o requerimento para Belo Horizonte foi 
Alencar GuimarAes. 

O SR PRESlDENtE (JoSê lgnácio Ferrefrã)
Perfeitamente. O Sr. Alencar Guimarães tem algu
ma coisa a aduzir? 

·O SR. ALENCAR GUIMARÃES - Eu queria 
que esta douta comiSsão se detivesse mais aos 
fatos ocorridos em Val~nça, porque, segundo o 
depoimento d_o prefeit~. S: s~ cita ciue tãq logo 
tivesse feito a proposta dos tais 50% , S. s~. poucos 
dias depois. teria até anulado_ todo esse procedi
méntO. ·o que me col1sla é que S. s~ já tinha 
o recurso ha_prefeitura, não precisava tomar ne
nhuma atitude de lldtação, como S. 8' cita comd 
se fosse causa da liberação, e .que teria sido obri
gado ·a fazer editais de concorrências, quando 
o dinheiro, .o recUrso Já ~stava na ·Prefeitura de 
Valença. E maiS a carta ·que 'tói citada no dia 
22-.de setembro e o recurso foi liberado eni. agos
to. Emite uma carta para o ministro e nela diz 
especificamente que. não conhecia o Dr. Sérgio 
Menin Teixeira, desmeritihdo as notícias dos jor
nais, dizendo que eu estava, naquele momento, 
no-día 22 de _Setembro, ·exclusivamente, pe"dindo 
recursos para ajudar o Município de ValenÇa. Es
clareço mais: depois que prestei depoimento na 
semana passada, em Vãlença, mandei averiguar. 
levantar se os recursos tin"ham sido realn1ente 
·aplicados. Qual teria sido a sua destinação, já 
que- S. s~ havia ahulado a concorrência. S'oube 
que o prefeito, com 16 milhões de cruzadÕs, não 
fez as obras. Executou alguns metros de calça
mento e passado oito meses com os reCUrSos 
na prefeitura. Mais ainda: a execução desse§ me
tros de calçamentos feitos na periferia não são 
condizentes com o que foi especificado no proje· 
to. Pediria que se levantassem esses dados para 
ver exatamente qual foi a destinação desse tecur~ 
so que foi objeto exatamente de aplicaçã'o ·em 
bairros da periferia. Estranha-me que oito meses 
depois essas obras não estãb ex&utadas. Era o 
que tinha a dizer. 

· ·-· 6 SR.:PRESIÉ>ENTE (José' ~~~.kio Ferr~i;~) ·_ 
Isso será evidentemente objeto de aferição; pela 
Comissão, através das providências, subseqüen
temente adotadas. 

O SR .. JOSÉAGRIPJNO MAIA-Sr. Presjdente, 
pela ordem. 

ÓSR. PRESrDÉNTE (JoSé lgnácio Ferreir~).
T em a palavra o_ nobre Senador José Agripino 
Maia. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA - Hã duas ses
sõe~.}'L EX" indagou aos Membros da Comissão 
se já teriam preparado pareceres com juízo de 
admissibilidade sobre questões que foram postas 
à Comissão, e, subseqüentemente, .delegadas pe
lo Relator a Membros da Comissão que seriam 
encarregados de sub-relatorias. 

Desejo informar a V. Ex• que já tenho em meu 
poder parecer sobre a questão que me foi encami
nhada e es!á à disposição de V. Ex" nesta CPL 

O SR. PRE;SI.DENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência entende qu-e, dado o adiantado da 
hora, para efeito de nossa presença em outros 
compromissos, inclusive em sessão do Senado, 
d.~eri1.os ã.diar a apresentação desses relatórios, 
desde que o Plenário concorde. 

O SR. MAURÍOO .CORRÊA -·Sr .. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)-
V. Ex' tem a palavra. 

O SR. MAURiCIO CORR~ - Sr. Presidente, 
o pareC~ __ do nobre Senador está elaborado e 
é curto. Parece-me que por uma economia pro
cessual que S. Ex.• poderia te-lo e depois, as Provi
dências seriam tomadas. 

O SR. RELA. TOR (tarlos Chiarelli) - Si. Presi
dente, pela ordem. 

O SR: PRESrDENTE (José lgrlàCio Ferreliaj·
Tem·a·palavra V.~ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare/li)- Sr. Presi
dente, eu faria uma sugestão. Estamos com a 
pauta do Senado dependendo da nossa presença. 
Penso que põderíamOs chegar Já, se completar
mos o noss-o contingente quorum necessário, 
podemos votar as três, ou quatro matérias que 
temos. Resolvemos. o assunto e voltamos para 
cá, a fim de verificarmos eSse fato. AS-Sim, atende
remos aos dois compromissos. Caso contrâl"fb, 
a situação ficará complicada. 

O SR. MAURiCIO CORR~ - Si. Pcesldente, 
faço uma sugestão alternativa. 

o SR· .. PRESiDENTE (JoSé ignâCio Ferreira) -
Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR AAURÍCJO CORRÊA - Jâ temos com
promisso para amanhã, aqui, na Comissão. Suge
riria que V. Ex.' convocasse meia hora antes, exata
mente, para esse expediente ser lido. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio F"erreira)
Seria Rara as 9 horas da manhã. 

_Ne:sSa Se$Sào dê affianhã, em que deveremos 
complementar o depoimento do Sr. -Sérgio Menin 
Teixeira, a primeira ffieia hora será para essas 
providências. · 

A Presidência não tendo mais assunto a tratar 
agradece a presença dos eminentes Senadores. 
dos depoentes, dos Srs. Deputados, aqui presen
tes e corivoCa sessão ·pafa ãmanhã, às 9 horas 
da manhã. 

Está encerrada a sessão. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço -que o Congress6 Naclonol aprovou, 

--doM-55, f !•do~. 
eu. Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•17, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 
2.350, de 31 de julho de1987, que "dls· 
põe sobre o incentivo fiscal a que se refe
re a Lei n~ 7.554, de 16 de dezembro 
de 1986, concedido às empresas contro-
ladas pela Siderurgia BrasBeira S.A. -
Slderbrás (Grupo Slderbrás)". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n'2350, de3! de julho de 1987, que ·:dis
põe sobre o incentivo fiscal a que se refere a 
Lein9 7.554,de 16dedezembrode 1986;conce
dido às empresas controladas pela Siderurgia 
Brasileira S.A. ~ S!DERBRÁS (GrupÕ SiDER-
BRÁS)". . 

Senado Federal, 25 de agosto de 1988. _-Se
nador Humberto Lucena, Presidente, 

Faço -saber que o CongresSO-Nac::ional aprovou~ 
nos termos do art. 55, § -1? da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o s~guinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 18, DE 1988 

Aprova os textos dos Decretos-Leis n~ 
2.352, de 7 de agosto de 1987, que .. con
cede abono salarial e dá outras providên
cias", e 2.361, de 24 de setenlbro de 
1987, que "dispõe sobre o reajuste de 
preços de contratos de prestação de ser
viços no caso que especlftca". 

Artigo único. São aprovados os textos dQS De-
cretos--Leis n~"' 2.352, de -7 de agosto de 1987, 
que "concede abono salarial e dá outras providên-

dos" e 2.361, de 24 de setembro de 1987, que 
"dispõe oobte O reajuste de proçoo de Udlillos 
de prestaçiio de serviços no caso que especifica". 

Senado Federal, 25 de agosto de 1988. -Se-
nador Humberto Lucena, Presidente .. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1"' da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe-
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO. 
N• 19, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n" 
2.358, de 4 de setembro de 1987, que 
"dispõe sobre a percepção de gratifica
ções por servidores do Departamento 
Nadonal de Estradas de Rodagem, e dá 
outras providêndas". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n9 2.358, de 4 de Setembro de 1987, que 
"dispõe sobre a percepção de gratificações por 
servidores do Departamento Nacional de Estra
das. de Rodagem, e·dá outras providências". 
-- Senado Federal, 25.de agosto de 1988. -Se-
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso NadOnal aprovou, 
nos· termos do art. 55, § 19 da Coilstituiçáo, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente_ do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 20, DE !988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n" 
2.359, de 16 de setembro de 1987, que 
"estende ben~dos fiscais ao empreen· 
dimento integrante do Plano de Recupe
ração do Setor de En_ergla Elétrica". 

Arti9'o único. E aprovado o texto do Decre
to-Lei n"' 2359; de 16 de setembro de 1987, que 

"estende beneftdos fiscais ao empreendimento 
~iftl9&ile,do Pla10 de~ do 5etor de 
Energia Elétrica". 

Senado Feéleral, 25 de agosto de 1988. -Se· 
n.tdor Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nac_ional áprovou. 
nos termos do arl 55, § 1 o da Constituição, e 

·eu, Hwnberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 21, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n" 
2.402, de 21 de dezembro de 1987, que 
"dispõe sobre os vendmentos e a repre
sentação mensal devida aos servidores 
que ,especifica, e dá outras provldên· 
das". 

Artigo único. E" aprovado o teXto do Decre
fci-Lei no 2A02, de 2T de dezembro de 1987, que 
"dispõe sobre os vencimentos e a representação 
mensal devida aos servidores que especifica, e 
dá outras providências". · 

Senado Federal, 25 de agos~o de.1988. -Se
nador Huberto Lucena, Presidente. 

Faço saber oqúé o CongressO Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § J9 da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

i'l• 22, DE 1988 
Aprova o texto do De-creto-Lei n"' 

2.405, de 29 de dezembro de 1987, que 
"dispõe spbre a remuneração, no Brasll, 
dos fundonários da CaJTelra de Diplo
mata do Serviço Exterior, e dá outras 
providêru:las". 

' Artigo único. t aprovado ~ texto do Decre
to-Lei n• 2.405, de 29 de dezembro de 1987, <JU• 
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"dispõe sobre a remuneração, no Bràsll, 'dos fun
cionários da Cari'"eira d~ Diplomata do Serviço _ 
Exterior, e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de agosto dé 1988~ -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprO'Ilou, 
nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1'23, DE 1988 

Aprova o. texto do, Decreto-Lei n9 
2.408, de 5 de janeiro de 1988, que "res
tabelece a vigênda do artigo 12 da Lei 
~ 5.107, de 13 de Setembro de 1966, 
dando-lhe nova redação, e dá outras pro-
vidências". · · · · · · 

Artigo único. É aprovado o texto do _Decre
to-Lei n9 2.408, de 5 de jarieirb'de 1988, qoe 
"restabele<:e_a vigência do art. 12_da Lei no 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, dando-lhe nova reda
ção, e dá outras-providênciás~'. 
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faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e 
eu, }iumberto Lucena, Presidente do Senado Fe-. 
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 25, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.341, de 29 de junho de 1987, que "dls· 
põe sobre a correção monetária das de
monstraÇões financeiras, para efeito de 
detennlnar o lucro real, e dá outras pro
vidências". , . 

• 
1 
·ArtigO' únJêo: : "!:: 'aPfcivãdo 6 texto' do De<:re

to-Lei n"' 2.341, de'29· de junhb'de-1S87, que 
.:dispõe sobi-e a ccirieÇaõ rhãrie"táría das demons
trações finanG.eiraS,' Parà éfeitó dê Cl.eterininar o 
lucro real, e dá outras providências'~ · ' ' 
· Senado Federal, 25 de agosto de 1908.- Se
hador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço--saber qu_e_o Congr_esso Nacional aprovou, 
nos termos dÕ art. 55,- § 19 da Constituição, e 
e1J, Humberto Lucena, Presidente do Senad9 Fe-

Faço saber que o_Çongressó Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 19 da Cçmstituição, e 
e~ Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe-
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 27, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 
2.418, de8 de março de 1988, que"alte
ra o Decreto-Lei no 2.320, de 26 de janei
ro de 1987, que dispõe sobre o Ingresso 
nas categorias funcionais da Carreira 
PolldaJ Federal e dá outras providên
·c~as••._ .. - .. 

· · Artigo· único. É aprovado o texto _do Decre
.to:.Lei n"' 2.418;de 8 ·de .março -de 1988, que 
"altera o_D_ecreto-Lei no 2320, de 26 de janeiro 
de 19_87, que dispõe sobre o ingresso nas catego
rias funcionais da Carreira Policial Federal e dá 
outras providências". 

._ . -Se11ad9 Federal, 25 de_ agosto de 1988. -Se
~-nadÇ>r l:f~mb~rto Luc,:ena, __ presidente. -

senado Federal, 25 de agosto de .1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. . · dera!, -promulg_Õ o seguinte- -- - - Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 

nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

Faço saber que o Congresso· Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1"' da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o segui':te 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 24, DE 1988 

Aprova o texto dO oe·creto~Lei n" 
2.426, de 7 de abril de 1988, que "altera 
a legislação do Imposto de Renda aplicá
vel às pessoas juridlcas". 

Artigo único. _ É aprovado o texto do Decre
to-Lei n9 2.426, de: 7 de abril de: 1988, que "altera 
a legislaçao do Imposto de Renda aplicável às 
pessoas jurídicas". 

Senado Federal, 25 de agosto d~ 198& -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 26, DE 1988 

Aprova o texto do De:c·reto-Ler n9 
2.410, de 15 de janeiro de 1988, que 
"altera a redação do Decreto-Lei n"' 
2.355, de 27 de agosto de 1987, que 
estabelece U~te de retribuição na Admi
nistração· PúbUca da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios, e dá outras 
providê~él~"~ 

Artigo único. É aprovado o texto do De<:re
·ttrLei n9 2.410, de 15 de janeiro de 1988, que 
''altera a redação do Decreto-Lei no 2.355, de 27 
,d~ agosto de 1987, que estabelece limite de retri
puição na Administração_ Pítblica da União, do 

- Pistrito Federai eaosTerritôrios, e dá outras provi
·çl~cias". 

. i 5enado Federal, 25 de agosto de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 28, DE 1988 

Aprova o texto do DeCreto-Lei n"' 
2.370, de 17 de novembro de 1987, que 
"Institui Programa Trienal de Aperfei
çoamento da Arrecadação das Receitas 
Tributárias do Distrito federal, e dá ou-
-b'as providências.,. · - -

Artigo único. ~ aP~~ado o texto -do Decre
to-Lei n"' 2.370,'de 17 de novembro _de 1987, 
que "institui Programa Trienal de Aperfeiçoamen
tO da Arrecadação das ReCeitas_ Tnb_utárias do 
Distrito Federal, e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de agosto_ de 1988. --:-Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nac:-lonal aprovou, 
nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e 
eu, Humberto_ Lucena, Pre_sidente do Sena.do Fe
deral, promuJgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA11VO 
N' 29, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto~Lel n"' 
2.397, de 21 de dezembro de 1987, que 
"altera a legislação do Imposto de Renda 
das pessoas juridlcas e dá outras provi~ 
dêndas". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre~ 
to-Lei n9 2.397, de 21 de dezembro de 1987, que 
"altera a legislação do Imposto de Renda das pe~ 
soas jurídicas e dá outras providênCias". 

Senado Federal, 25 de agosto de 1988. - Se~ 
nadar Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o CõnQress-o Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § J9 da ConstituiÇão, e 
eu, Humberto Lucena. Presidente do Senado Fe~ 
deral, promulgo o_ seguinte 

DECRETO LEGISLA11VO 
N• 30, DE 1988 

Aprova o texto do DecretoMLei n" 
2.338, de 19 de junho del987, que "dis
põe sobre o pagamento da remuneração 
de que tratam os arts. 3•, 4' e 7" do Decre .. 
to-Lei n" 1.971, de 30 de novembro de 
1982, que estabelece limite de re:l;:ribui .. 
ção dos servidores da administração di· 
reta e indireta da União, do Dlsbito Fe· 
deral e dos Territórios Federais". 

Artigo único. J:: aprovadQ o texto do DeçreN 
to-Lei n~ 2.338, de 19 de junho _de .19,87, que 
"dispõe sobre o pagamento da re~uneração de 
que tratam os arts. 3~', 4 9 __ e 79 do Dec~to-Lei 
n"1.971, de 3Ude novembro de 1982, que estabe- · 
Ieee lirnlte de rebibuição dos servidore_s _da admi· 
nistração direta e indir_eta 4a. UntãQ, do Distrito 
Federal e dos Territórios federais". .. _ 

Senado FederaJ, 26 de agosto de 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Cõngte?so NacionaJ aprovou, 
nos termos do art 55, § 1 '! d~ ConStituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe ... 
dera!, p~o!T!tilgo o seguinte, 

DECRETO LEGISLA11VO 
N• 31, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~ 
2.344, de 23 de julho de 1987, que "alte
raoDecreto--lein'!'2.333, de 11 de junho 
de 198f' ... 

Artigo óni~. É aprovado o_ texto do Decre~ 
to-Lei n~ 2.344,.de 23 de julho de 1987, que "altera 
o Decreto-Lei n~ 2.333, de 11 de junho de 1987". 

Senado federal, 26 de agosto de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presídente. 

Faço S:aber que o CongresSo NadOilal aprovou, 
nos termas do art. .55, § 1 ~ da Constituição, e 
eu, Humberto Luc::ena, Presidente _do $enado Fe
deral, promulg'o o seguinte- -

DECRETO LEGISLA11VO 
N~ 32, DE 1988 

Faço Sãber qUe o Cõngtesso N;:scional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1 ~ da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe~ 
dera!, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA11VO 
N• 35, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n'!' Aprova o texto do Decreto-Lei n'!' 
2.346,de23dejulhode1987,que"cria 2.355, de 27 de agosto de 1987, que 
no Ministério da Fazenda os cargos que "estabelece Umlte de rebibulção na Ad-
especlllca e dá outras providências". ministração PúbUca da União, do Dlstrl-

Artigo úriiCo .. -_É aprOvado o texto do Decre- to Federal e dos Tenitódos, e dá outras 
to-~e~_ n9 2.346, de 23 de julho de 1987, que "criã- pi'ovldênclas". 
no Ministério da ~azenda.?s c_a~gos que espe~~c~ __ • _Artigo_ qfiic.o~ __ É_ aprovado o texto do Decre
e dá outras prOVtdêndas . · to-Lei n' 2.355, _de 27 -de ~gosto de_ 1987, que 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988.- Se- "estabelece limite de retiibuição na Administração 
nador Hi:imb~ Lu~~a," ~~si~ente. - Pública da União, do Distrito Federal e dos T errit6-

rios, e dá outras providências" . 

Faço sa~er que o ÇQnài-'e~~o_ l'!acional aprovou, 
nos termos do art, 55, §, 19 da Constituição, e 
eu, Humberto LUcena. PreSidente do Senado Fe
deral, promulgo o ~guinte 

DECRETO LEGISLA11VO 
N• 33, DE 1988 

Aprova o texto do DeCreto-Lei n' 
2.347, de 23 de julho de 1987, que "cria 
na Secretaria: de Planejamento e Coor
denação da Presid~nda da RepiibUca os 
~rgOs que espec;lftc;a e dá outras provi
~nclas". 

Artigo ónico. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n~ 2.347, de_23 dejuJho de 1987, que "qia 
na· Secrefaiia de Plarlejamento e Co"ordenação 
da Presidência da Repóblica os cargos que espe
cifica e dá outra_s prcividênéias", 
~Senado Federal, 26 de agosto de 1988. Sena

dor Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Co'ngresSo Nadonal aprovou, 
nos termos do art. 55,·§ 19 da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deraJ, promulgo o seguinte 

OÉCRETÓ LEGISLA'!l\'.0 
. N• 34, DE 1.9.88 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.351, de 7 de agosto de 1987, que "'ns
titui o Piso Nacional de Salários e o Salá· 
rio Minlmo de Referênda e dá outras prq
vldênclas". 

Artigo único. __ E aprovadO Q texto do Decre
to-Lei n' 2.351, de 7 de agosto de 1987, que 
"institui o PiSo Nacional de Salários e o Salário 
Mínimo de Referência e dá outras providênciaS". 

Senad~ Federal, 26 de ·agosto de 1988.- Se-
nador Humberto Lucena, Presidente. · -

. Senado Federal, 26de agosto de 19.88. -.Se
nador Humberto Lucena,_ Presidente. 

Faço saber· qUe OCõilgi'éssõ Nacional aprovou, 
nos termos do art 55, § 1 ç de~; Constituição, e 
eu, Humberto Luçena. Presidente do Senado Fe-
deral, promuJgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA11VO 
. N• 36, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n'~" 
2.356,. de 28 de agosto .de 198:7, que 
"altera a tabela para o cálculo do Impos
to de renda na fonte". 

Artigo ónico. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n9 2356, de _28 de agOSto .de--1987;-que 
"altera a tabeia para o cálculo do imposto de 
renda na fonte", 

Senado Fed.eral. 26 de agosto ,de 1988. --,. Se
nador Humberto Lucenal, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 19 da C_opstitl!içã.o, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe

_deraJ, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLA11VO 
N• 37, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~ 
2.357, de 28 (te agosto de 1987, que 
"institui_ PrQgrama Trienal de Aperfei· 
çoamento. da Arrecadação ~as Receitas 
Federais, e .dá outras providências". 

Artigo único. t aprovado o texto do Decre
to-Lei nç 2.357, ·de 28 de agosto de 1987, que 
"institui Progrêima Trienal de Aperfeiçoamento da 
Arrecadação das Receitas F~d_e:rais. _e; .dá outras 
providências". 

SenadO FC:d_eral, 26 de agosto de _1!;188. - Se
nador HurÕberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1 ~ da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe~ 
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 38, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~ 
2.362, de 21 de outubro de 1987, que 
.. concede isenção do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados no caso que espe-
cifica ... 

Artigo único. É aprovado _ci texto do Decre
tQ..Lei n~' 2362, de 21 de outubro de 1987, que 
"concede isenção do Imposto sobre Produtos In
dustrializados no caso que específica". 

Senado Federal, 26 de agosto de rsaa. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

FaçO Saber que o COngresSO Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1 o da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N• 39, DE 1988 
Aprova o texto do Decreto-Lei n~ 

2.364, de 22 de outubro de 1987, que 
'1lxa o valor do soldo base do cálculo 
da remuneração dos mUltares". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n" 2.364, de 22 de outubro de 1"987, que 
"fixa o valor do soldo base do cálculo remune
ração dos militares". 

Senado Federal, 26 de agosto de 1 98ã.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o-COngresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 19 da Constituição, e . 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado fe
deral, promulgo o s_eguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1•40, DE 1988 

Aprova os textos dos Decretos-Leis n~ 
2.365, de 27 de outubro de 1987, que 
"institui gratificação a ser deferida aos 
servidores que especifica e dá outras 
providências"t 2.366, de 4 de novembro 

_senvolvimento d_o Nordeste - Sudene, e dá ou
tras providências". 

Senado Federal, 26 de-Agosto de 1988. ~Se
nador }fumberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1~ da ConStituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
dera~ promulgo o seguinte . 

DECRETO LEGISLATIVO 
_ 1'1• 41, DE 1988 

Aprova os textos dos Decretos-Leis IV"' 
2.367, de 5 de novembro de 1987, que 
"institui gratlftcação a ser deferida aos 
servidores que especifica e dá outras 
providências" e 2.379, de 4 de dezembro 
de 1987, que '"altera o Decreto-Lei n!' 
2.367, de 5 de novembro de 1987, e dá 
outras providências". 

Artigo único. São aprovados os textos dos De
cretos-leis n"" 2.367!de 5 de_novembrõ de 1987, 
que "insti_il!_i_Qratiffcação -a ser deferida aos Servi
dores que especifiCa- e- dá outras provídência.s" 
e 2.379, de 4 de dezembro _de 1987, que "á1tera 
o Decreto-Lei n7 2.367, de 5 de novembro de 
1987, e dá outras providências". 

Senado Federal, 26 de Agosto de 1988. -Se· 
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos.do:-8rt. 55, § 1"' da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente .do Senado Fe- _ 
dera], promulgo o seguinte 

_DECRETO LEGISLATIVO 
N• 42, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-lei 2.368, 
de 5 de novembro de 1987, que "fixa 
o \"alor do soldo base do cálculo da remu
neração da Polícia MIUtar e do Corpo de 

-Bombeiros do Distrito Federal". 

Artig~ __ único. ;_ aprovado_ o texto do_ Decre
to~LeLn"' _2.368, de 5 de noVembro de 1987, que 
"ftxa o valor do soldo base do cálculo da remune
ração da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
do Dfstrfto Federal". -

Senado Federal, 26 de agosto de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

de 1987, que "altera o Decreto-Lei n? Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
2~365, de 27 de outubro de 1987 e dá nos termos do art. 55, § 1' da Constituição, e 
outras providências", e 2.374 de 19 de eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
novembro de 1987, que "dispõe sobre dera!, promulgo o seguinte 
a apUcação do Decreto-Lei n' 2.365, de DECRETO LEGISLATIVO 
27 de outubro de 1987. aos servidores 
da Superintendência do Desenvolvi· N? 43, DE 1988 
mento do Nordeste - Sudene, e dá ou- Aprova o texto do Decreto-Lei n~ 
tras providências". 2.371, de 18 de novembro de 1987, qUe 

Artigo único. São aprovados os textoS dos De- -"dispõe sobre os vencimentos e a repre· 
cretos-lei n9S 2.365, de 27 de outubro de 1987, sentaÇão men.saJ devida aos seJVidores 
que "institui gratificação a ser deferida aos servi- que especifica e dá outras providências". 
dores que especifica e dá outras providências", Artigo único. É aprovado o texto do Decre-
2.365. -de 4 de novembro de 1987, que "a1tera to-Lei n~ 2371, de 18 de novembro de 1987, 
oDecreto-Lein92.365, de27 de outubro de 1987, ~ -qUe "dispõe sobre os vencimentOS e a represen
e dá outras providências", e 2.374, de 19 de no~ ~çãg_mensaldevidaaosservidoresqueespecifica 

vembro de 1987, que "dispõe sobre a aplicação e dá outras providências". 
do Decreto-Lei n9 2."365, de 27 de outubro de Senado Federal, 26 de ag!!)sto_ de 1988 . .,-Se-
1987, aos· servfdores da Superintendência do De- nador Humberto Lucena, Presidente. 

Sétembro de 1988 

Faço saber que o CongresSo Nadonal aprpvou, 
nos termos do art. 55, § 1' da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 44, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 
2.372, de 18 de novembro de 1987, que 
"dispõe sobre a gratificação por opera
ções especiais, instituída pelo Decreto
Lei n' 1.714, de 21 de novembro de 
1979". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n9 2.372, de 18 de novembro de 1987, 
que ''dispõe sobre a gratificação por operações 
especiais, instituída pelo Decreto-Lei n: 1.714, de 
21 de novembro de 1979":- -- · 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988, -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o CongressO Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § ]9 da Constituíção, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
1'1• 45, DE 1988 

·Aprova o texto do Decreto-Lei _. 
- 2.373, de 18 de novembro de 1987, ... 

· . "dispõe sobre o posicionamento dos,_.. 
donári_os; pertenc~nt~s à ca~gorla .. 
Técnico do Tesouro Nacional da Ca:rNim 
Auditoria do TeSOUro Na"ciODai, instM:W
da pelo Decreto-Lei n!' 2.225, de 10 <III 
janeiro de 1985". 

Artigo único. É aprovado o· texto do Deae
to-Lei n~ 2.373, de 18 de iloVefnbrá de 1987. 
que ""diSpõe sobre o posicionamento .dos fundo
pários per_t~Qcentes à categoria de Téc.nico do 
TéSõuro Nacional da Carreira AUditoria dO Tesou
ro Nacional, institlifda pelo Decreto-Lei n~ 2.225. 
de 19 dej~neiro de 1985". 

Senado Federal, 26-de agosto de 1988. -Se
nador H~mbe~o Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Naciona1 aprovou. 
nos terrriOs do art: .55, § )9 da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 46, DE 1988 

Aprova o-. texto do Decreto-Lei n• 
2.377, de 30 de novembro de 1987, que 
"cancela os débitos que menciona e d6 
outras providências". 

Artigo úrlico É aprovado o texto cto Decre
to-Lei n"' 2.377, de 30 de novembro de 1987. 
que "car1cela os dél;l.itos que r'nenCíona e dá out~:as 
providências"'. 

Senac;lo Fe4eral, 26 de agosto de 1988. -Se
nador Humberto Lucena Presidente. 
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Faço saber que o CongresSO Nadona1 aprovou, 
nos termos do art. 55, § 19 , da Constituição, e 
eu. Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deraJ, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 47, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.378, de 3 de dezembro de 1987, que 
"concede aos integrantes do Grupo Ser
Viços Jurídicos e da Carreira de Procu
rador do Dlstrito Federal as vantagens 
que menciona, e dá outras providên
cias". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n9 2.378, de 3 de dezernt?ro d_e 1 ~87 ,_ que 
"concede aos integrantes do GrUpo Serviços Juri
dicos e da Carreira de Procurador do Distrito Fe
deral as vantagens que menciona, e dá outras 
providências". 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

FaÇo saber que o Corigresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1°, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena. Presidente do Senado Fe
deral, promu1go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 48, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 
2.3809 de 9 de dezembro de 1987, que 
"altera a Tabela de Escalonamento Ver
tical de que trata o art. 19 do Decreto-Lei 
n• 1.447, de 13 de fevereiro de 1976, 
e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o teX:..J do De<:re
to-Lei [l9 2.380, de 9 de dezembro de f987, que 
"a1tera a Tabela de Escalonamento Vertical de 
que trata_ o art. 1 o do Decreto-Lei n' 1.44 7, de 
13 de fevereiro de 1976, e dá outras providências'', 

Senado Federal, 26 de agosto d_e_ 198R ~ Se
nador Humberto Lucena, Presidente, 

FaÇ6 saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos tennos do art. 55, § 19, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promu1go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO. 
N• 49, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n• 
2.382, de 9 de dezembro de 1987, <JUe 
"dispõe sobre a aplicação do Plano Oni· 
co de Classificação e Rebibuição de Car
gos e Empregos aos estabelecimentos 
de ensJno das Forças Armadas e dá ou
tras providências". 

Artigo iiDíco. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n~ 2382, de 9 de dezembro de I 987, que 
"dispõe sobre a aplicação do Plano Único de aas-
sificação e Retribuição de CargoS e EmPregos 
aos estabelecimentos de ensino das Forças Arma
das e dá outras providênciàs". 

Senado Federal, 26 de agosto ae 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos tennos do art. 55, § 19, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promu1go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 50, DE 1988 

_Aprova o texto do Decreto-Lei n• 
2.383, de 17 de dezembro de 1987, que 
"dispõe sobre o Fundo Nadonal de De
senvolvimento (FND) e dá outras provi
dências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n~ 2383, de 17 de dezembro de 1987, que 
"dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvol
vimento (FND) e dá outras providências". 

SenadQFederal, 26 de agosto de 1988._- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
-nos termOs do éirt 55, § I9, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presiden_te do Senado Fe
deral, promu1go o seguinte 

~DECRETO LEGISLATIVO 

N•51, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n' 
2.386, de 18 de dezembro de 1987, que 
.. dispõe sobre a carreira do Ministério 
Público Federal, a criação de Núcleos 
das Procuradorias da RepúbUca, em Mu
rúcíplos, e dá outras providêndas". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
:tq--Lei n~ 2386, de 18 de dezembro de 1987, que 
"dispõe sobre a carreira do Minlstério P~lico Fe
deral, a criação de Núcleos das Procuradorias da 
República, em Municípios, e dá outras providên
das". 

Seriado Federal, 26 de agosto de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional. aJ?r<:vou, 
nos tennos do art. 55, § I 9 da ConstitUJçao, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 

N• 52, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 
2.387, de 18 de dezembro de 1987, que 
"dispõe sobre a Gratificação por Opera
ções Especiais, instituída pelo Decreto
Lei n~ 1. 727, de 1 O de dezembro de 
1979". 

Artigo único. _ É aprovado o texto do Decre
to-Lei n92387, de I8 de dezembro àe 1987, que 
"dispõe sobre a Gratificação por Operações Espe
ciais, instituída pelo Decreto-Lei n" 1.727, de 10 
de dezembro. de 1979". 
~ Senado Federal, 26 de agosto de 1988. -Se· 
nadar Hulnberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1" da Constituição, e 
eu, Humberto Luc__ena, Presidente do Senado Fe
deral, promu1go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 53, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 
2.388, de 18 de dezembro de 1987, que 
dispõe sobre as categorias funcionais de 
Engenheiro Agrônomo e de. Médico Ve
terinário do Grupo Outras Ativldades de 
Nível Superior dos Planos de Classifi
cação de Cargos e Empregos instltufdos 
na conformidade das Leis n""' 5.645, de 
10 de dezembro de 1970 e 6.550, de 5 
jlllho de 1978, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do .Decre~ 
to-Lei n9 2.388, de_18 de dezembro de 1987, qu~ 
"dispõe sobre as categorias funcionais de Enge-

- - nheiro"Agrônomo e de Médico Veterinário do Gru
po Outrâs Atividades de Nível Superior dos Planos 
de ClassificaÇão- de Cargos e Empregos, instituí
dos na conformidade das Leis n!IS 5.645, de 10 
de dezembro de 1970 e 6.550, de 5 de julho 
de 1978, e dá outras providências". 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso" Nadonal aprovou, 
nos termos do art. 55, § -~~ da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promu1go o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 54, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n• 
2.391, de l8 de dezembro de 1987, que 
.. dá nova redação ao incisos U, III e IV 
do art. 69 da Lei n~ 5.143, de 20 de outu
bro de 1966, e dá outras provid~ncfas". 

-Artigo úniCo.· 1::: aprOVado -o--teXtO -dO DeCre
to-Lei n~ 2.39I, de 18 de dezembro de 1987, que 

. ':dá nova redação aos incisos II, -m e IV do art. 
69 da Lei n9 5.143, de 20 de outubro de 1966, 
e dá outras providências". 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988. - Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o CongressO Nacional aprovou. 
nos- termos do art. 55, § __ lo _da Constituição, e 
eu, HumbertO Lucena, Presideilfe do Senado Fe-
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 55, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n9 
2.392, de 21 de dezembro de 1987, que 
"cancela débitos para com a Superinten· 
dência Nacional do Abastecimento -
SUNAB, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n9 2392, de 21 de dezembro de 1987, que 
"cancela débitos para com a Superintendência 
Nacional do Abastecimento - S.UNAB, e dá ou~ 
tras providências". 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988. - Se
nador Huberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Coli.gresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1 Q da Constitui_ção, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 56, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~ 
2.393, de 21 de dezembro de 1987, que 
"dá nova redação à Usta de Serviços a 
que se refere o artigo 89 do Decreto-Lei 
n~ 82, de 26 de dezembro de 1966, e 
dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto _do Decre
to-Lei n~ 2.393, de21 de dezembro de 1987, que 
"dá nova redação à Lista de Serviços a que se 
refere o artigo 89 do Decreto:-Lei nQ 82, de 26 
de dezembro de 1966, e dá outras providências". 

Senado Federal, 26 de agostO de 1_988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovOu, 
nos tem1os do art 55, § 1~. da Constituição, e 
eu. Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•57, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.409, de 7 de janeiro de 1988, que "alte
ra o Decreto-LeJ n' 1.901, de 22 de de
zembro de 1981". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei n~A09, de 7 de janeiro de 1988, que "altera 
o Decreto-Lei n<? 1.90 l, de 22 de dezembro de 
1981". 

Senado Federal, 26 de agoSto de 19&3:-Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

. Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1~. da Constituição, e 
eu. Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N~ 58, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.411, de 21 de janeiro de 1988, que 
"dá nova redaçáo ao § 19 do art. 29 do 
Decreto-Lei n'! 1.455, de 7 de abril de 
1976". 

Artigo único. É aprovado o teXto do Decre
to-Lei n9 2.411, de 21 de janeiro de 1988", -que 
"dá nova redação ao § 19 do art. 29 do Decreto-Lei 
n91.455, de 7 de abril de 1976". 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988. __:.'se- -
nadar Humberto Lucena, Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1988 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
--nos termos do art. 5;i, -§ I<>, da Constituição, e_ 

eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
.deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 59, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~" 
2A12, de 10 de fevereiro de 1988, que· 
"altera a legislação do Imposto de Ren-
da". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre
to-Lei no 2.412, de 10 de fevereiro de I988, qUe 
"altera a legislaçã'? do I~posto de Renda." 

Senado Federal, 26 de agosto- de 1 988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

- . 

F;;l:ço saPe r que o Corigresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § I?, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
der~_ promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N~> 60, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~> 
2A15, de 12 de fevereiro de 1988, que 
"proiTOga o prazo da Isenção de Impos
tos aos bens destinados à execução do 
Programa Nacional de Comunicações 
Domésticas por SatéUte. 

Artigo único. É aProvado o texto do Decre
to-Lei n9 2.415, de 12 de fevereiro de 1988, que 
''prorroga o prazo da isenção de impostos aos 
bens destinados à execução _do programa Nacio
hal_de Comunicações Domésticas por Satélite". 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988. -Se
--nadar Humberto Lll.c-ena, Presidente. 

---Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § 1~', da ConstitUição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado F e
deral, promulgo _o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N~> 61, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~' 
2.416, de 18 de fevereko de 1988, que 
'1lxa prazo mínimo para duração de con
tratos no âmbito do Ministério da Mari
nha". 

_ Artigo único, __ É ~provaçio o texto do _Decre
to-Lei n? 2.416, de 18 de fevereiro de 1988, que 
"fiXa prazo mínimo para duração de: contratos 
no âmbito do Ministério da Marinha." 

Se~aao Fede~al. 2-6 de agoSto de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congre.sso Nacional aprovoU, 
nos termos do art. 55, § 1°, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 62, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.420, ' ~ 18 de março de 1988, que .. dis
põe sobt ~ colt'eção monetária nos casos 
de Uqüidação exb'ajudlcial de socieda
des seguradoras, de capitalização e de 
previdência privada e dá outras proviw 
ciências." 

Artigo único, É aprovado o texto_do Decreto-Lei 
n<> 2A20; de 18 de março de 1988, que "dispõe 
sobre correçâo monetária nos casos de liqüidação 

- extrajudicial de sociedades seguradoras, de capi
talização e de previdência privada e dá outras pro· 
vidências". . 

Seni:ldo Federai, 26 de agosto de 1988. -Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos termos do art. 55, § I o, da Coristitlrlção, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte_ 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 63, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-LeJ n" 
2.421, de 29 de março de 1988, que "dis
põe sobre o aproveitamento de servido
res de autarquias federais, de empresas 
públicas, de sociedades de economia 
mista e de fundações públicas que vie
rem a ser extintas ou dissolvidas e cW: 
outras providências". 

Artigo único. É ·aprovado o texto do Decreto-Lei 
no 2.421, de 29 de março de 1988, que-"diSpõe 
sobre o aproveitamento de servidores de autar
quias federais, de empresas públicas, ~e socie
dades de economia mista e de fundações públicas 
que vierem a ser extintas ou dissolvidas e dá outras 
providências··. · 

Senado Federal 26 de agosto de 1988.- Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que9 Congr~sso Nac[onal aprovou, 
nos termos do àrt. 55; § i"·-da Consb1uição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 64, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n"' 
2.424, de 7 de abril de 1988,que "dispõe 
sobre medidas para redução de despe

- _ sas com pessoa] nos órgãos da Adminis· 
b'ação Federal dlreta e autáJ:quica e dá 
outr~ providências". 

Artigo únic_q. É aprovado o texto do Decreto-Lei 
n--<> 2:424, de 7 de- abril de 1988, que "diSpõe sobre 
medidas para redução de despesas com pessoal 
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nos órgãos da Administração Federal di reta e au
tárquica e dá outras providências". _ 

Seiiádo Federal, 2trde agosto de 198R -Se
n;3dor Humberto Lucena, Presidente. 

FãÇo saber que o Congressõ Nactonal aprovou, 
nos termos do art. 55, § J9, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 65, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n~" 
2-428, de 14 de abril de 1988, que "dis
põe sobre o Imposto de renda incidente 
sobre os ganhos auferidos, por pessoas 
tisicas, nas operações a pra:z:o em bolsas 
de valores, de mercadorias e mercados 
outros de Uquidação futura". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei 
n9 2.428, de 14 de abril de 1988, que "dispõe 
sobre o imposto de renda incidente sobre os ga
nhos auferidos, por pessoas ftSicas, nas operações 
a prazo em bolsas de valores, de mercadorias 
e mercados outros de liquidação futura". 

Senado Federal, 26 de asrosto de 1988. - Se
nador Humberto Lucena, Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
nos_ termos do -~rt. 55, § _ _19, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• 66, DE 1988 

Aprova os textos dos Decretos-Leis 
n9s 2.335, de 12 de junho de 1987, que 
.. dispõe sobre o congelamento de preços 
e aluguéis, reajustes mensais de salários 
e vencimentos, institui a Unidade de Re
ferência de Preços ( ORP) e dá outras 
providências", 2.336, de 15 de junho de 
1987, que "altera a redação de disposi
tivos do Decreto-Lei n~ 2.335, de 12 de 
junho de 1987", 2.337, de 18 de junho 
de 1987, que "altera <:JS artigos 13 e 14 
do Decreto-l.ej n~ 2.335~ de 12 de junho 
de 1987, e dá outras providências", 
2.339,de26dejunho de 1987, que "alte
ra o Decreto-Lei 11' 2335,de 12 de junho 
de 1987, e dá outras providências", 
2.342, de 10 de julho de 1987, que "alte
ra os artigos 13 e 14 do Decreto-Lei n~ 
2.335, de 12 de junho de 1987", e 2343, 
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de 10 de julho de 1987, que "'acrescenta 
parágrafo ao artigo a~ do Decreto-Lei n• 
2-335, de 12 de junho de 1987"-

Artigo único. São aprovados os textos dos De
c;retos-Leis n<?S 2335, de 12 de junho de 1987, 
que "dispõe sobre o congelamento de preços ;e 
aJuguéis, reajustes mensais de- Salários e venci
mentos, institui a Unidade de Referência de.Pre
ços (URP) e dá outras providências", 2.336, de-
15 de junho de 1987, que "altera a redação de 
dispositivos do Decreto-Lei no 2.335, de_12 .de 

.junho de 1987", 2337, de 18 de junho de 1987, 
que "altera os artigos 13 e 14 do Decreto-Lei 
n9 2.335, de -12 de junho de 1987, e dá outras 
providências", 2.339, de 26 de junho de 1987, 
que "altera o Decreto-Lei n9 2.335, de 12 de junho 
de 1987, e dá outras providências", 2.342, de 
10 de julho de 1987, que "alféra os artigos 13 
e 14 do Decreto-Lei rt' 2.335;- de 12 de junho 
de 1987", e 2.343, de 10 de julho de 1987, que 
"acrescenta parágrafo ao artigo a~ do D~creto-Lei 
n9 2.335; de 12 de junho de 1987". · · 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988. - Se-
nador Humberto Lucena, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 41• SESSÃO, EM 12 DE 
SEIEMBRO DE 1988 

LI-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presi· 
dente da RepúbUca 

-N~ 165 e 168 a183/88 (n• 312, 31:3, 
314, 317 e 361/88, na OriQem), restituindo 
autógrafos de projetes de lei sandonados. 

-N• 16.9/88 (n• 320188, na origem), sub
metendo à deliberação do Senado Federal o 
Projeto de Lei do Senado nç 62/88-DF, que 
institui o Programa de Desenvolvimento ln
dusbia1 do Distrito Federal, cria incentivos 1.1 

incrementação e à expansão das atlvidades 
produtivas do setor e dá outras providências. 

-N• 171188 (n' 334188, na origem), sub
metendo à deliberação do Senado Federal o 
Projeto de Lei do Senado nç 63/88-DF, que 
estima a Receita e fixa a Despesa_ do Dlstl}to 
Federal para o Exercido Fmã:nceiro de 1989.-

- N9 170/88 (n9 321/BS, -na õrigem), refe
rente à escolha do Sr. Almir Pazzianotto Pinto, 
para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro João Américo de 
Souza. 

- N9 172/88 (ri9 335/88, íia ongeffi), iefe; 
rente a escolha do Sr. Paulo Cardoso de Oli~ 
veira Pires do Rio, MirUstro de Primeira Casse, 

SUMÁRIO 

da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil no Canadá 

- N9 173/88 (n9 336/88, na Origem), refe
rente a esColha do Sr. Adolpho Correa de Sa 
e Benevides, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
do Equador. -

~N9 174/88 (n~ 337/88, na origem), refe~ 
rente a escolha do Sr. Paulo Guilherme Vtlas
Bôas Castro, Ministro de Segunda Classe, da 
Carrejra de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Dominicana. 

- N• 175188 (n• 338188, na origem), refe
rente_ a escolha do Sr. José Artur Denot Medei
ros, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ~ República do Suri~ 
name. 

- N9 176/88 (n9 339/88, rl.i origem), refe
n~nte.-ª._~olha do Sr. Gi.ty Marie de Castro 
Brandão, Ministro de Primeira Classe, da Car
niira de Diplomata, para exercer a função de 
Einbaixador do Brasil junto à República Popu
lar da Bulgária. 

-N• 177188 (n' 340188, na origem), refe
rente a escolha do Sr. Carlõs Augusto de 
Proença Rosa, Ministro_ de Primeira Classe da 
Carre"ir<il de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixaqor do Brasil junto à República 
Árabe do Egito. 

- N9 17éJ88 (n~ 341/88, na origérit), refe~ 
rente a escolha do Sr. Ivan Velloso da Silveira 
Batalha. -Ministro de Primeira Oasse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popu~ 
lar da Hungria. 

- N• 179188 (n' 342/88, na órigem), refe
rente a escolha do Sr. Antonio Sabino Can
tuária Guimarães,_Ministro_de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
do Marrocos. - --- -

-N9 180/88 (n9 358/88, ·na origem), refe~ 
rente a escolha do Sr. Mauro Mendes de Azere
do, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de_ Em~ 
baixador do Brasil junto à República da Guate-
mala. 
-N• 181/88 (n• 359188, na origem), refe

rente a escolha do Sr. MarcosAntôrUo de Salvo 
Coimbra, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira, de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Helê-
nica. _ 

- N~ 182/88 (n? 360/88, na origem), refe
rente a _escolha do Sr. Lyle Amaury Tarrise 
da Fontoura, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
da Turquia. - - --

-N• 184188 (n' 363188, na origem), refe
rente a escolha do Sr. Wagner Antônio Pimen-
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ta, Subprocwador-Oeral da Justiça do Tr~ba
lho, para exercer o cargo de Ministro Togado 
do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
destinada a membro do Ministério Público da 
Justiça do Trabalho, em decorrência da apo
sentadoria compulsória do Ministro Ranor 
Thales Barbosa da Silva. 

- N• 185/88 (n' 364/88, na origem), refe
rente a escolha do Sr. Joaquim Domingos 
Roriz para exercer o cargo de GoVernador do 
Distrito Federal. 

1.2.2- Comunicações da Presfd&lda 

-Prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei do Senado no 63/88-DF. 

-Recebimento do Relatório no 2/88; da Co
missão Parlamentar de Inquérito criada pela 
Resolução n? 16!87, constituída para apurar 
a política de concessões de emissoras de rádio 
e televisão em todo o País. 

-Deferimento, no dia 8 do corrente, do 
Requerimento n~ 124/88, do Senador Ruy Ba~ 
celar, no qual solicita autorização do Senado 
Federal para participar da Delegação do Brasil 
junto à 80" Conferência Jnterparlamentar a rea~ 
Uzar~se em Sófia, Bulgária. 

-Recebimento de Comunicações de Se~ 
nadares que se ausentaram do País. 

1.2.3- Comunicações 
-Do Senador Odadr Soares, de que se 

ausentará do Pais no periodo de 11 a 30 de 
setembro do corrente ano. 

-Da Uderança do PMDB indicando para 
titular da Comissão do Distrito Federal o Sena~ 
dor Áureo Mello, em substituição ao Senador 
Iram Saraiva que passará a· integrá-la como 
suplente. 

-Da Uderança do PSDB, referente a- indi
cação do Senador Chagas Rodrigues para Vi~ 
ce--Uder no Senado Federal. 

1.2.4- Comunicação da Presld~nda 

-Designação de Senadores para integra~ 
rem a Comissão Parlamentar de Inquérito _des~ 
tina da a investigar indícios de fraude na impor~ 
tação e exportação de produtos e insumos 
farmacêuticos, por empresas multinadonais, 
criada pela Resolução n"' 42/88. 

1.2.5 -Discurso do Expediente 

SE!YADOR AFONSO SII!YCHO - A 
educação na nova Constituição. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n" 53, de 1986, 

(n" 3319/84, na CaSa de origem), que autoriza 
o Poder EXeCutivo a criará. Universidade Fede~ 
ral de Cruz Alta, no Estado do Rio Grande 
do Sul, e dá outras providências. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n'? 105, de 1986 
(r:l'~ 7.679/86;-na Casa· de origem), de infciatiVa 
do Senhor Presider:~te da República, qué a+..ribui 
ao Tribunal de Contas da União, a partir do 
exercício de 1986, a-fiscalização da aplicação 
pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e 
Municípios, inclusive por suas entidades da 

administração indireta e fundações, das trans~ 
ferências de recursos federais. Votação adia
da por falta de quorum. 

Projeto de Resolução nç 87, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de çrédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 3.450.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de qUórilm. -

Projeto de Resolução nç 99, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 47.947.185,70 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de_quorum. 

Projeto de Resolução n"' 100, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de São Paulo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza~ 

- dos, a 32.038.173,542 Obrigações do T esou-
-ro Naciorial - OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n9 216, de 1985 
(n"' 2.929/83, na CaSa de origem), que altera 
a redação da Lei nç 6.251, de 8 de outubro 
de 1975, que "institui normas gerais sobre 
desportos". Discussão sobrestada por falta 
de quorum para votação de requerimento. 

Proje10 de_ Lei da Câmara no 1 ~. çle 1988 
(no 7.135/86, na Casa de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dis
põe sobre as relações de trabalho do treinador 
profissional de futebol, e dá outras providên
cias. Discussão sobrestada por falta de quo
rum para votação de requerimento. 
- Mensagem n9 328, ae 1987 (n? .504/87, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Natal, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 431.150,00 Obrigações do T escuro Na
cional - OTN. Discussão sobrestada por 
falta de quorum para votação de requerlmen-
~ - --

Projeto de Lei da Câmara n? 32, de 1988 
(n9 665/88, na Casa de origem), de iniciativa 
c:l.o Senhor Presidente da República, que altera 
dispositivos da Lei n9 6.923, de 29. de junho 
de 1981, que díSpõe sobre o serviço de assis~ 
tência religiosa nas Forças Armadas. Discus
são encerrada, após parecer proferido pelo 
Senador Meira Filho devendo a votação ser 
feita na próxima sessão. 

_Projeto de Decreto. Legislativo no 20, de 
1986 (n~ 129/86 na Câmara dás Deputados), 
que·aprOvã o texto do ãcordo de cooperação 

-econõmlca e técnica, celebrado entre o Gover~ 
no da República Federativa do Brasil e o Go
verno rla União das Repúblicas Socialistas So
yiéticas, em Moscou, a 1 O de dezembro de 
1985. Discussão encerTada, após leitura do 
P-arecer nL.3-=--CRE, dsvenclo a votaçao ser 
feita na próxima sessão. 
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 1 O, de 
1988 (no 152/86, na Câmara dos DePutadoS), 
que aprova o texto do protocolo de reforma 
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da carta da Organização dos Estados Ameri
canos --OEA., denominado "Protocolo de 
Cartagena das Índias", aprovado no XIV Perío~ 
do Extraordinário de Ses_sões da Assembléia 
Geral da OEA, realizado em Cartagena das 
Índtas, Colômbia, no período de 2 a 4 de de~ 
zembro de 1985. [)lsc_ussão e:ncerra_da, após 
IeitUfã-do Parecer n9 4~CRE,-devendo a võta
ção ser feita na próxima sessão. 
- Projeto de Lei do Senado n~ 60, de 1988, 

de autoria do Senador Itamar Franco, determi~ 
nando que o Poder Executivo exija das repre
sentações diplomáticas estrangeiras o cum
primento da legislação trabalhista. Discussão 
enç:erTada, após'parecer proferido pelo sena
dor Nelson Carneiro, devendo a votação ser 
feita na próxima sessão. 

Mensagem n° 118, de 1988 (n9 196/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Linhares, ESta
do do ES:pirttá- Santo, a ooritratar oPeração 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 69.954 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN. Encerrada a discussão do Pro
jeto _d_e Resolução n"' 101/88, oferecido pelo 
Senador Mário Maia em parecer proferido nes~ 
ta data devendo a votação ser feita na próxima 
sessão. 

1.3.1-Discursos após a Ordem do DJa 

SENADOR NELSON CARNEIRO 
- Homenagem do Congresso Nacional 

ao ex-Senador Nereu Ramos. -
SENADOR MARio .M41A __: Aliciamen-

to de votos. 
SENADOR MAURO BENEV{

DES ~ · Sustação das obras e empreendi
mentos nas rodovias federais. 

SENADOR FRAI'ICISCO ROLLEMBERG 
-- Meningite. 
SENADOR LOVRIVAL BAPT!STA 
- Assembléia Legislativa: de Sergipe ou~ 

torga a medalha da Ordem do Mérito Parla
_mentar a nov~_ ex-Governadores. 

1.3.2 -Comunicações da Presidência 
- Término do prazo para apresentação 

de emendas ao Projeto de Resolução n" ~8, 
de 1988. · 

-Convocação de sessão extraordinária a 
realizar-se amanhã, dia 13, às 14 horas e 30 
minutos, com Ordem d? Dia que desJgna. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-óiSCORSOS PRONáNéiJ\Dos 
EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Senador Cfd Sabóia de CarvalhO, 
proferido na sessão de 23~8~88. 

-Do Senador Áureo Mello, proferido na 
sessào de 2.3,8,88_ · 

3-SECRETARIA GERAL DA MESA 

Resenhas das matérias apl-ecÚÍdas no perío
do de 1•a31 de agosto de 1988 
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4-REfiFICAçAO 

-Ata da 22~ Reunião, em 15 de agosto 
de 1988. 

5-ATO DA COMISSAO DIREfORA 
- No 37, de 1988. 

6- ATOS DO PRESIDENTE DO SE
NADO FEDERAL 

- N°' 120 a 124, de 1988. 

7 -PORTARIAS DO DIRETOR
GERAL DO SENADO FEDERAL 

- No' 17 e 18, de 1988. 

8-CENTRO DE INFORMÁ.TICA E 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SE
NADO FEDERAL 

- Exti'atos de contrato e termo aditivo n?5 

93 a 97/88 
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9-CENTRO GRAFICO DO SENADO 
FEDERAL 

- Extratos_ de contratos e termo aditivo 

1()-CO~IOS E TERMO ADfnVO 

- c- Entre o Senado_Federal e a Fundação 
T eotônio Vilela. 

-Entre o SenadO FederaJ e o Instituto dos 
Adv_ogados do Distrito Federal. 

-:..:..:...Entre o Senado Federal e a Associaç!3o 
Nacional dos Fiscais de Contnbuições Previ
denciária_s. _ 
-·-Entre o Senado FWeral e o Tribu:nal de 

Justic;:a do Distrito Federal e dos Territórios_. 
- -Entre _o Senado Federal e a Ordem dos 
Advogados do_BraSn-SecçãO do Óistrito Fe
deral. 

-Entre o Senado Federa1_e o Comitê de 
--Imprensa, Rádio e Televisão do Senado Fe-

derai. 
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II-PROTOCOLO 

- De intenções que entre si celebram o 
Senado Federal e a Fundação Universidade 
de Brasília. 

12-ATA DE COMISSAO 

.•. i3 - CONSELHO DE SOPERVI
sAo DO CENTRO GRAFlco DO SENA· 
DO FEDERAL 

-Ata daJA_~R.eunião. 

I4-MESADIREfORA 

1~ - LÍDERES E VICE-LÍDERES 
DE PARTIDOS 

16 -·· COMPOSiçAO DE COMIS
. SÓES PERMANENTES 

Ata da 41" Sessão, em 12 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Louriva/ Baptista e Dirceu Carneiro 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . -

Mário Maia- Nabor Júnior -Leopoldo Peres 
-Áureo Mello -Jarbas Passarinho-Alexandre 
Costa - Edison Lobão - Chagas Rodrigues -
Álvaro Pacheco -Afonso Sancho_-_Mauro Be
nevides - Carlos Alberto - Marcondes Gadelha 
- Mansueto de Lavor - Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista -José Ignácto Ferreira -
João CalmOn - Afonso Arinos - Nel~n Car
neiro __ Itamar Franco - Ronan Tito - Iram 
Saraiva - lrapuan Costa Júhior - Pompeu de 
Sousa - Maurício Corrêa - Meira Fi1ho - Ra
c:hid Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Dir
ceu Carneiro - Carlos . Chiare !li - José Paulo 
Biso! -José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE - (Lourival Baptista) 
- A lista de presença acusa o comparecimento 
de 33 Srs. Senadores, Havendo número regimen-
tal, declaro aberta a sessão.- - ~ - -

Sob·a proteção de Deus iriiciamos no~sbs tra-
balhos. " -. . _ 

O Sr. 1 ~-secretário irá _prbce_der="'à_~itura do 
Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDEI'ITE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei 
sancionados: 

No 165/~ (r)• 312188, na origem), de 22 do 
corrente, referente ao Pr_pjeto de Lei da Câmara 
n9 53, de 1987, (n? 214/87, na CaSa de origerr:), 
de inciativa do Senhor Presidente da República, 

gue altera dispositivo da _Lei n" _6,880, _de 9 de 
_ dezembro de 1980, .que dfspõe sObre o Estatuto 
dos Mi1-itareS. (Projeto que se transformoú na Lei 
n" 7 .666; de 22 de agosto de 1988. 

N' _I66/88 (no 313/88, na origem), de 22 do 
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n" 6, de 1988, (n~ 8.169/86, na Casa-de origem), 
de iniciativ~ do Senhor_ ?resid~nte da República, 

_ que dispõe sobre a estrutura das Categorias Fun
cionais do Grup6-Atividades de Apoio Judidário 
dos SeiViços AuXiliares da Justiça do Distrito Fe
deral e dos_ T erritór~os e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.667, de 
22 de agosto de 1988.) 
~ 167/88 (n~ .314/ãa. __ na origem), de 22 do 

càrreri~, ~ferlmte ao Projeto de Lei ·da Câ[lJara 
n" 30, de I988, (n' 549/88, na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da _República, 
que autoriza o Poder ExecUtivo a_ constituir a Fun
dação Cu1tural Palmares---:-_FCP, e dá outras provi
dências. (Projeto_ que se transfol"{OOU oa ~i. n9 

7.668, de 22 de agosto de 1988.) 
. N• I68/88 (no 317/88, na origem), de 23 do 

" corrente,- referente ao Projeto de Lei.da Câmara 
n" 14, de 1988 (n9 381/88, na Casa 'de qrigem), 
de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação- de cargos na Secre
taria d.O Tribunal âe Justiça do Distrito Federal 
e dá outras providências. (Projeto que se transfor
mou na Lei n" 7.669, de 23 de agosto de_1988.) 

N~ 183/88 (n9 361/88, na Origem), de 8"do cor
rente, referente aO Projeto de Lei da Câmara n9 
37, de 1988 (n? 478/88, na CaSa de origem), que 
~têffde aos portadoreS da Síndrome da lmunode
fidéndâ adqUirida (SIDA/AIOS) os benefícios que 

-esPecifica e dá outras providênCias. 

MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 

MENSAGEM N• 169, DE 1988 
(o• 320/88, na origem) 

Excelentfsslmos Senhores Membros do Sena-
do Federal: 

Nos termos do art. 51, combinado com o artigo 
42, item V, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submet~r à deliberação de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Governador do Distrito Federal, o anexo pro
jeto de lei que "institui o Prograrria de Desenvol
vimento Industrial do Distrito Federal, cria incen~ 
tivos à incrementação e à ~ansão das atividades 
produtivas do setor e dá outras providêcias". 

Brasília, 26-de agosto de 1988. --José Sar
ney. 

EME N°0013/88- GAG 
Brasília, 21 de junho de 1988 

Ex.celentíssimo Senhor 
Doutor José Samey _ . --~ 
Digpísslmo Presidente_ da República Federativa 
_do Brasil 
Nesta 

Excelentíssimo Senhor Presidente ~ Repúbli
ca: 

·Tenho a satisfação de submeter à elevada cc::m
side[-aç:ão de Vossa Excelênda a minuta de ante-_ 
proejto de lei que institui o Programa de Deserívol
vimento Industrial do Distrito Federal_- PROIN , 
-'-DF, cria incentiVos à incrementação e à expan
são das atividades produtivas do setor e d~ out,ras 1 

providências. 
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O programa visa à criação de estímulos ao de
senvolvimento industrial, quer no que se relaciona 
com as micro, pequenas e médias empresas, e 
até mesmo com os grandes complexos indus
triais, desde que, fundamentalmente, propordo
nem uma compatível e necessária oferta de em
pregos, reduzindo os desníveis existentes e incre
mentando as atividades econômicas do Distrlto 
Federal. 

Para abrigar a função governamental e ativi
dade do setor terciáriO, õ Distrito Federal foi plane
jade para uma população estimada de 500 a 600 
mil habitantes no ano 2.000. Mãs a estimativa 
econômlca e social, rapidamente ultrapassada, 
impõe a busca de novas alternativas de desenvol
vimento, por motivo do vertiginoso crescimento 
populacional 

como sabe Vossa Excelência, criou-se aqui um 
empresariado dinâmico e interessado em investi
mentos, sem embargo de uma série de limitações 
à expansão das atividades produtivas em vista 
dos incentivos fiscaiS, Credltíclos e de infra-es
trutura oferecidos por outras unidades da Federa
ção, especialmente naquelas mais próximas do 
Distrito Federal. 

Os incentivos existentes até agora mostraram
se inexpressivos e não suficientemente capazes 
de produzjr estfmulos para colocar o Distrito Fe
deral numa posição de pólo de desenvolvimento, 
com a oferta de instrumentos que atraíam os in
vestidores para o nosso território. 

A criação deste programa toma-se particular
mente oportuna, perante a imperiosa necessidade 
de reverter a preocupante queda da atividade eco
nómica, em conseqüência da conjuntura, que se 
agrava, sobretudo, pela acentuada fuga de empre
sários radicados entre nós desde os primórdios, 
mas que, diante dos estímulos oferecidos por ou

, tros estados. para_lá se estão dirigindo. 
Está claro que tãrilbém se pretende preservar 

a destinação maior da cidade administrativa e a 
sua qualidade de vida, através da instalação de 
um parque indusbial não-poluente. As necessi
dades crescentes de geração de novos empregos 
serão atendidas sem prejudicar o meio ambiente 
e com substancial redução das tensões sociais, 
principalmente as constatadas no entorno· do Dis
trito Federal. 

No art. 19 do anteprojeto criam-se condições 
favoráveis ao desenvolvimento harmônlco e pla
nejamento do setor secundário da economia, evi
tando_-se a instalação de indústrias poluentes. 

O art. 29 e seu Parágrafo único estabelecem 
bases e diretrizes para a ação do PROIN --DF, 
visando ao cumprimento dos seus objetivos e à 

· concessão dos incentivos por ele criados. 
Os incentivos referidos no artigo 29 são devida

mente especificados no caput do art. 39. Por aí 
se verifica que se trata de incentivos fiscais -
caso do inciso I- financeiros- caso dos inciso 
D e rn - e de natureza económica, os do inciso 
IV. 

J:: oportuno esclarecer que os incentivos fiScais, 
isenções do JPTU e do ITB~ não produzirão os 
reflexos negativos, pois outras repercussões Posi
tiva!? compensam amplamente a arrecadação 
desses tributos. Na concessão dos incentivos fi
nanceiros, por sua vez, serão utilizados, preferen· 
cialmente, recursos do Fundo de Desenvolvimen· 
to do Distrito Federal (§ }9). A distribuição dos 
terrenos para a implantação dos empreendimen-

tos fica, também, desde logo assegurada, com 
o sistema "leasing". 

O incentivo financeiro especificado no inciso 
III do caput do artigo 39 deverão_ render juros 
o® capitalizáveis. 

Nos §§ 39, 49 e 5~', do art. 39, preserva-se 
o intereSse público na concessão dos incentivos, 
bem como se estabelece o modus operandi para 
a distrlbu:lçáo de terrenos. 

O art. 49 pennite ao Governo do Disbito Federal 
participar de empreendimentos que o seu peculiar 
interesse indicar como Imprescindível ao desen
volvimento econômico da região e que, de outro 
modo, não se viabilizariam. 

O art. 59 cria o órgão c-olegiado que deverá 
administrar o PROIN-DF; bem corno apreciar os 
projetas de implantação, ampliação e ou moder
nização de indústrias, decidindo sobre eles. 

O art. 6~' estabelece a competência do PROlN/ 
DF, enquanto o 79 determina que o Governador 
do Distrito Federal regulamente a lei no prazo 
de binta dias. 

Por fim, o art. a~ define a data de entrada em 
vigor, enquanto que o 99 revoga as disposições 
e~ contrário, se a lei for aprovada. 

. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência as manifestações do_ meu mais pro
fundo respeito e apreço. 

-Cordialmente, -José Aparecido de OUvera, 
Governador do Disbito Federal. 

PROJETO DE LEI DO SENADO _ 
N• 62, DE 1988-DF 

Institui o Programa de Desenvolvi
mentO Industrial do Distrito Federal, cria 
incentivos à incremenbtçáo e à expansão 
das ativfdades produtivas do setor e dá 
oUtras provfdMdas. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 19 Fica instituído o Programa de Desen

VOlvimento Industrial do Distrito Federal -
PROlN-DF, objetivando incrementar a implanta
ção e a expansão das atividades produtivas do 
Setor e o seu desenvolvimento harmónico e plane
jade. 

Art. 29 AJém do apoio técnico, o PROIN-DF 
poderá conceder às indústrias novas, para a sua 
implantação, e às existentes, para sua ampUação 
ou modernização, os incentivos definidos nesta 
lei. 

Parágrafo único. O apoio técnico prestado pe
lo PROIN-DF consistiÍ'á, basicamente, no assesso
ram ente de atlvidades relacionadas com o desen
volVimento industrial e com a lmplantaçáo, am
pliação e modernização de indústrias. 

Art. 39 Os incentivos referidos no art. 29 serão 
concedidos a empreendimentos prioritários para 
o Distrito Federal, assim considerados os aprova
dos nos termos do inciso n do art. _69 desta lei, 
e compreendem: -
I- a concessão de isenções: 
a) do imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana, durante a fase de implantação 
do projeto e até os dnc;o anos posteriores, não 
podendo, contudo, ultrapassar o total de dez anos; 

b) do imposto sobre transmissão "Inter~vivos·· 
de bens imóveis, incidente sobre a venda do lote 
de terreno destinado à implantação do projeto; 

n-o financiamento do_s projetas aprovados, 
m-o empréstimo de até setenta por cento 

-dO-iffiPosto sobre operações relativas .à circulação 
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de mercadorias gerado pelo empreendimento, a 
partir....-da data de inído de suas operações, nos 
casos de implantação, ampliação ou moderni
zação, pelei prazo de até cinco anos; 

IV-a distribuição dos lotes de terreno destina~ 
dos aos empreendimentos aprovados. 

§ 19 Na concessão dos incentivos referidos 
nos incisos II e 11(, serão utilizados os recursos 
do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal 
- FUNDEFE (art. 209 do Decreto-Lei 82, de 
25-12-86) ou de outras fontes disponíveis. 

§ Z' O empréstimo de que trata o inciso 111 
vencerá juroS não capitalizáveis. 

§ 39 Os incentivos esPecificados neste artigo 
só poderão ser concedidos se, no estudo do proje
to, for caracterizada a viabilidade técnica, econô
mica e financeira. 

§ 49 ~ara _a localização do empreendimento, 
o Gcivemo do Distrito Federal fica autoriz;ado a 
ceder o terreno mediante contrato de comodato, 
de leasing, ou de aluguel, se não for, desde logo, 
possível a venda. 

§ 59 Na hipótese do parágrafo anterior, uma 
vez implantado o empreendimento, o terreno será 
vendido ao respectivo comodatário, arrendatário 
ou locatário. 

Art 49 O Governo do DiStrito Federal, por in
termédio de entidades de sua administração indi
reta, poderá ter participação acionária minoritária 
nos empreendimentos aprovados nos termos 
desta lei. 

Art. 59 "Fka criado um órgão colegiado com 
a designação de Conselho de Desenvolvimento 
Industrial do Distrito Federal- CDIIDF, presidido 
pelo Governador do Distrito Federal e composto 
de sete membros efetivos e sete suplentes. 

§ J9 Caberá ao Goveritador do Distrito Fede
ral nomear os membros do COI/DF. 

§ 29 O GovernadOr do Distrito Federal desig
nará o membro do COI/DF que o substituirá em 
-suas faltas ou impedimentos. 

§ 3° O CDlfcontará com os serviços de uma 
secretaria exe.cutiva. 

Art. 69 Ao CDVDF compete: 
1-estabelecer prioridades para a implantação 

de projetas; 
D -aprovar a concessão de incentivos; 
III-defmir áreas para a instalação de dtstritos 

industriais; 
IV-promover o programa junto aos investi

dores interessados; 
V- observadas as resoluções do Senado e a 

legislação pertinente, negociar com instituições 
nacionais e intemadonais recursos destinados à 
execução do programa 

Art. __79 O GOvernador d_o Distrito Federal re
gu]amentará a presente lei no prazo de trinta dias. 

Art. 89 Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 9? Revogam-se as disposições em con
tráriO. 

LEGISLAÇÁO aTADA 
DECRETO-LEI N• 82, 

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1966 

Regula o Sistema Tributário do Dls~ 
trito Federal e dá outras providf:ndas. 

-0 ~residente da República, usando_ da abibui
ção que lhe confere o art. 99, parágraf() Rflmeiro 
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do Aro Institucional nQ 4, de 7 de dezembro de 
1966, decreta: 
............. -------··-·---

Art. 209. Fica criado -o Fundo de Desenvol
vimento do Distrito Federal (f_UNDEFE) que sé 
constituirá: 

l-De 20% (vinte por cento) da receita_ trib!J
tária anual efetivamente arrecadada; 

fi-Dos dividendos percebidos pelo Distrito 
Federal de suas ações no a.,nco Regional de Bra
sília SA., na Companhia de Desenvolvimento do 
Piana1to Centr~ e nas demais empresas de cujo 
capital participe. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça 
e do Distrito Fti{Jeral.) 

MENSAGEM 1'!•171, DE 1988 
(n• 334/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores me-mbros do Sena-
do Federal: -

Nos termos do art. 57, inciso IV, combinado 
<::om oart. 17, § 1"', da Constituição Federal, tenho 
a honra de submeter à apreciação de Voss.as Ex
celências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Governador do Distrito Federal, 
o anexo projeto de lei qUe "estima a Receita e 
fixa a Despesa do Distrito Federal. para o exercício 
financeiro de 1989". 

Brasília, 31 de agosto de 1988._- José Sar
ney. 

EM N• 019/88- GAG 
Brasília-DF, 26 de agosto de 1988 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca: 

Tenho a honra de submeter à consideração 
de Vossa Excelência, já considerados os cortes 
determinados pela Secretaria de Planejamento, 
a Proposta Orçamentária do Governo do Distrito 
Federal para o exerdcio de 1989. Como do me1-1 
dever, e de acordo _coro_ & orientação de Vossa 
Exce1ênci_a, levei ao Senhor Ministro do. Planeja
mento as ponderações do GDF sobre e_sses cortes 
em correspondência desta data. 

A proposta das ações dentro da política de aus
teridade e dos compromissos prioritários de natu
teza social mantém o espírito de rigorosa obser
vância dos custos para execução da lei de meios. 

O Fundo de Desenvolvimento do Distrito Fede
tal - FUNDEFE, representa 11,42%. do orça
mento e deverá ser aplicado integralmente em 
despesas de capital. 

Nas funções de Educação e Cultura, Saúde 
e Saneamento, Defesa Nacional e Segurança Pú
blica e Assistência e Previdência, os recursos são 
de 53,12% do total da Proposta ors::amentária. 

Como da filosofia de meu govemo, desde 1986, 
do conjunto das aplicações, caberão às Cidades 
Satélites 66,00% e ao Plano Plloto 29,83%, restan
do como Reserva de Contingência 4,17%. 

Antes da posse do novo Governador, e em cum
primento do prazo constitucional, encaminho este 
documento, acompanhado dos quadros demons
trativos, e renovo a Vossa Excelência os protestos 
de meu respeito e estima.- José Aparecido 
de Oliveira, Governador do Distrito Federal. 

I - DA SITUAçAO FINANCEIRA DO DISTRITO 
FEDERAL- EXERCfCIO DE 1988 

RECEITA 

O Orçãfuento do Distrito Federal, para o cor
rente exercício, prev!: uma receita de Cz$ 

OU0\0110 l 

~tCtlTI\ DO TrSOURO - ORIODI 

l9BB - OltCII.OO 

41.826.852.000 (quarenta e um bilhões, oitocen
tos e vinte e seis milhões, oitocentos e cinqüenta 
e dois mil cruzados), com origem e composição 
derrioõstrada no Quadro 1, a seguir: 

{~ CtS 1.000,00) 

O 11 : G l 1'1 

1\ECtlTA IIN:EITI< -ríi':õ;NSFP.RtNCIAS. TO TA). 

PRÓJ'Rlll. 
F .. F1. I<~ RtC 

OA LTNl~C:> ou~~ Ú~~~gr. 

~.te&:Tio,S CORRENTES 

Tributód• 

Cor>trit>uiçõ .. 

Petri1010nial 

u.nr.n1 u.:tl7.nl ,,,, 
u.u .. n.•u O,O!o 

223.341 ~2l.JU 0,53 

18.401 18 ... 0t o,ot 

n.2U 11.221 0,03 

''"· 71>0 
2S.o95.es• 25.e90.t.l<l fi1.n 

3~3.6•1 321.6<1.1 o. 77 

SOMA (ltE<;ElTJ\S COit.P.EI'ITES 

ltEI:~lTJ\S Dt CliPUJ\L 

H.81J,J79 "'· 760 
25.095.854 •o. 701.993 ~7,32 

O<>t~•• ltce~iu• "e capitel 

SOMA ( RECE lT~S OE ~'~'~"~'~>C'-.!,) --+----"-+---'~·~) ~· '~""-1----''0"~·~"~''--1-'~·2'~"~·~"~'-t--''~· ~"'-1 
14.813.394 1.531!..268 25 ... 77.200 41.826,852 lOO,OIJ 

I>AR:rlCIP~Ç~O Pt:RCEN'l'UO\L 

fON'l't:: C$0/SEC 

Até 30 de junho de 1_9~. a arrecadação atingiu 
o valor de Cz$ 41.532.012.429f00 (quarenta e 
um bilhõ_es, _quinhentos e trinta 'e dois milhões, 
doze mil, quatrocentos e vinte e nove c~dos). 
Feita a reestimativa para o exercício, foi previsto 
um provável excesso de <;!rrec~daçâo d_a_ ordem 
de Cz$ 71.230.737.000,00 (setenta e um bilt'l<?es, 

01!APPO 11 

lltcriT .. S. CO~Ilf!NTE$ 

Trlbutãrh 

C· .nrl'oui;C..• 

ruri..,nhl 

Serviço• 

'l'nn•rnincio• 

$01111 (IIECUTAS COIIIItftTtS) 

lltCEJT.I\S Ot Co\PI'l'AL 

Opernçõn dot cridito 

111 hn4cio ~c lltn• 

SOMA (ntCI:lTi\S Ot CAt'tTAL) 

FON'l'l:: llo)eurn "• llocolte 1\õr~ "e 30/.06/11 

O>vuio "'" ll.rrece"oçio - $ET, 

duzentos e trinta milhões setecentos e trinta e 
sete mil cruzados), devendo, portanto, a Receita 
Orçamentária dp Oistrito Feder~!. em 1988, atin~ 
giro montante de Cz.$ 113.057.589.000,00 (cento 
e treZe..bilhÕes, cinqüenta e sete milhões, quinhen .. 
tos e oiten~a e nove mU cruzados), conforme de
monstrarp. .oS ,Quadros !I, III e IV a seguir: · 

lt:>o czs 1,00) 

J\lllttC~O.IIÇ.I.o 

CCf!TAIIlLIUJ)O\ 

12.6'70 ... 78.255 

lS-536.124 

53.~116.6111 

n.sol.,o• 

l00.13l.U~ 

24.395.226.274 . , .~u 
37.926.343.881 

2.3l.c,ng.no 

1,065. 757 .·423 

204.991.954 

3.6.05.661.547 

4l.532.0H.U9 

3D.5 

'·' 
'·' 
'·' 
'·' 
"·' 
91,3 

... 
,. 
'·' .. , 

100,0 
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QUADRO Ili 

Excessc de AirecGd~ção 

1989 - Estimativa 

n E C E I 

RECE!T/15 CORRENTES 
TributGria 

Cont.ribuiçõee 

Patrimonial 

Industrial 

Serviços 

Transferências 

T A 

Outnus Receit45 Correntes 

--

SOM~ (RECEITAS CORRENTES) 

I 

RECEITAS OE CAPITAL 

Op~roçÕt:!'a à• Cr.dito 

... lien11ção do Bens 

'I'rnnsferê-"ncias 

Outnu: Receitas de capital 

SOMA (RECEITAS &C CAr>ITAL) 

T~1'1\l~ OA HECEll~A_ f.S"_rlMAtlA_ 

PI'JlJ:l..r)J'_nf~"O. t'F:f.IL'EilTliAL 

f'ONTI::: CSO/SCG 

OUADRO IV 

R~CF.ITA DO TtSOURO 
1988 - REESTIMATIVA 

• • c • I T A 

RECEITAS CORRENTES 

Tributbrie 

ContribuiçÕ•• 

Patrimon}el 

lndustriol 

Serviço• 

Trenaferincies 

Outres Receitas Corrente• 

SOM;t. {RECEl'r;t.S 

RECEITAS DE' CAPITAL 

Ope-reçÕe111 do Crédito 

Alienação •• Bens 

Transferências 

Outr&s Rec~ites de Capitel 

SOMA (RECEl'I'AS 

CORRENTES) 

OE CA~l_TAL) 

TOTAL DA P.ECElTA REEST~MADA 

PARTlr.tPAÇÃO PEP.CENTU;t.L 

FONTE: CSO/SEG 

i O R I • E M 

I 
"!RANSFER(ti:::I>.S 

REC!:!TA ~R'fiCli-1.;~õi.i~R-A~ 
rRÓPRIA REC. DA UN11.0 DI\ UNJJ.O 

14.~22.272 

'53.080 

57.172 

6.<146 

372.636 

3.179.040 45.824.401 

284.366 

15.195.97::1 3.179.040 45.824.401 

2.334.918 

-
2.9(1&.032 1.525.384 

204.990 

2.539.908 ,2.966.032 l.!i-25. 364 

17.735.880 f,.l45.072 4.7.34~.71'!5 

24.90 e,&J &6, 4 7 

o • I C < M 

llf"CUTA 'fRANsf-"EifNci.\s 

PRÓPRIA PARTI PAÇ. "' ou·r. TRANSF. 
REC.OA UNI;\O DA l,Jt'U.\0 

28.6]11,593 

72.534 

280.513 

24.847 

383.857 

3.973.800 70.920.255 

608.007 

30.009.351 3.973.800 70.920.255 

2.334.919 

2 

3.707.540 1.906. 730 

204.992 

2.0:,)9.913 3.707.540 l. 906.730 

32.~49.264 7.68::..340 ' I 72. St"6. 985 

28,79' 6,79 64,42 

Setembro de 1988 

{Em c~s 1.000 oo) 

TO T 1r. L ' 

14.422.272 20,2S 

SJ.OBO 0,07 

57.172 o. os 
6.446 -

372.636 0,52 

49.003.441 68;80 

284. Jó6 0,40 

64.199.413 90,12 

2.334.918 3,28 

-
4.491.{16 6,31 

204.990 0,29 

7.031.3;!4 9,88 

71.230.737 lCO,OO 
100.00 

(Em Cz:~ 1.000,00) 

T O 'r A L ' 

2B.6J!t.S93 25,33 

72.~34 0,06 

21!0. Sl3 0,25 

2 ... ac7 0,02 

383.857 O,JC 

74.894.055 66,24 

608.007 o.s .. 
104.903.406 92, 78' 

2.33 .... 919 2,07 

2 -
5.614.270 4,97 

204.992 0,18 
-· - . 

8.154.183 7,22 

113.057.589 100~00 

100,00 
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ll- DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA~ 6 
EXERcfCIO DE 198.9 

RECEITA 
A receita orçamentária estimada para o exer

cício de 1989, atinge o montante de Cz$ 

211 _.9,30.118.000,00 (duzentoS e onze_ bilhões, no
-_ -vecentos e trinta milhões, cento e dezoito mil cru

zadOS); e tem sua composlçãQ apresentada no 
9uac(ro V a seguir: 

OU~D~O V 

••t•iU do 'lnouro 
1'189 • r:,.ti .. ,., 

11 l" C E I 'I A 

llfC'FlTAS COR~OI'l'!:S 

'rtll>ut-irl• 

Ccmtrlbu!çQ .. 

P"trh•onld 

1ndu.trhl 

S<:rviço~ 

P~~tl'l'AS llf CIIP1TH, 

Openç~c-' .,., cr,;.,uo 

~<1o1J .. n•çiio o .. fl•n• 

Tr,.nduênch• 

o..,u-"!' ~ec•ius de C•Ph"1 

SOM~ IRtC'rlT~$; O' CJoPtTioL) 

P1<t':lCl PAÇ:J.O Pf!IC[ti';"Ui'<:.

f"CIITE: C:loO/UG 

a .. c.s 1.oco,ool 

.,.~~~~ f!; ·~ 
PM'JI<:"lf, "~ OL/7, T _AN$f. 
~fC. O~. UNI.I.O DA UNI.I.O 

uo.on.ns un.o2J.ns '51,93 

224.770 224, "o 0,10 

l.l:U.OS) l.U~.OSl 0,5) 

U.319 n.Jet o, os 
1.sn.•:n 1.535.425 o. 72 

9.504.331!1 7!1,510.400 II!Lfll4,73fl 42,00 

1.044.11115 '" ,, 
IH,0~0.25' 'I.~(.]JB 79.'5)0.400 20J.o64.n5 95,8;1' 

!1.779.(l(l] 11.86~.10) .f.,l!l 

21J ~- 7J9.00J 0~.100 8.8r.S.123 4.18 

lH.IJ!>O.H7 )8.281.3•1 79.!>9f,.~oo 2lL9JO.ll!\ oo oo 
,81 11.63 n.sE> 1oo.oo 

DESPESA 

A despesa para 1988 foi f'lxada erri Cz$ 41.852.000,00 (quarenta e um bilhões,_ oitocentos e 
vinte e sete milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil cruzados)< e para 1989_em Cz$ 211.930.118,00 
(duzentos e orne bilhões, novecentos e trinta milhões, cento.e dezoito mil cruzados), com um acréscimo 
sobre o exercício de 406,68%. -

DESPESA F!XADA- FUNDEFE INCLufDO NA FUNÇÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Fundefe no Desenvolvimento Regional emCz$1000 

Função Corrente Capital Total % 

_M'!l~i-~~a_ç~~-~-p_l~~ej~r:!l:~~!c?- _ 27.717.763 ~~ 4,90].4ª9 32.625.252 - ~ _!5";?$ 
Assistência e Previdência ~ ~ ~ 32:203:869 ~~~ -32:2o3:8o9- 15,20 
Educação e Cultura 30.429.140 30.429.140 14,36 
Saúde e Saneamento 26.604.654 41.000 26.645.654 12,57 
Desenvolvimento Regional 24.193.325 24.193.325 11,42 
Defesa Nacional e S. Pública 23.126.042 163.928 23.289.570 10.99 
Habitação e Urbanismo 17.920.880 17.956 17.938.836 8.46 
Agricultura 5.632.632 5.632.632 2,66 
Transporte 5.033.182 2.000 5.035.182 2,38 
Legislativa 3.701.410 3.701.410 1,75 
Indústria, Comércio e SerVíço L109.579 L109.579 0,52 
Trabalho -~ 296.807 296.807 0,14 
Judiciárta 1.189 L189 0,00 
SUB-TOTAL 173.777.087 29.325.698 203.102.785 95,83 
Reserva de Contingência 8.827.333 4,17 
TOTAL 173.777.087 29.325.698 211.930.118 100,00 

~-

Fonte: CSO/SEG 
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Em cumprimento da Lei ~ 7.348, de -24~7w85, que dispõe sobre a execução do §_ 49, do Art. 
176, da Constituição Federal, o Quadro VIl, a seguir. indica o valor de Cz.$ 2_8.011.723.000,00 (vinte 
e ·oito bUhõ~es, onze milhões, setecentos' .e. Vinte e trés mil cruzados), a ~-e_r aplicado nas atividades 
e projetos relacionados com a rn.anut.ençã.o ~desenvoJvirnento do en~no: 

FUN P~G SIJS PROJ/ Sr'ROJ/ 
PRG ATIV SATIV 

08 07 021 2.036 

08 07 021 2.838 

08 07 024 2.968 

08 10 054 1.884 

01 42 188 1.174 

Oa c2 1ee 2.839 

O& 43 188 2.840 

oa 46 223 1.e2e 

08 47 236 1.881 

08 48 247 2.138 

08 75 427 1.882 

08 15 428 1.834 

07 09 031 1.068 

FONTE: CSO/SEG 

QUA.D"O Vll 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO CDF NA MANVTENÇlO I HO 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

TfTULO 

COOROENAÇ.lO DO PLo\NEJAM!NTO 00 SIS'l'tfltA EDUCACIONAL 

MANUT!NÇ~O DOS SERVIÇOS 1tDMINISTRATIVOS DA FUNDAÇ~O tDUCAClOMAL 

ADHtNISTRAÇ~O GERAI. 

PROCESSAMENTO DE D~ 

INFORM.(TICA 

AI>PtiNISTJIAÇlo 

DESENVOLVIMENTO D! PESQUISAS EDUCACIONAII 

PESQUISA FUNDAMENTAL 

CitNCIA E TECNOLOGIA 

CONSTRUÇ~O, REPARO E ADAPTAÇ~O DE PRtDJOS ESCOLARES DE PRIMEIRO GRAU 

COOROENII.ÇXO t MANUT!NÇ~O DO EN~INO OE PRIMEIRO GltAtl 

ENSINO REGULAJI 

ENSINO DE I'RIMEIRO CJ:AU 

COOROENAÇlo E MANUTENÇ~O DO ENSINO DE SEGUNDO GRAU 

ENSINO REGUL.b 

CONSTRUÇXO, REPARO E ADAPTAÇ~O DE PRtDIOS ESCOLARES DE SEGUNDO GRAU 

ENSINO POLIVALENTE 

!!:NSINO D!!: SEGUNDO GRAU 

COLORIA DE FtRIAS 

EOUCAÇ~O FfSICA 

EDUCAÇAO FfSICA E DESPORTOS 

PROGRAMA DO LIVRO DID~TICO 

LIVRO OID~TICO 

ASSIS~tNCIA A EDUCANDO$ 

ATIVJDADE DE DISSEMINAÇXO CULTURAL ! EDUCACIONAL 

DIFUS~O CULTURAL 

DISTRIBUIÇXO DA MERENDA ESCOLAR 

ALIMENTAÇ~O E'NUTRIÇXO 

PROGRAMA INTEGRADO DE SA0DE ESOOLAit 

ASSISTtNCIA HtDICA E SANJTlRU. 

SAtlDE 

EXECUÇXO DE OBRAS t FOUIPAMENTOS PO SISTEMA DE EDUCAÇXo !.CULTURA 

ATRAVt.S DO f'UI'<PO cr: DEStNVOLVIHENTO DO DISTRITO FEDERAL 

T O T A L 

· Seterii&ro de 19&8 

V A L O III 

~09.8111 

7.142.250 

7.652.068 

so.ooo 
so.ooo 

7.702.0611 

1.264 

1.264 

1.264 

564. !loB5 

12.373.656 

12.938.241 

12.938.261 

5.952.422 

5.152.422 

54.640 

54.640 

6.007.062 

31.326 

31.326 

31.326 

608 

600 

608 .,. 
.,. 

112.000 

112.000 

13.712 

125.112 

1.204.828 

28.011.723 
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'") PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 63, DE 1988-DF . . . . 

Estima a Receita e fixa a Despe'sa do DistritO 
Federal para o exercido financeiro de 1989. 

Art _ 1? O Qrçamerito d<?,Dis.trito' Federal para 
- o exercício de 1989, compostà pelàs Receitas e 

Despesas do T escuro, dos ÓrgãOs da Adminis-
tração lndireta _e das fundações, es_tima a Receita 
em Cz$ 250.467.655.000,00 (duzentos-e ciriqüén-

ta bilhões, guatrocentos e_sessenta e sete milhões, 
seiscentos e cinqüenta e dnco mil cruzados) e 
f~ a DespeSa em igual importância. 

O Senado Federal decreta: 

Aft. _29 .b.~~eita çlo Distrito Federal será.reali
zada de acordo com o seguinte desdobramento: 

1. Receita do Tesouro Em Cz$ 1.000,00 

1.1 Receitas Correntes .......... ..----·-·-----··---·-·•· ... ;-...-.c.;:~-~, ... -..;.Cz$ 203_0611..995 
Receita Tribútáría .................... .-... _________________ ................. _; ..... c.: ........ : .. .-.Cz$ 110.023:735 

Receita de Contribuições .......................... ---------·----·-.. •• .. -· .......... ;;.; .. ;..; .. :..-:-.;-~ ..... CZ$ 224.770 
Receita Patrimonial ..................... --·--------..... ----.. --.-.................... ;.~Cz$ 1.122.053 
Receita lndustr:al .···:··:·····:":·· .. ·:··\''':'"':"-·.-.--.. ~···- ...... ·---.. - .. : .. ·---............ , ... : .... ...;; _____ Cz$ 99389 
Receita de SeMços ............ _,_ ........ _· __ ,;.. __ .. ;,..:..: .. .;-:.; . .-~:;;;:;-;:;:.Cz$ 1535.425 
Transferências Correntes .................... "... .. ---·---.. -----.................... -....... .:.;-"··-·.:,.Cz$ -_89:014-::738 

· OUtras Transferências Correntes --... ------.. -~ ............................................................. ;.Cz$ . c 1.044.885 
1.2 Receitas de Capital ............................... --.. - .... ·--•··•·-·---~---....... __ ,,.,, __ ,, ..... _,_c,$ . 8.865.123 
TOTAL .................. - .... ·--·--·· .... -.-... - .... --............................ Cz$ 21 L9JÓ.11á 

2. Receita dos órgãos da Administração lndlreta e das FJJ.ndações 
(Excluídas às transferências do Tesouro) - -- - - ---
2.1 ReceitaS-Correntes ..... : ... :~.~ ............ ~ ............ -........,.___.. .......... ___ ........... .:. ..... l • .l .. o. ........ Cz$ 38:520:.3~7 
2.2. ReceitasdeCapital ......................................................... -.-................................ ~ ............... Cz$ 17.140 
TOTAL ................ , .... ,-... ·----- ---.. ---·---·-·--~~ .. :-.:-'·-'".CZ$ 38'537:.537. 
TOTAL GERAL DA RECEITA .............................. --·--·-·------........... ~"""·--·•·--Ci$ 250:467:655 

Art. 39 A Receita do Distrito Federal será reali~ · 
zada: 

Fundações,· na forma prevista em seus respec-.. _ direta e_ Fundações, excluídas as transferências 
.tivos.estatutos e/ou regimento. . . . . . dó Tesouro. --- ----

I-pelo Tesouro, mediante arrecadação de tri
butos, fundos e outras receitas correntes e de 
Capital de acordo com a legislação em vigor, rela· 
clonada no Anexo I, da presente lei; e - . . -

Art. 4c A Despesa do Distrito Federal dividir- Art. 59 A despesa do Tesouro, éi"q'Ue Se refere 
se-á em: - o item I, do artigo anterior, será realizada de acor

do com a discriminação estabelecida no Anexo 
1-Despesa do T escuro; e li da presente lei, ·obedecidos os seguintes desdo-

II- pelos Órg~os da Administração lndireta_ e n-Despesa dos órgãos da Administração ln- bramentos: 

2. Despesa por Função Em Cz$ 1.000,00 

Legislativa ......................................... -._. .. .. ~ ..... .; .... ..:. ........... ~Cz$ _ .3. 701.41 O 
Judiciária ........................... ...---.. --.. --.. --.. --.. ·-"--Cz$ 1.189 
Administração e Planejamento ..................... ~-----.. ___ , ________ .. __ ..,...,.""'""'Cz_$ .32..625252 
Agricultura .............................. -·-------..... -·--·•· .. -~--.. ..:..-Cz$ 5.632.632 
Defesa Nacional e Segurança Pública .............................. ------~-.. -~ ........... - ......... Cz$. 23289.970 
Desenvolvimento Regtonal .................. _________ .......... ________ __,.._ .................... Cz$ 24.193..325 

Educação e Cultura ............................ ==-···-----------· .... - . ..:..: ... ~ ..... _ .. Cz$ 30A29.140 
Habitação e Urbanismo ............... :, ___ . __ , ________ ............. - ........ ,_ .... Cz$ I 7 .93a836 
Indústria, Com-ércio e Serviços ......... ~ ......... ~ ......... _ . .. ......... - .. .-... ........ -..;~CZ$ 1~109.579 
SaúdeeSaneamento .......................... _ _ ___ .......... - ..... m~·--- .. .._.ez.$ 26.645.654 
Trabalho ............................. , .. ____ __._~.-.... --··,.;,..; ...... , .... __ ,._. _. ,_,Cz$ 296.807 
Assistência e Previdência .................. ~ .. -------.. ·--.. ·---·----·"·-.. --.: ... Cz$ 32203.809 
Transporte .. :.~, ....................... -. . ............................... d .. ::-.... ..: ...... _Cz$ 5:035.182 
SUBTOTAL ._ ................ ~.- ---·--·-•. ....-... "·'--·Cz$ 203.102.785 
Reserva de Contingência .................. --·-~... ·------... ~ ......... ~; ..... : ... :;;..-... Cz$.· 8.8"27.333 
TOIAL ..................................... _,_ •-------~· .. -·'·'-'-••••·•-Cz$ 211.930~118 

2. Despesa por Unidade Orçamentária Em Cz$ 1.000.00 

Tribunal de Contas do Distrito Federal ................... -. ...... ., ......... - ............... ~ ... ~--'~---• .. -·.:. .. : .... :ez$-
G8Dinete do Governador .................... ~.~ .. ..-... ____ ., ___ ..................... : ... -:;;::'" .. --;..;-.;.;.;.:.-... --.Cz$ 
Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação ......................... _ ................. _,.Cz$ -
InstitUto de Tecnologia Alternativa do Distrito Federal ................... _____ .. , ___ .......... _ ... Cz$ 
Procuradoria Geral .................. _.... -·----.................... ::.. ...... _ .... _Cz$ 
Secretaria do Governo .............. ------------··-•-............... ;t; ....... ;:;;;.. ... Cz$ 
Administração da Cidade-Satélite do Núcleo Bandeirante ............................ _ ....... __ Cz$ 
RegiãoAdm!nistrativaU-Gama .................... ·----~ ...................... .;. .. l. ........ : ......... --. ...... Cz$ 
Região AdminiStrativa III- Taguatinga ....... _ .......................................... _________ ................. Cz$ 
Região Administrativa IV- Brazlândia ............. _ ......... --.............. - .... --................. -___ Cz$ 
RP.giãoAdminlstrativa V -Sobradinho ................. ____ , ___ ·-·-.. - .. -~ .. - .... - ................ Cz$ -
Região Administrativa VI-Planaltina ..................... ---~~---.... --..... ; .................. Cz$ 
Administração do Setor Residencial, Indústria e Abastecimento ................................. ~ .. - .. C4-$ 

3.701.410 
2250.218 

740.323 
7a623 

2.081.270 
2.634,778 

346.865 
624.346 

1.067.187 
245.499 
449_764 
382.925 
5.02.722 
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.Administra!::ãodaCeilândia .................... · ...... ~ ..... ~ ........ : ..... : ...... • ......... ~.!-I •• I..J-'-----~ •• -Cz.$ , 539.466 ~ 
_Administração' do Cruzeiro .... -..... ;-:-.•.•.. ::.;~;~::-... ~.-:-;::.-:-... :::·;,,,,.~:;.:..t_:,,_.,., __ ..,_,_ __ .. ; ________ ,,,, ....... ez.$ , , , 90':097, 
Secretaria.deAdminlstração ~ .. : ... ~ ............. , .. ~ ... ~.: ...... :.u,,;,,,,,_,_,_,_._~ ..... --··--···----Cz$_ 20.493.187 
Instituto-de Desenvolvimento de Recursos Humanos ··········:····;; ............................................. Cz.$, , 675.3~ . 
. Secretaria çie finanças ............................ ,, .. , ___ ,;_, · · · ............... _,:. _ _, ___ , ............ Cz$, 38.723.459 
.Secretaria da Educação .: ...... : ....................... :: ..... -:-.. : ..........••• ~~:.-_,_.___, ...... , ........................ --Cd , 26.820.737, 
.Secretaria de Saóde .............................................. ; ..... ~ ... - .... ~--· ___ ..,_._,.· Cz_$_ -25320.418. 
Instituto de Saúde do Distrito Federal ................................................................................ ------Cz~ . 1274.948 
Secretaria de Serviços Sociais ................................ _,., ___________ , __ .. _____ Cz$ 8.840.816 
Secretaria de Viação e Obras ..................................................................................... _...__....._Cz_$ -.. 12.118.116 

· •. · Sêd:étãri~-de Serviços Públicos ......... : ... : .. : .. ; ..... ;. ................... i...t. __ .,. ............................... - ......... ,.0.$ . ~294092. . 
• · , - Adrnini~t(ação 4a Estação Rodoviária de Brasília ........... " ........ !, ........ 1............................................ ~ .. 402, .• , ; 

· SerVfç,ósAutônomos de Umpeza Urbana- .: .................................. ~ .. _, ....... ~ ................... - ....... : __ _cz~ , . 7 .48.9~ 1ao .. , . _ 
· Se~~~~a~~r~e~riculturaeProdução · ............... ~ .. .-... · ... -............................................. : ..................... Cz~, 5.634-~3;2., . 
. Secretaria de Segurança Pública ............................................ - ........... -·-···--··-··-·-•··-C.$ . J ).884,998 
Polícia Militar do Distrito Federal ......... · ............... , .. , ............................ -... -....... :_ ............ _______ Cz$ 13.25a800 
Córpo de Bombeiros do Distrito Federal ............ " .............................................. .-............. -........ , .• 4$ 6. 749.270 

'SéC:i'etãriadaCultura ............................................................... __________ ....,_..._:_ _____ Cz_$ 2.514.630 
Arquivo Público do Distrito-F-ederal ..................................... ""'"'"'"'""''""........_.. ____ ...... -Cz.$. 160.076 

. · Secretaria da Indústria, ComérciO e Turismo ................................................... _, __ .. ____ .... Cz$ 224.941 
·Departamento de Turismo de Brasília ..... ; .............................. ,,.,,.....___ _______ .... Cz~ 884.638 
Secretaria do Trabalho ... ~ . .-.. .'. ............... -: ..... ; ........................... _. .. _,._,._ __,Cz.$ 296.807 

'. . -!:~~~:~::;:~:~:~:.~:~~:·::::::::~=.:::::::~.::::::~::: .. :.=:.:=--·~:.~~ ........ =~:.:::.:=~.=~í· ?9}.~1;m ~ 
· ·TOTAL ........................................... -... ------·W .211.930.118 

· ~ . $9: A ~éspeSa d~s · 6J:g.ãos da Adminis
tração, i!l~ireta e das; ~u~daç~s a que se refere 

o item II do art.' 49, desta lei, ·será reáliZada 'de 
acordo com- o Segllinie-desdobramentO siri.tético, 

qUe apres~nta sua composiÇão po[- fuhçáo' e res
pectivos órgãos incumbidos de sua realizaçã.o: 

.f.-- DeSpesa POr FunçãO · Ein'Cz$' 1.000;00 

(Excluídas as transferêndaS do Tesouro)· 
Administração e Planejamento .......................................... _ .. _____ ....... .' ......................... :... __ ; __ Cz_$ 16.895~848 

·Agricultura ........................................ , ................... , ........ ~-·-.-:..-.... ·------.. --· .. ; ...... ~ .. Cz.$ 1.182.943 
Defesa Nacional e Segurança Pública ....... : .. : ......................................... --..... : ........... ---....... -..Cz$ 15.000 
EducaçãoeCultura ........ : ....................... " ............... ---·- .• : ..... - ........................ Cz.$ 30.712 

'Habitação e Urbanismo : .. .:.i .................. ~ ..... - .... __: _______ .. __ .... ., .......... Cz$ 2.096.824 
SaúdeeSaneamento ............................... :.:: ................... _. -·--'-... - ........... __ , .... 0;$ 17.650.755 
Assistência e Previdência .:. .. · ................................................... -·--·--··-·---....... _ ...... _._cz$ 13.955 

i;;~z_o~ .. ~:=~::~:~~~~~~~:;···· .. ::···:===--=---=====.::::tJ 38;~n~ 
2. ·Despesas por Órgã? Em Cz$ 1.000.00 

(Excluídas as transferências do Tesouro) 
Companhia do Desenvolvimento do Ploimalto Central ....................................................... - ... CZ$ 16.895.848 
CompanhiaUrbanizadora,da Nova Capital do Brasil ............................................................... Cz$ 2.096.824 
Departamento de Trânsito do Distrito Federal .......................................................................... Cz$ 662.500 
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ................................................. Cz$ 4.000 
Fundação Educacional do Distrito Federal ................................................ ~ .............................. Cz$ 22.712 
Fundação Cultural do D;sfdto Federal ....................................................... ___ , ___ .cz$ . aooo 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal .................................................................................... Cz$ 17.650:755 
Fundaçãod_oSeiViçosócíaldo Distrito Federal ........................................................................ Cz.$ 3.700 
Fundação Zoobotânica do Distrito Federal ......................................................................... ___ Cz$ 1.087.182 
Empresa de Assjstência TéCnica e Extensão Rural .................................................................. Cz$ 95.761 
FUndação de Amparo ao Trabalhador Preso ............................................................ _______ Cz$ 10.255 
TOTAL .............................. : ................................ -... . ......... " Q$ 3a537537 
TOTALGERALDADESPESA ......................................... ,;:: .............................. ., ............... - ... -.0.$ 250.467.655 

Parágrafo único. Os orçamentOs doS órgãos 
da Administração Indireta e das Fundações, apro
vados de conformidade com a legislação vigente, 
deverão discriminar as Receitas por fontes e cate
·gorfas económicas e as despesas por funções, 
programas, subprogramas, projetos e atividades. 

Art 79 No interesse da administração, o Go
vernador do Distrito Federal poderá designar ór
gãos centrais para movimentar dotações atribuí
das às unidades orçamentárias. 

Art. & O Governador do Distrito Federal fica 
autorizado a: 

I- abrir créditos- suplementares, até o limite 
de 40% (quarenta por cento) da Receita orçada, 
fazendo uso dos recursos previstos no art. 43, 
§ 19, da Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964; 
n- tomar medidas necessárias para ajustar os 

dispêndios ao efetivo comportamento da Receita; 
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DI-realizar operações- de crédito, pOr anteci
pação da Receita, obedeCido o-limite preVisto na 
Constituição; --- - - • -- -

IV- Incorporar ao Orçainento do Distrito Fe
deral, os créditos suplementares concedidos pela 
União, durante o exercido, respeitados os ·valores 
e a destinação programática. · L 

Parágrafo único. Os ctéditos suplementares 
concedidos pelo GoVerno do Distrito Federal com _ 
recorsos provenientes de transferências da União, 
através de créditos adicionais, i'tão serão dedu
zidos do limite previsto no Inciso I. 

Art. 99 O Governador do DistritO -Federal 
aprovará, até 31 de dezembro de 1988", .quadros 
de detalhamento dos projefos e atividades inte-
grantes do orçamento. · 

Art. 1 O. ESta lei entr_a_ em vig'or a partir de 
19dejaneirode1989. - =- --

Art. 11. Revogam-se ·as disp-osições em con
trário. 
()-Os Anexos [, [[ e [![ serbo publh:ado~ e~ Suplemento li 

presente edição. 

MENSAGEM 1'1' 170, DE 1988 
(rt• 321188, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros-do- Sena
do Federal: 

Nos termos dos art! 42, item m, e 141, § 19, 
alínea a, da Constituição Fed_er.:!!l, tenho a honra 
de submeter à consideração do egrégio Senado 
Federal o nome do Doutor Aimir Pazzianotto Pinto 
para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Su
perior do Trabalho na vaga decorrente. d,a aposen
tadoria do Ministro João Américo de Souza. 

Os méritos do Doutor A,Jmir PazzJanotto Pinto, 
que me induziram a escolhê-lo para o desem
penho desse elevado cargo, constam _do ane>f:~ _ 
cuniculum vltae. -

Brasília, 26 de agosto de 1988. - J_osé Sar
ney. 
Em/DAJ!n• 00364 

Nascimento: 29-de outubro de 1936-
Estado Civil: Casado 

--Filiação: Ulisses Amaral Pinto e Maria Porrelli 
Pazzianotto -pinto 
11- FormaçãO ProftSãiODal 

Bacharel em CiêndasJurídicas-Universidade 
-católica de Campinas _.:'São Pau1o, 1960 -

-Inscrito na Ordem dos Mvogados do Brasil 
-:=-_Seção de São Pau1o Inscrição n1> 13.050 -(ahial-
mente suspensa) 
DI- Principais Ativldades Profissionais 

Assessor JuricBco 
- - Feder~_ç:ãp dos Trabalhadqres nas Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico~do 
Estado de São Paulo 

-FederaçãO dos Trabalhadores nas Indús-
trias QuímiCas e Farmacêuticas do Estado de São 
Paulo -

c ....:...:slridicaio -doS~ trabalhadores rlas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânfcas e de Material Elétrlco de 
São Bernardo do Campo e Diadema -
-- ,;;..:,Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Qu"'micas e Fannacêuticas de São Paulo 

-Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias' 
Metalúrgicas, Mecârrlcas e de Material Elétrfco de 
São Pau1o 

-Sindicato do_s TrabaJhadores nas Indústrias 
Químk:as e Farmacêuticas de_ Santo André, São 
Bemardo do Canif)ó, São Caetano'" · · 
W- Cargos eletivOs 

Mandatos 
Deputado Estadual junto à Assembléia Legis

lativa do Estado de São Paulo - MDB · 
(1974/1978) 

1leputado Estadual (reeleito) São Paulo-MDB 
(197911982) 

Deputado Estadual (reeleito) Sã_o Paulo -
PMDB (Licenciado) (1982/1986) 

, Presidente da Comissão de Relações do Traba
lho Assembléia Legislativa do Estado de São Pau
lo-197711978; 1979/1980; 1981/1982 

frn 23-8-Sa - Membro da ComiSsão de Constituição e Justiça 

ExcelentíSsimo Senhqr Presidente da República 
Em- decorrência da aposentadoria do insigne 

Ministro João Américo_de Souza,_abriu-se uma 
vaga .no egrégio Tnbunal Superior do Trabalho, 
destinada a advogado no efetivo exercí_do d!!i pro
fissão. 

O provimento do cargo de Ministro Togado 
em concurso deverá recair em nome escolhido 
por Vossa Excelência, depois de aprovado pelo 
augusto Senado Federal, tendo em vista o estabe
lecido pelos_arl"l18, parágrafo único,·e 141, Item 
I, § 19, alínea a da Constituição Federal. combi
nados com o artigo IZ _da :Lei Compleinentar n9 
35, de 14 de março de: 1979_ ~ Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional, e arl 693, alínea a, e 
694 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Nessas condições, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência, para esco
lha do nome e seu encaminhamen_tQ à aprovação 
do Senado Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos do meu profundo respeito. 
- Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro 
da Justiça. 

CURRICUWM VITAE 

I-Dados Pessoais 
Nome: Aimir Pazzianotto Pinto 
Naturalidade: Capivarí -São Paulo 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
. -1981/1982 . 
V-Cargos junto ao Governo do Estado de 
São Paulo 

Secretário de Estado de Relações do Trabalho 
. -1983/1985 . . . 

Presidente da Comissão da Política Sa1arial :____ 
1984/1985 

Presidente do Conselho EStadual de Empfegõ · 
e Mão-de-Obra- 1983/J 985 
VI- Cargos em exercído 

Ministro de Estado do Trabalho - Março de 
18 ·. 

Membro do Conselho Nacional de Informática 
e Automação - Março de 1985 

Presidente da Comissão de Direito do Trabalho 
do Ministério do Trabalho- Abril de 1985 . 

Membro do Conselho lnterminlsterial de Preços 
-Maio de 1985 

Membro do Conselho Monetário Nacional 
Membro do ConselhO Federal de Desestatiza

ção- Agosto de 1988 
VIl- Ativtdades Culturais 

_IV Congresso Ibero-Americano de DireitO do 
Trabalho e Previdência Social. São-Paulo, SP-
1972 

V Congresso Ibero-Americano de Direito do 
Trabalho e Previdência Social. Cidãde do México 
-1974 

Visita ofiCial aos FstãáoS Unidos da. América, 
- -a convite do-O.ovemo Americano-:- 1979. 

Seminário Encontro Norte-Sul "América Latina 
e suas· Relações -com o Canadá" - - -

Conferência a conVite da Associação das Na
ções Unidas - Otaw"a/Canadâ- 1983 

Chefe (la- Delegaç)o Brasileira à LXXI Seção 
da Conferê_o_d_@_lnteruaciona1 do Trabalho - Ge
nebra - jun.ho- de 1~85. 

Chefe da D~Jegação Brasileira à LXXII Sessio 
da Conferênç'iá Intetnacional do Trabalho - Ge
nebra - junhg .de· _1986. 
- I CongressO,. Regional Americano de Direito' do 

.Trabalho e da p·r.evidência Social.- Buenos Aires, 
Argentina 27/30 de abnl de 1987. 

-Chefe de Delegação Brasileira à LXXID Sessão 
da Coriferêrida Internacional do Trabalho.- Ge
nebra ~junho d~ ~ 987. 

Chefe _da Delegação Brasileira ao "Encontro 
sobre a AdmliliStração DemoCrática do Trabalho 
Diante da Crise",. promovida pela OIT/CIAT. -
Brasil~. }9/4 de setembro de 1987. 

Chefe da De:Jegação Brasileira à Reunião de 
Alto Nível da orr sobre Emprego e Ajuste Estru
tural. - Genebra 23/25 de novembro de 1987. 

Viagem_ oficial a Washington (assinatura de 
acordo de fonnaçãº pro~ssio.nal c,om o Departa

- m-ellto de-Tfãbalho Americano e Conferência na 
"Johns Hopkins liniversity"j - ~Õ/29 de ài>riÍ de 
1988. . 

Chefe_ da Delegação Brasileira à LXXV Sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho- Ge
nebra - junl':lo de 1988. 

Viagem de ~rviço à República Federal da Ale
manha: Instituto Federal do Trabalho (Nurem
berg) e Ministério do Trãf;la]ho e da Ordem Sedai 
(Bonn).- 09/10 de junho de 1988. 

VIII- Outras AUvldades 
-Membro Efetivo da União Brasileira dos Es-

critores -
-Ex-Conselheiro da Fundação Casa- do Pe

queno Trabalhador 
-Membro da Associação dos Advogados 
-Membro da Associação dos advo-gados Tra-

ba1histas de São Paulo 
IX-Títulos 

Honorary Fellow_of the Industrial Relations Re
search Institute --:- Concedido _pela_ GniVersidade 
de W'ISconsül - Estados Onidcis dei América -
6-12-85 
X - Condecorações 

-Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho-
GtÃ-Cruz . 

...,... Ordem do Rio Branco - GrÃ-Crüz 
-Ordem do Congresso Nacional - Gi'ande

Oficial 
--Ordem do Mérito das Forças Armadas -

Grande-Oficial 
-Ordem do Mérito de Brasilia- Grã-Cruz 
-Ordem do Mérito Militar- Grande-Oficial 
-Ordem do Mérito Aeronáutico - Grande-

Oficial . 
-Ordem dó Mérito dos Guararapes - Geá-

Cruz _ __ _____ __ ___ __ .. 
-Grande Medalha da Inconfidência 

- -___ ::__:Medalha do MéritO Ncidonal de SegUrança 
do Trabalho 

Brasllia, 19 de agosto de 1988 
(À Comissão de Constituição e Justiça.) 
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MENSAGEM N• 172, DE 1988 
(n"' 335/88, na origem) 

Excelentíssimos Serifiores Membros do Senado 
Federal: 

De conformidade com o art. 42 (item III) da 
Constituição, tenho a -honfa-de sUbmeter à- àpro
vac;ão de Vossas EXó~lêridas ã e_scolha, que des~ 
jo fazer, do Senhor Paulo Cardoso d.e Oliveira 
Pires do Rio, Ministro de-Pnn1eira: Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a furição de Em~ 
baixador do Brasil no Cariadá, nos termos dos 
artigos 56 e 58 do RefjUlamento de Pessoal do 
Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n9 93325, 
de 1 ~ de outubro de 1986. 

2. Os méritõs do Embaixador Pau1o Cardoso 
de Oliveira Pires do Rio, que me induziram a esco
lhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasma, 2 de setenibro de 1988.-:.:..... José Sar
ney. 

II'IFORMAÇÃO 

Currlculum Vltae 

Embaixador PauJo Cardoso de Oliveira Pires 
do Rio 

Rio de Janeiro/RJ, 9 de agosto de 1933. 
Filho de Oscar Pires do Rfo e Maria Clara Pires 

do Rio. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND~ 

QB. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, 

IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 

IRBr. - -
Cônsul de Terteirà ClasSe, 31 de janeiro de 

1957. .. . 
Segundo-Secretário, mereciiri.eilto, 30 de- se~ 

ternbro de 1961. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de de-

zembro de 1966. -
Conselheiro, merecimento, 1" de janeiro de 

1973. 
Ministro de Segunda dasse, merecimento, 26 

de março de 1977. -
Ministro de Primeira Class_e, merecimento, 22 

de dezembro de 1982. 
Assistente_do Chefe do Departamento Econô

mico, 1959. 
Assistente do_ Secretário-Geral-Adjunto p~ra 

Organismos- Internacionais, 1966/67. -
Assistente do Secretário-Gera] da Política Exte-

rior, 1967/68. · · · · 
Chefe da Divisão da Europa-I, 1975_n7. 
Chefe do Cerimonial, 1983/88. 
Nova Iorque, ONU, Terceiro- Secretário, 

1959/6]. . . . 
Nova Iorque, ONU, Segundo-" Secretáiio, 

1961/66. 
Londres, Primeiro- Secretário, 196Bn3. 
Londres, Conselheiro, 1973n4. 
Chefe do Escritório Financeiro em Nova Iorque, 

1977/83. 
Comissão Nacional para Assuntos da FAO, . 

1957 e 1958 (seC:retário.)'"XXVI Sessão da ECO" 
soe. Genebra, 1958 (assessor). -

XIV Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova 
Iorque, 1959 (assesSOr). _ 

XXlX e XXX Sessões do ECOSOC, Nova Iorque 
e Genebra,-1960 (asseSsor). 

I Reunião Anual da Junta Executiva_ do FJSI, 
Nova Iorque, 1960 (assessor). 

VIl Sessão ~ª_Comj~sª-p~Col\$Ultiva Permanente 
sobre o Comércio Internacional dos Produtos de 
Base, Novalor_que, 1960 (membro). 

N S~ssào Especial de Emergência da Assem
bléia Geral pa ONU, _Nova Iorque, 1960 (assessor). 

XV, XVI, XVIII. XIX, XX e XXI Sessões da Assem· 
_bléia Geral ~a ONU, Nova Iorque, 1960, 1961, 
1963. 1964, 19l;5 e 1966 (assessor). · 

Conselho e_ Comitês do FISI, Nova Iorque, 
1961164 (delegado) . . _ 

lO e N SessQ.es Especiais da Assembléia Geral 
da ONU, Nova Iorque. 1961 e 1963 (assessor). 

Divisão de_ Propaganda e Expansão Comercial 
no Planejamento e Estruturação dàs Atividades 
dos SeJViç_os de Expansão e Propaganda Comer
cial, Rio de Janeiro, 1962- (asseSsor). 

III Reunião da C()missãQ Mista T euto-Brasileira 
- __de_Cooperação Eçonôffilca, Bonn, 1975 (mem

bro). 
UI Reunião ·da Comissão Mista Teuto-Brasileira 

de Cooperação Ecõriêiffilca, Brãsilia, 1976 (mem
bro). 

Ordem de Rio Branco, Grande Oficia], Brasil. 
O Embaixador Paulo Cardoso de Oliveira Pires 

_dp Rio se encontra nesta daia no exercíCio de 
Suas funções de Chefe_ do Cerimonial do Minis
tério das Relações Exteriores. 

_Secretaria de Estado_das Relações Exteriores, 
de _ de 1988. -Sergio Barbosa Serra, 

. _ _,Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

_MENSAGEM N• 173, DE 1988 
(n• 336/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do_Sena
do Federal: 

De conformidade com o- artigo 42 (item UI) 
---da Constituição, tenho a honra de submeter à 

aprovação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Adolpho Correa de Sá 
·e Benevides, Ministro _de Primeira dasse, da Car- -
reira áe Diplomata, para exercer a função de Em- · 
baixador do Brasil junto à República do Equador, 
~nos termos dos Artigos 56 e 58 do Regulamento 
de. Pessoal do _Serviço Exterior, baixado pelo De-
creto n~ 93.325, de 1" de outubro de 1986. 

_ 2. Os méritos do Embaixador Adolpho Correa 
de Sá e Benevides, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, cons-

~ tam da anexa informação do Ministério das Rela-
ções Exteriores. . -

- --- Brasília, 2 de setembro de 1988.-:- José Sar
ney 

INFORMAÇÃO 
Cuniculum Vltae 

Eritbaixador Adolpho Correa de Sá _e Benevides 
Rio deJaneiroiRJ, 7 de dezembro de 1936. 
Filho de WaJter Correa de Sá e Benevides e 

Eiza Correa de Sá e Benevides,_ 
Bacharel em Ciência Juridtca_ e _Sociais, PUC/ 

RJ. . 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, 

IRBr. 
Cônsul de Terceira Oasse, 9 de junho de 1960. 
~gundo-Sê:cfêtárió, me.redmentO, 20 de abril 

de 1964. 
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PrimeirçrSecretário, meredme~, 26 de junho 
del969.-- ·- ·~- ·· · 

Conselheiro, merecimentO, 19 de janeiro de 
1973. . 
. _ Mini;stro de Segunde\ Casse, merecimento, 9 
de dezembro de 1975. 

Ministro de Primeira aasse, merecimento, 24 
de julho de 1980. 

~sistente do Chefe da Divisão de __ Çomunica
_çQes, 1960. 
--=-~istente do Chefe do Departamento Consular 
e de Passaportes, 1961. 

Chefe •. ;5ub~tuto, da Diyisão de Propaganda 
_e Expan!!ão ComercíaJ,, 1962. · _ · 

Chefe da DiviSão de Coopeiação -irlteiectual, 
197oni. · · -~· - · 

Diretor da DiviSão de SegUrcinçci e Informações, 
1971/81. . 

Chefe do Departamento de Comunicações· e 
Documentação, 1981/84. 

Roma. Terceiro-Secretárlo, 1963/64. 
Roma, Segundo..Secretário, 1 964/66~ 
Washington, OEA, Segundo-Secretário, 

1966/68. -· . . - - . 
Santo· Domingos, Segúnd-o~Sec·retário, 

1968/69. . 
Santo Domingos, Encarregado da Seção Con

sular, 1968c 
_Santo Domingos, Encarregado de Negócios, 

1968, 1969 e 1970. -
Santo Domingos, Primeiro-Seci-etário, 

1969no. · · · · 
Milão, Cônsul-Geral, 1984/88. 

c:xposiÇão de Uvros e Discos Srctsileiros, Bue
nos Aires, 1961 (delegado). 

Feiras de Hannover e Milão, 1962 (delegado). 
V Sessã_o_do Grupo de Estudo da FAO sobre 

Côco e seus Produtos, Roma, 1963 (Q.b_®.rvador). 
Conferenci1;: da ONU sobre VIagens Intemacic> 

nais e Turismo e Assembléia Geral da (,IIQOt, 
Roma. 1963 (observador). 

I Sessão da Comissão Mista para o Acordo Cul
tura] Brasil-ltália,_R_oma, 1965 (assessor). _ 

Reunião dos- thélnceleres Latino-Americanos, 
Nova Iorque, 1966 (aS-sessor).-

III Reunião da CIE, Buenos Aires, 1967 (asses
sor). 

XI ReuniãO de Consulta e fi Reunião de Chance
Teres da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1967 (as-

- ~&.~r)·-~--------_,····- ··- ·-- ---.-. __ :-. 
Comissão de Exames Vestibulares ao- Curso 

de Preparaçii_o à Caireira de Diplomata. do JRBr, 
1973n6. ··· · 

Grupo de Trabalho para Organização e Execu
ção das _Cerimônias d~ poSSe -do Presidente da 
República do Brasil, Brasflí8, l974. 
. ~ ~t~grante dª Com~O çl_e EXames Vestibu
lares ao CFCDIIRBr, 1976. 

Membro da Comitiva Oficia] d8s viSitas do Presi~ 
dente da República ao Chile (1980f á -França, 
a Portugal, à República Federal da Alemanha e 
ao Peru, 1981. 

_ A disposição do Presidente do EqUador, em 
visità Oficial ao Brasil, 1982: - ~ - _ 

- MiSsão EsPecial do Brasil às Cerimônias de pos· 
·se dO Presidente da Bolívia, La Paz, 1982 (mem· 
bro). · 

_ Presidente da Banca Examinadora dos N, V, 
VI. e Vfl Cursos de Altos EsttadosJCAE), 19_82 
e 1983. · -

Ordem da Mérito Naval, Grande Qfid&, Brasil. 
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Ordem do Mérito Militar,_ Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mértto Aeronáutico,_Grande_Ofic_ial, 

· Bras~. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasü. 
O Embaixador Adolpho Correa de Sá e Bene

vides se encontra nesta data no exercício de suas 
rurlções de Cônsul-Geral do Brasil em Milão. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
<!e de 1988. - Sergio Barbosa Serra, 

chefe do Departamento do Serviço Exterior. __ 

(À Comissão áe Relações Exteriores.) 

. . . 
"' . ~SAGEMN•174,DE1988 

(n' 337/88, na origem) 

Excelentissimos Senhores Membros do Sena-
do Federal: _ . __ 

De conformidade com o artigo 42 (item DI) 
da CcinStltuição, tenho a honra de submenter à 
apro\Cação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Paulo Guilherme Vilas-

• Biias Castro, Ministro de Segunda Oasse, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Dominicana, 
nos tennos dos artigos 56 e 58 do Regulamento 
de Pessoal do Serviço ~rior, baixado pelo De
cmo O' 93.325, de 1' de outubro de 1986. 

2. _ Os méritos do Embaixador Paulo Guilherme 
VIM-Bôas Castro, que me induZiram a escolhê-lo 
para o desempe.1ho dessa elevada função; cons
.tam da anexa inf..lrmação do Ministério das Rela-
ções Exteriores. . " _ . _ - c • • • 

Brasília;, 2.de setembro _de 1988_-~ José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

Cuniculum Vltae 

Embaixador Paulo Guilheime Vilas-Bôas Cas
. tro 

São Pau!o/SP, 7 de julho de I 934, · 
Ftlho de Fernando Herádito Sarmento de Cas

tro e Nerelda Vilas-Bõas Costa de Castro. 
curso-do CentrO de Preparação de Ofidais da 

Reserva, Arma de Infantarias, RJ. 
CUrso de Preparação à Carreira de Diplomata, 

IRBr. 
Bacharel em Direito, FD-URJ. 
Curso de- Aperfeiçoamento de Diplomatas, 

IRBr. 
CUrso de Introdução à Econorhia, "Columbia 

University", Nova Iorque. 
CursO de Política Internacional, "New York Uni

versity". 
Curso Superior de Gtiefra, ESG. 
Curso de Ungua Chinesa n9 1 e n~ 3, "Sóphia 

Univ_ersity", Tóquio. 
Curso de Treinai11ento e Aperfeiçoamento para 

Chefes de Setores de Promoção Comercial. 
Diploma de Estudos Aprofundados (D.EA) De 

História das Idéias e das Instituições Políticas, 
"Uriiilersité de Droit, d'Economie et des Sciences 
d'.Aix -Marseille". 

Cônsul de Terceira Gasse, 20 de outubro de 
1960." 

Segundo-Secretário, antiguidade, 15 de outu
bro de 1964. 

Primeiro-Secretário, merecimento, 29 de no
vembro de 1968. 

C_oj1Selheiro; m~_reciinenlo, r~ de j~neiro de 
1973. -- -

Ministro de-Seguitda Oasse, ffierêcimentO, 25 
de dezerhbro-de 1977. . . -

Chefe da DiVisão dã-Ásia e Oceània_,_ 1971/12. 
--Chefe da Divisão de Atos lnternadoilais, 

1976177. . 
Havana, Terceiro-Secá~tári6, 1961/63. 
Nova Iorque, Vice-CônSilt 1963/64. 
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1964/67. 
Miami, Encárregado, 1966/67. 
Taipei, Segundo-Secretárió, "1967/68. 
Taipei, Primeiro-Secretário, 1968170 . 
Taip·ei, Encah'egado de Negócios, 1968 e 1969 . 
Camberra; Encarregado_ de Negócios, 1969. 
Tóquio, Primeiro·Setretário, ·t972173. 

'Tóquio, Chefe doSECOM.I972!74. 
Tóquio, Conselheiro, 1973n4: 
Seul, Eilcárregâdo de Negócios, 1973. 
Buenos Aires, Conselheiro, 1974n6. 
Buenos Aires, Chefe do SE COM. 197 4n6: " 
Marselha. Cônsul-Gera!, I 978182. 
Jaundé, Embaixador, 1982/8& 
m Reunião da Comissão Económica Mista Bra

sil.Japao, Brasília, 1971 (subchefe da seção brasi
leira). 

Reunião de CorisultaAeronáutica Brasil.Jap-ão, 
Tóquio, 1973 (delegado). · 

Reunião do Comitê Tripartite Brasil-Argentina
Paraguai e BID, para a elaboração -de Plano de 
desenvolvimento tu.rístlço _da região lguaçu-Mis
sões, Buenos Aires. 1975 (representante da EM-
BRATUR). , . 

Sevilha, Encarregado do Consulado Provisório, 
1982. . :_ ---- ·- -

Semínárip d"s_ Nações Unidas sobre assistênci_a 
e Apoio Internacionais aOs' Povos e movimentos 
que lutam contra o Colonialismo, o Racismo, a 

- Discrirrilnação Racial e o Apartheid, Iaundê, 1986 
(obse!Vador). 

O Embaixador Paulo Quilherme Vilas-Bôas 
Castro se enContra nesta data. nq f::xercídp _de 
suas funções de Embaixador do Brasil juntg à c 

República Unida _dos Cam-arões. 
Secretaria de Estado das Relações ~~rip.res, _ 
de de 1988. Sergio Barl>osa Serra, Che-

fe do Departamento do Serviço Exterior. __ .. 
(À Comissão de Relaçóes Exteriores.) 

MEI'ISAGEM rt• 175, DE 1988 
(n' 338/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformipade com o art. 42 (item Hl) da 

)NF'()Ri'}Aç..\Q 
. Cuniculum Vltae 

MinistrO José Artur Denot Medeiros _ _ . 
Rio de Janeir_oJRJ, 23 de setem.bro de 1943. 
Filho de José Medeiros e Elza Denot Medeiros. 
Curso de PréPai-ãção à CaiTeira d~ DiPlomata, 

IRBr. _ _ _ _ .. _ 
C~r.so _s.Qbre. Promoção d~s Exportações da 

OEA. Paris. ~ - . . . ........ _ .. .,_~. 
Cursó ae E~~~orriia. Cãfeeira; IBC! Rio, ge_ Ja-

.neiro. 
Bacharel em Direi:t:Q, FD/URJ. __ . 

TerCeirõ~S~r~iário, 1_0 de fevereiro- de' 1965. 
Segundo-SeCretário, antiguidade, 3 de nóvem-

- bro de 1967. _· 
Primeiro-Secretário,-merecimento, 1 ~de janeiro 

de 1913. c· 

Conselheiro, merecimento, 12- de junhO de 
·1978. .. . .. 

Miil.istro de segunda- aasse, n'ierecirriento, 16 
de junho de 19.82. 

Assistente çio ~ecy~tátiq-Ge_ral-Adjunto para As
suntos &:onômicos, 1967. 

Assistente do Chefe da Divisão de Pol(ti.ÇCJ Ço-
mercial, 1976. _ __ __ 

Assessor do Chefe do DePartamento_ EConô
mico, 1977 n9. 

Chefe da Divisão de_ Politica_ Comercial, 
1979/83. . . 

Nova Iorque, ONU, Segundo-Secretário, 
1969n2. .. . . ... 

Genebra, Delegação Permanente, Prirrieiro-Se
cretárlo, I 973n6. 

Washington, Ministro-Conselheiro, 1983/88. 
Preparativos da IV Feira Internacional do Paci

fico, Lima, 1965 (representante). 
Comissão Nacional Coordenadora de Exposi

ções de Tratares, Máquinas e lmplemenios Agi-
colas, 1965-(representari.te do MRE). --

Reunião da ANEPI, São Paulo, 1965 (meiitbro). 
COinissãO de Seguro e Crédito à ExportaÇão, 

1966 (representante-Suplente). 
Negociações do Acordo de C:Omérç;:io J3fasil

Portugal, Lisboa, 1966 (mei-nbro). 
Reuniões do Comitê Consultivo sobre o Cacau, 

Genebra, 1968 (membro). 
Reuniões.do Conse_lho Intemadonal do Açúcar 

e de Consulta com a CEE sobr.e preferências dis
criminatórias no Cóinétcío do Café, Londres, 
1969 (membro). 

Junta Arbitral sobre Café Solúvel, OIC, Londres, 
1969 (assesSor). XXIV, ')()01, XXVI e XXVU Sessões 
da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1969, 
1970, 1971 e 1972 (membro). 

Reunião Ministerial do G[upo dos "77", Lima, 
1971 (delegado-suplente). 

lll Sessão da UNCTAD, Santiago, 1972 (dele-

Constituição~ tenho a honra de submeter à apro
__ vação de Vossas Exçelêndas a escolha, que dese

jo fazer, do Senhor José Artur Denot Medeiros, 
Ministro de Segunda Oasse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República do Suriname, nos termos 
dos arts. 56 _e 58 do Regulamento de Pessoal 
do Serviço Exterior, baixado pelo Dec"reto n~ 
93.325, de I' de outubro de I 986. 

. gado). _ . . . . .. 

2. Os nléritos do Ministro José Artur Denot 
Medeiros, qUe me induziram a escolhê-lo para 
o~- desempenho dessa ~:!levada funÇão, constam 
da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores .. _ _ . 

Brasma, 2 de setembro de 1988. -José Sar
ney. 

XLVDI, X!JX, L. U, U( Ull. LIV e LV Sessões 
doECOSOC,Novalorque e Genebra, 1970,1971, 
1972 e 1973 (membro). 

IV, XIII e )W Sessões dó Conselho de Adminis
tração do Programa daS Nações Unidas para o 
Desenvolvhn_gntq, Nova Iorque, 1971, 1972 e 
1973 (repi-es.entante-suplente}. 

Comitê dO Programa e Coordenação do ECO
soe, Nova Iorque, 1970, 1971, 1972 e 1973 (re
presentante-suplente). 
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XII Reunião da CECLA. Lima, 1971 (assessor). 
I Sessão do Comitê de Aplicação da Qência 

e Tecnologia ao Desenvolvimento, N.ova Iorque, 
1972 (membro). 

I e D Sessões do Comitê de Revisão e Avaliação 
da Segunda Década do Desenvolvimento das Na
ções Unidas, Nova Iorque, 1972 e 1973 (mem
bro). 

XXIX. XXX. XXXI e XXXII Sessões das Partes 
Contratantes do GATT, Genebra, 1973, 1974, 
I975 e I976 (membro). 

Reuniões do Conselho de Representante_ do 
GATT, Genebra, I973, I974, I975 e I976 (dele
gado-suplente). 

XIII, XIV e XY Sessões da Jurita de- COmércio 
e Desenvolvimento da UNCfAD, Genebra, 1973, 
I974 e 1975 (membro). 

Comitê de Negociações Comerciais e -ÓrgãoS· 
Subsidiários do GAIT, Genebra, 1973, 1974, 
I975 e I976 (delegado). 

IU, IV e V Reuniões do Subgrupo de Barreiras 
Técnicas ao Comérdo do Comitê de Negociações 
Comerciais do GATT, Genebra, 1976 (represen
tante). 

DI Conferência Geral da Organização das Na
ções Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(UNIDO), Havana, I979 (chefe). 

Reunião Internacional sobre Cooperação e De
senvolvimento, Cancún, México, 1981 (membro). 

XXXVDI Sessão Anual-das Partes Contratantes 
do Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comér
do, Genebra, 1982 (delegado). 

Ordem do Rio Branco, Cavaleiro, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Brasil. 

Ordem do Infante Don Henrique, Oficial, Por
tugal. 

O Ministro José Artur Denot Medeiros se encon
tra nesta data no exercido de suas funções de 
Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil em 
Washington. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em de de 1988.-Sérgio Barbosa 
Semt, Otefe do Departamento do Servfço Exte
rior. 

(À Comissão de Relações ExtenOres.) 

MENSAGEM N• 176, DE 1988 
(n• 339/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformidade coffi o art. 42 (item III da 
COnstituição, tenho a honra de submeter à apro
vação de Vossas Excelêndas a escolha, que dese
jo fazer, do Senhor GuY Marie de Castro Brandão, 
Ministro de Primeira aasse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular da Bulgária, nos 
termos dos artigos 56 e 58 do Regulamento de 
Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto 
n9 93325, de 1 ~ de outubro de 1986. 

2. Os_ méritos do Embaixador Guy Marie de 
Castro Brandão, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, cons
tam da anexa informaçãb do Mínistérlo das Rela
ções Exteriores. 

Brasília, 2 de setembro de 1988. - José Sar
ney. 

.IMFORMAÇÃO 
Currlculum - Vltae 

Embaixador Guy Marie de Castro Brandão 
Paris/França (brasileiro de acordo com art. 129, 

incisº-_ 1!, da Constituição de 1946), 26 de maio 
de I929. 
- Filho de Roberto de Castro Brandão e Odette 

.Marie Péiim de Castro Brandão. 
Curso de Preparação _à Carreira de Diplomata, 

IRBr. 
Curso- de Ape~iféiç6a-ffiento de Diplomatas, 

IRBr. 
Cônsul de Terceira C::lasSe,-9 de dezembro de 

I954. 
Segundo-Secretário, antiguidade, 15 de julho 

de I961. ~ 

Primeiro-Secretário, merecimento, 3_1_ de de
zembro de 1966. 

ConseJheiro, merecimento, 19 de janeiro de 
1!173. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 1 ~ 
de janeiro de 1975. 

Ministro _de Primeira Classe, merecimento, 2 
de março de 1979. 
__ Auxiliar do Secretário~Geral, 1956. 
- - Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico 
e Consular, 1956/57. 
_ Auxiliar do Chefe do Departamento de Adminis-
tração, 1963. -

Chefe, interino, da Divisão de Organização, 
I 963/66. ~~ 

Chefe, interino, da Divisão do Pessoal, 1966/67. 
Assessor de Imprensa, 1974. 
Assessor de Gabinete do Ministro de Estado, 

I975fi6. 
Secretário de JnfonnaçOes do Gabinete do Mi

nistro de Estado, 1977. 
Chefe do Departamento de Cooperação Cultu~ 

raJ, Científica e Tecnológica, 1 977/81. 
Berna, Terceiro-Secretário, 1957/60. 
Uma, Terceiro-Secretário, 1960/61. 
Urna, Seguildo-=Secretárlo, 1961/63. 
Urna, Encarregado de Negócios, 1961, 1962 

e I963. 
Roma._Primeiro-secretarto, I967no. 
Paris, Primeiro-Secretário, 1970f73. 
Parfs, C6i1selhe"iro, 1973!14. 
Quito, Embaixador, I 982/85. 
Dacar, Embaixador, 1985/88. 
A disposição da Divisão do Cerimonial, por oca

- s_ião das solenidades de posse do Presidente da 
República, 1956. 

A disposição da Missão Espetial do LJ.ôano às 
solenidades de posse do Presidente da República, 
I956. 

A disposição da Comitiva do Presidente da Ar-
gentina, 1956. - -

A disposição da Comitiva do Presidente eleito 
da Bolívia, 1956. __ 

A disposição do Comissariado do Brasil na Ex
posição_ Internacional de Bruxelas, 1.958. 
~Cohferênciã. Geral da UNESCC>t Paris, 1958 

(membro). 
Reunião da Comissão Técnica Diretora do Cen

tro JntemacionaJ de Pesquisa e Documentação 
sobre Forrtfãção Profissiona1, Lima 196:1 (meln
bro). 

Reunião sobre Política e Programas de Desen
vo-lvimento Económico dos Países Membros da 
ALALC. Uma, I963 (membro). 

Çomissão ExecUtiva da ·1 Reüiiião de Caõder
nação dos Serviços de Programa de Expansão 
Comefcial do Brasil (SEPRO) no ContinenteA:ilte
ljcano", f963 (secretário-executivo-adjunto). 

Comissão de Repfesentante no Exterior, 1963 
e 1964 (membro).~ 
- COmissão EsPecial de EstudOs e de Reforma 

Administrativa, 1965-{Representante do MRE). 
Grupo -de Trabalho de Preparação de I1 CIE, 

Rio deJaneir0. 1965 (representante do MRE}. 
J[ OE, Rio d • Janeiro, 1965 (membro}. 
Reuniões dt. Promoção Comercial em Roma, 

Bonn e Washington, 1966 (membfo). 
Fel i-a Internacional dõ Couro, Florença, I 969 

(representante). 
Feira de Pádua, 1970 (representante). 
XXIX Assembléia Geral das Nações Unidas, No

va _Iorque, 1974 (Assessor de Imprensa). 
XI/_ Reunião de Consulta dos Chanceléres da 

OEA, Quito,1974 (Assessor de Imprensa). 
Visita do Ministro de Estado das Relações Exte

riores a Dacar e Lisboa,_l974 (Assessor de Im
prensa). 

Conselho Deliberativo do Projeto Rondon, 1974 
(membro), 

VASsembléja Geral da OEA, Nova Iorque, 1975 
(Assessor de Imprensa). 

Vil ReuniãO-de Chanceleres da Bacia cio Prata, 
Cochabamba, 1975 (Assessor de Imprensa). 

Viagem do Ministro de Estado das Relações 
_Exteriores à Costa do-Marfim, RePública Federal 
da Alemanha, Paris, Londres, Roma e Lima, 1975 
(Assessor-de Imprensa). 

VII Sessão Especial- da Assembléia Geral da 
ONU, Nova Iorque, 1975 (Assessor de Imprensa). 

XXX Sessão da Assembléia Geta! da ONU, No
va Iorque, 1975 (Assessor de Imprensa). 

Conferência Econômica Internacional, Paris, 
1975 (Assessor de Imprensa). Visita Presiden
cial à França e ao Reirio Unido, 1976 (AsSessor 
de Imprensa). 

VI Ass_embléia Geral da OEA, Santiago, 1976 
(Assessor de frriprensa). - - -

XXXI Sessão da Assembléia Geral das Nações 
Unidas, Nova Iorque, 1976 (Assessor de Impren-
sa). ~ ~ -

Conselho Nacional de Desenvolvimento- Oen
tífico e Tecnológico, Brasília, 1977 (Representante 
doMRE). 

Delegação Brasileira à Comissão Mista Cultural 
Brasil-Itália, Roma, 1978 (chefe). 

UI Reunião da Comissão Mista Ítalo-Brasileira, 
Roma. I978 (Chefe). 

Conselho Técnico Administrativo do CAPES, -
BrasíJiã, 1978 (Representante do MRE). 

IV Reunião da Comissão Mista Cultural Luso~ 
Brasileira, Usboa, 1979 (Chefe). - -

Conselho Superior -cte Censura, Brasil ia, 1979 
(Representante do MRE). 

Reunião da Comissão Mista Cultural Brasi1-Ar
gentina, Brasma, 1980 (Chefe). 
- Reunião da Comissão Mista Brasil-Chile, Brasí~ 
lia, 1980 (Chefe). ~ ~ ~ 

Re.união da Comissão Mista Brasil-Senegal, 
BraSJ1ia, 1980 (Chefe da Sub-Comissão Cultural). 

Conselho Superior de Censura, 1980 (Presi
dente, Interino). 

DI Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-
México, I 960 (Chefe). ~ ~ 

Reunião Complementar da Comissão Mista 
Cultural Brasil-Portugal: Lisboa, 1980 (Chefe). 
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XXI Sessão da Conferêhcía Geral da UNESCO, 
Belgrado, 1980 {membro). 

Reunião de_ Consulta sobre C:poperac;ão Téc
nica e Finahceinf cOril aRFA, Bonn, 1980 (Chefe). 

XIl Reunião Ordjnária do Conselho lnterame
ricano de Educação, Ciência e Cultura da Organi
zação dos Estados Americanos, Buenos Aires, Ar
gentina 1981 (Chefe). 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Müitar, Grande OfiCial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronâutic:o, Comendador, 

Brasil. 
Ordem do Mérito dos Guararapes, Grã-Cruz; 

Brasil. 
Medalha do Mérito de Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Mérito de Santos Dumont, Brasil. 
O Embaixador Guy Marie de Castro Brandão 

se encontra nesta data no exercido -de Sllas fun
ções de Embaixador do Brasil junto à República 
do Senegal. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriõres 
de 1988. :- Sérgio Barbosa SeiTa Chefe do 
Departamento do Serviço Exterior. 

(À ComisSão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• 177, DE 1988 
(n' 340/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformidade com o art. 42 (item DI) da 
Constituição, tenho a honra de submeter à apro
vação de Vossas Excelências a escolha, que dese
jo fazer, do Senhor Carlos Augusto de Proença 
Rosa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Árabe do Egito, nos 
termos dos Artigos 56 e 58 do Regulamento de_ 
Pessoal do Servíço Exterior, baixado Pelo Dercreto 
n~ 93.325, de 19 de outubro de 1986. _ _ _ 

2. Os méritos do Embaixador Cãi'ios AUgusto 
de Proença Rosa, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, cons
tam da anexa informação do Ministério das Rela-
ções Exteriores. __ ~-

Brast1ia, em 2 de setembro de 1988. - j0sé 
Sarney. 

INFORMAÇÃO 
Cuniculum Vltae 

Embaixador Carlos Augusto de Proença Rosa 
Rio de Janeiro/RJ, 4 de setembro de 1931. 
Filho de Edgard Ramos de Pro~mça Rosa e 

Elisa Guimaraes de Proença Rosa 
Curso de Preparação_à Carreira de Diplomata 

IRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 

IRBr. -
Cônsul de Terceira Cfasse, 1 O de dezembro 

de 1954. 
Segundo-Secretário, arltigUiaããe, 15- de fUÍho' 

de 1961. · 
Primeiro-Secretário, merecimento, 22 de no

vembro de 1966A 
Conselheiro, merecimento, 1 ~ de janeiro de 

1973. . . . 

MirUstro de Segunda Classe, merecimento, 20 
de dezembro de 1974. 

Ministro_ de Primeira- Clã.Sse, merecimento, 2 
c:i_e março de J 979. 

Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de 
~ase. 1963. _ .. 

Qlefe da DMsão de Produtos -de Base, 1967 no. 
Chêfe do Departamento Econômico, 1977/84. 
Lima, Terceiro-Secretário, 1957/59. 

-Washington, Terceiro~Secretário, 1959/61. 
,-Washington, Terceiro-5ecretário, 1961/62. 

Washington, Segundo-S~cretário, 1964/66. 
_MontevidéU, ALALC, Primeiro-Secrefário, 

1969R3. 
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 

1971 e 1972. 
M()nte_vidéu, ALALC, Conselheiro, 1973. 
Londres, Conselheiro, -1973n 4 
Pequim, M.inis_tro-ConseJheiro, 1974n7. 
Viena, Embaixador, RepresentaÇão Permanen

, te junto aos Organismoslntemacionai.s, 1984/88.
DI Reunião da CECLA, México, 1956 (delegado). 
Comitê Consultivo lntemaci9nal do Algodão, 

-·_Washington, 1961 (representante). 
CoriJei"ênc:ia Negociadora do Café a longo pra

zo, Nova Iorque, 1962 (secretário~-geral). 
Reunião da XXXVI Sessão do Comitê de Produ

tosdeBasedaONUIFAO Roma, 1963 (asses~~r). 
Conferência da ONU sobre Cacau, Genebra 

1963 (assessor). 
Conferência da ONU sobre Comércio e Desen

volvimento, Genebra, 1963 (assessor do grupo 
de Trabalho para elaboração- das instruções para 
a Delegação do Brasil). 

Reuniões Anua!s do CJES, 1963 (membro). 
Sessões ela Junta Executiva do Café e do Con

selho Internacional do Açúc.ar, Londres, 1964 (as
sessor). 

Comi~~ Consultivo IntemacionaJ do Algodão e 
no Sobcomitê Consultivo de Coto.::aÇão de EXce
dentes AgríColas do Comitê de Produtos de Base 
da F~O, 1964 _(representante substituto). 

Reunião da Junta Executiva do Conselho Inter
-nacional do Café, Londres, 1964 (secretário). 

Junta Executiva da organização lntemãcional 
do Café, San Salvador, 1964 (assessor). 

Reuni_ão Especial da FEDE.CAME, San -Sa1va
dor, 19õ4 (assessor do Presidente do IBC). 

Grupo de Planejamento do _Minlsfério da Agri
cultura, 1964 (representarite· do MRE). 

L.XXVIl Sessão da Comissão Diretora do Grupo 
Internaciona1 de Estudos sobre a Borracha, 1965 . 
(assesSdi'). 

Conferência convocada pela ONU para nego
ciar o Convênio Intemadonal do Açúcar, Genebra, 
1965 (chefe-substituto), _ 

11 Reunião das Autoridades Açucarreiras, Wa
shington, 1965 (delegodo). 

Levantamento de Dados Estatísticos essenciais 
à Reunião com os Técnicos da "General Foods", 
Washington, 1965 (representante), 

Reuniões ·da Assembléia Geral da Aliança dos 
Produtores de Cacau e do Grupo de Trabalho 
n~ 01 da Conferência da ONU sobre Cacau, Nova 
Iorque, 1965/66 (assessor). 

Ill Sessão da junta de Comércio e Desenvol
Vimento da UNCfAD e do _Grupo de Trabalho 
de Exame do Relatório do Comitê de Preços e 
CustoS da Conferência do Cacau, Genebra, 1966 
(ª-SSe$~r). . .. - __ 

I Reunião do Grupo de Trabalho s~b~ o Fundo 
de Divef$ificação da OIC. Washington, 1966 (dele
. gado). 
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Missão Cor:n_ercial e Europa e a América, 1967 
(meinbro). -

In Sessão do Comitê Consultivo da UNCTAD, 
Genebra, 1967 (membro).__ _ __ _ 

R~Uiliao âó_Gi-upo dos "Setenta e Sete'_', Argel, 
1967 (membro). ·· · -

Re,,.u1.iã,o PreParatória da Conferência do Acordo 
Internacional sobre o Açúcar, Genebra, 1967 
(memfii-o). ·- - --
- XIII Sêssão do COnselho dã QIC, Loridres, 1968 
(membro).-

Reuniões_da_Junta Exe_çutiva da OIC, Londres, 
1968169 (membro). · · ... . 

D Sessão da UNCTAD, Nova Dell:ti, 19Q8 (de:le
·_gado). 

aremos, 1968-(representante dO MRE). 
Reunião Extraordinária da FIDA, Manágua, 

1969 (membro). . . 
Reuniões do Conselho e da JL!nta_ Qe_ç_utiva 

da OIC; Londres, 1969 (membro). 
Conselho Del[berativo da IM, 1969 (represen~ 

tante do MRE). · . 
Reunião BraSii~Argentina-Uruguai, Montevidéu, 

1970 (delegodo). 
Pré-negociações da ALALC, Montevidéu, 1971 

(delegado). 
Reunião de Peritos sobre Aceite"s Bancários La

tino-AmericanoS, Montevidéu, 197f"(delegado). 
XIII ReurUão da CEClA, Bogotá, 1.972 (dele-

gado). · ·· . 
DlSessãoda_CNUD, Santiago, 1972 (delegéldo). 
Pré-Negociações da ALALC, prevista pela Reso

lução 249 do. IX Período de Sessões QrdJnárias 
dà Conferência das Partes Contrat?Jntes_do _"(rata
do de Montevidéu, Montevidéu, ÜJ72, (subchef~). 

Vll Reunião da Comissão Asses.50ra de Trans
porte da Al.ALC, Montevid,éu, 1972_ (ch~f~). 

I Reunião de Peritos_ em Dupla Tributação, con~ 
vacada pela AlALC, Montevidéu, 1973 (delegaR 
do). · .. . . · 
S~gunda Etapa da Conferência das Nações 

Uniclas sobr~ Açúcar, .Genebra, 1973 (del~g~do). 
LXVll SesSão do Conselho lntemac::ional do Tri~ 

go, Londres (chefe). - -. ~ 
Comitê Executivo da OIA, Londre.s, 1973n4 

(representante-suplente). 
Conseih9 Internacional do TrigO; L.ondres, 

1973n4 (repre~entanteRsupiente). 
Junta Executiva da OJC, 1973n4 (representan~ 

te.:suplen~). _ - _ 
Junta EXecutiva da OIC, 1974 (representante). 
Reunião do GrupO- de Trabalho sobre a nego

ciação de um Novo Convênio Intemadonal do 
Cafê, Londres, 1974 (delegado). 

Sessões da Junta Qce_çu_tiva e do ConselhO d-ª 
OIC,-Londres, 1974 (delegado). 

XXXID Reunião da CCIA, Londres, 1975 (chefe). 
Reunião do Subgrupo de Tecnologia de Ener~ 

gia Brasil-Estados Unidos da América, Washing
ton, 1978 (chefe) 

Negod;:tções com Trinidaci-Tobago, Estados 
Unidos da América, Surinarne_ e Barbados, para 
a Conclusão de acordos de pesc:a que prevejam 
o estabelecimento de empreendimentos col1iun~ 
tos, Brasília, _1978 (chefe). --- - ---_ 

I Reunião d0Subgiupo de Agrtculturá BrasU~ 
Estados UoldOl;; da América, Brasília, 1978 ( che~ 
!e). . . . 

Vl Sessão do Subgrupo Consultivo de Comér
ciO Brasil-Estados Unidos da América, Washing~ 
ton, 1979 (chefe). · 

In Sessão d~ Conferência de Cacall da~s N~~s 
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Unidas, Genebra, 1979 (delegado}. 
Consulta com a Espanha sobre_ Comércio de 

Café, Madrid, 1979 (chefe). · 
Conselho Nacional de Meteorol_ogia, Norma

lização- e Qualidade InduStrial (COMMETRO), 
1979/80 (representante ilo MRE). 

XVIII Perfodo de Sessões da CEPAL. La Paz, 
1979 (chefe). 

Reunião da SELA, Seminário da UNdAD, Ca
racas, 1979 (chefe). 

V UNCTAD, Manfla, 1979. 
Reunião do Subgrupo de TecnOlogia de Ener

gia Brasil-Estados Ut1idos da América, Brasília, 
1979 rchefe). 

Conferência Internacional de Avaliação do Cid o 
de Combustível (]NFCE), Viena, 1980 (chefe). 

Presidente da Aliança dos Países Produtores 
de Cacau, 1980. · · · · · 

Reunião Ministerial dos "77", Nova Iorque, 1980 
(delegado). 

XVI Sessao do Conselho da Organização lnter
nadonaJ do Cacau, Loridres, 1980 (repreSentante 
da Aliança dos Países Produtores de Cacau). 

Reunião Brasil-Argentina sobre tema económi
co, Buenos Aires, 1980 (chefe). 

Reunião da ONCfAD sobre Cacau, Genebra, 
1980 (delegado). 

Reunião de Chefes de Estado sobre política 
de Cacau, Yamoussoukro, 1980- (representante 
brasileiro). 

Reunião do ConseJho da Organização tntema
donal do Cacau, Londres, 1980. 

Reunião Preparatória do GruPO dos "77" para 
as Negociações Globais das Nações Unidas, Nova 
Iorque, 1980 (chefe).' 

III Reunião da Cori'lissâo Mista BràSil-Canadá, 
OttaWa, 1"980 (chefe). · 

X Reunião Ordinária da Comissão Especial de 
Consulta e Negociação (CECON)e na )0/Reunião 
Ordinária do CIES e da OEA. Washington, Esta
dos Unidos da América, 1980 (subchefek--

XXI Reunião Anual da Assembléia de Governa
dores do BID, Rio de janeiro, 1980. 

XIX Período de Sessões da CEPAL, Montevidéu, 
HT81 (chefe). . . . .. 

I Reunião [bera-Americana de Cooperação, Ma
drid, 1981 (chefe). 

·Reunião Internadonal sobre Cooperação e De
senvolvimento, Cancú.n, México, 1981 (menlbro). 

Reunião das Juntas de Governadores do Fundo 
.Monetário Internacional (FMI) e do Banco Interna
cional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BJRD), Toronto, Canadá, 1982 (delegado). 

Missão Especial para representar o Brasil nas 
Cerimônias de posse do Presidente da Colômbia, 
Bogotá, 1982 (delegado). 

XXXVIU Sessão Anual das Partes Contratantes 
do Acordo Geral de Tarifa!:i"Aduaneiras e Com~r
cio, Genebra, 1982 (delegado). 

XXXVIfi Reunião Anual Conjunta da Assembléia 
de Governadores do Fundo Monetário Interna
cional (FMl) do Banco Internacional de Recons
trução e Desenvolvimento (BIRD) e dos Comitês 
Interino e de DesenvoMmento, Washington, 1983 
(delegado). 

XII Reunião do Subgrupo Consuhivo de Cõriiéi"~ 
cio Brasil-Estados Unidos da América, Easton, 
1983 (chefe).· 

GrupO de Trabalho Brasil-Estados Un(dOs so
bre Cooperação Económica, Washington, 1983 
(subchefe). 

Grupo de Trabalho sobre Cooperação Nuclear, 
Brasil-Estados Unidos, Washington e Brasilia, 
1983.(chefe). 
· Reunião Preparatória da Conferência Econô

niica LatinO-Americana,_ República Dominicana, 
1983 (chefe). 

C<:>nferência Latino-Americana sobre Coopera
ção Económica, Quito, 1984 (delegado). 

IV Cohferência Geral da UNIDO, Viena, 1984 
(chefe). 

Conselho lnteramericano EconõmiCO e Social 
. (CIES), Santiago, 1984 (delegado). 

XX\IIR, XXN, XXX. XXXI Conferências Gerais da 
AIEA. Viena, 1984/87 (subchefe). 
. S~ssõ~s..~da junta de Governadores da AIEA, 
Viena, 1985/87 {chefe). 

__ .VI e VU Comitê Preparatório da UNPICPUNE. 
·Viena, 1986 (chefe). 

I Conferência da UNIDO, Viena, 1985 (chefe). 
, Junta de Desenvolvimento Industrial, Viena, 

1985/87 (chefe). --
Comissão de Programa e Orçamento da UNI-

DO, Viena, 1985/87 (chefe). - _ . 
Comissão de Programa e Orçamento, Viena, 

1~85/86 (presidente). 
IV Consulta da Indústria de Ferro e Aço, Viena, 

.19.âô I chefe): · .• ~ · • 
Vlfi e- IX Sessão do Comitê Preparatório para 

,o, Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, 
Viena, 1986 (representailte). 

Conferência de Contribuições para o Fundo de 
~senvoMmento Industrial Viena, 1986 (rej:lre-
seht.a:nte}. -

Conferência das Nações Unidas para a Premo~ 
ção_-da Cooperação Inter:nacional nos Usos Pacífi~ 
cos e Energia Nuclear (UNPICPUNE), Genebra, 
1987 (chefe). 

· .tonferéncia Internacional sobre o Uso Indevido 
e-Tráfico 11ícito de Drogas_ (ICDAIT), Viena, 1987 
('subchefe). · 

X Sessão do Comitê Pfeparatórlo para o_ Centro 
de Engenharia Genética e Biotecnologia, Viena, 
198T{representante) _ . 

U Conferênciá Geral _da UNIDO, Bangkok, 1987 
.(chefe). · 

"Reunião do Projeto de Convenção sobre Tráfico 
Ilícitgo de Drogas, Grupo Interg_overnamental de 
Peritos, Vi~na, 1987 (chefe). 

Ordem do Mérito NavaJ, Comendador, BrasiL 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, ComendadOr, 

Brasil. 
Ordem~ de Rio Br~nco, Grã~Cruz, Bfãsll. 
Medalha dõ Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Mérito Mauá, Brasil. 
Medalha Laura MuJler, Brasil. 
"Ordem do Sol Nascente, Grau de 3 Qp:sse, 

JaPão. 
Ordem Infante Dom Henrique, Grande Ofic!al, 

Portugal. 
Ordem de Mayo, Grã.-Crw, Argentina. 
Ordem Nacional do ~rito, Comendador, Fran-

ça._ - - - . -
-Ordem do Sol, Grã-Ci:'uz, "Peru: 

__ ÃgiJia_Asteca-Banda, México. 
O Embaixador Carlos Augusto de Proença Rosa 

se encontra nesta data no exerddo de suas fun
--ÇOes de EmbaiXador _do Brasil na Missão Perma

nente junto às Nações Unidas em Viena. 
-de Estado dos Reloções ~. 

Setembro de 1988 

de de 1988. ,...... cS.ergio Barbosa Serra. 
Chefe do Departamento do Serviço Exterior_ 

(A-Cón11Ssão de ReJ~ç_õe~ f!xle~id_~) 

MENSAGEM N; 178, DE 1988 
(n' 341/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membf.os do Sena
do federal: 

De confOrmidade COril o art. -4'2' (item- J'D) da 
CóristituiÇão. tenhO ·a honia de sUbrTiêter à.:~Pro
vação de Vossas _Excelê_I?.ci!=lS ~ i;sco~ha, que 4ese
jo fazer, do Senhor Ivan Velloso da Silveira Batalha, 
Ministro de Primeira daSse, da Carreira·-de-l)iplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular da Hungria, nos 
termos dos artigos 56 e 58 do_ Regi.dall).~nto de 
Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo D~creto 
Tf 93.325, -de 1 o de outubro de 1986. - _ -_-. 

2. os- méritoS. do Embàixador !vai-r VenOSO- da 
Silveira Batalha, que me induziram a _eSé.olhê-lo 
para ô désemperiho desSa elevada função;-c:ons
tam da anexa informação_ do Ministério das Rela-
ções Exteriores. -- · 

Brasília, 2 de setembro de 1988. -José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

· ·. éu.TicuJutri vtt.ae 

Embaixador Ivan Velloso da Silveira Bat.aih8 
Rio de Janeiro!RJ, 13 de fevereiro_ de 193Ó.-

-- FJlho de Zacharias Antonio de CarvaJho Batalha 
e Edda Velloso da Silveíra Batalbã. 

Bacharel em Direito, Faculdade N8~ de 
Direito, ClB. · 

Curso de Preparação à Carreira d~ DiplOmata, 
IRBr. 
---Curso de AperfeiçoamentO ·de· Oiplo!Tültàs, 
IRBr. 

Estágio na Organização dos Estados Ameri
canos. 

Curso de Informação, ESG. 
Professor de Política Internacional do IRBr, no 

Curso de Preparação à Carrelra_de Diplomata 
Terceiro-Secretário, 27 de fevereiro de 1958. 
Segundo~Secretário, merecimento, 14 dej~ho 

de 1961. · · · · 
Primeiro-Secretário, merecimento; 31 de de-

zembro "de 1966. - .-
ConSelheirO~ merecimento, I~ de janeiro de 

1973. 
Ministro de Segurida aasse, mere<:imento, 27 

de julho de 1973. . .. -·· . 
Ministro de Primeira dasse,- merecimentO, 23 

de janeiro de 1980. - -
Auxiliar do Secretário-G~ral de Política EJ4:~ri0r, 

1969m. -· · 
"Chefe do Gabinete do Secretário-GeraJ, 1974. 
Chefe do Departamento da Europa, 1979186. 
Presidente da Comissão de Comércio cõm a 

Europa Oriental (COLESTE), 1979/86. c . 

Subsecretário-Geral, substituto, para AsSI..intos 
Politicas Bilaterais, de 10-6 a 20"'10:85: . :··-c· 
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Bonn, Terce[ro..SecretárlO, lg60/6L ~ Comiõva Oficiai qUe acOmpanhoU Sua Exce-
Bonn, Segurtdo-5ecretário, 1961/63. -lência o Senhor Presidente da República e Senha-
La Paz, Segundo-Secretáríã, 19ô3/65. ta, em \iisjtas oficiais _à França e_Portuga1_e em 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1963, 1964 visita de trabalho à República Federal da Alema-

e 1965. nha, 1981 (membro). - · · -
Praga, Segundo-Secretário, 1965!66. Comitiva que acompanhou o Senhor Ministro 
Praga, Pfimeiro-SeCretário, 1966/68. de Estado em visitas oficiais à República Federal 
Praga, Encarregado de NegódoS,-1965. e-196.6. - da Al_emal"!hat _ao Reino_ Unido, à Itãlia, à Austria, 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1971. à Sán!a Sé, à lugosiávia,l981/82/83 (membro). 
Roma, Ministro-Conselheiro, 1974n7. IV Reuntão da Comissão Mista Econômica Lu-
Roma, EfiéMregado de Negócios, 1974, 1975, - so,- Brasileira-Brasília, 1981_(subchefe). 

1976 e 1977. -~ -- D Reunião da Comissão Mista BiaSii-Oinarriafca 
Bonn, Ministro-Conselheiro, 1977/79. para COoperaÇão Eó:>l"!ôm!ca eJri-QUStriat,-Brasma, 
Bonn, Encarregado de Negócio~ 1977n9. 1981 (chefe). 
CãrtUri;-EmOaiX!idOr,-1 ga6/87 -- - --VII Reunião da Comissão Mista Brasil-União So-
Cairõ, Enibalxador, 1986/88: . viétlca, Moscou, 1981 (subchefe). -
XIU Seminário Internacional para Diplomatas, DI Reunião da CoffiisSâõ -Mista :srasii-Noruega 

Salzburgo, 1970 (participante). - para -~ITiércio e Coopeia'Ção Econômica, lndus-
Equif)t~~-Técnica do MRE para a fmplantação trial e Técnica, Oslo, 1981 (chefe). 

do novo Plano de Classificação de Cargos, --- IX Reunião da Comissão Misia Brasii-Tchecos-
1970n1 (membro). iováqula; Praga, 1981 (chefe). 

VI Sessão da ComiSsão Mista T euto-Brasileíra VI Reunião da Comissão -Mista Brasil-Romênla, 
de Cooperação EConõrriiC"ã, Bonn, 1979 (chefe). Bucareste, 1981 (chefe). _- ·- _- _ -

II Reunião- da Coinissão_ ECdhóffiica Franco- _VIIIReuniãodaCorTtissãoMista-Teuto-Brasileira 
Brasileira' de_ Indústria e Comérciô; PaiiS, 1979 de Cooperação Econômica, Frarikfurt, 198i ( che-
(subch.efe). fe). 

VI Reunião da CómísSãO Mista Brasil-União So- V Reunião da Comis-São Mistá BraSii-BuJgária,-
viética, Brasília, 1979 (subchefe). · S6fia, 1982 (chefe). · -

III Reunião da Comissão_ Mista Brasil _ Espa- lli Reunião da ·comissão Mista Brasil-Dinaffiar-
nha, Brasília, 1979 (membro). _ ---· -.. capara Cooperação Econômica e IndUstrial, Cc-

VI Reunião da Comissão Mista Brasil- União penhague, 1982 (chefe) ~ -
Soviética. -Brasília, 1979 (subchefe). Delegação empresarial do setor industrial à 

VI Reunião da Comissão Mista Brasil- Polônia, lchecoslováqllíá e à República Democrática Ale~ 
Brasllia, 1980 (subchefe)._ mã, 1982 (chefe). 

IV Reunião da ComissãO Mista Brasil- Bulgá- IV Reunião da COmissão Mista Brasil-RDA, 
ria, Brasília, 1980 (subchefe). -- Bras!lia, 1982 (Chefe). 

Reino da Bélgica e encontro com a Comuni- IV Reunião da Comissão Mista erasil-Noruega 
dade Económica EUropéia, Bruxelas, 1980 para Comércio e Cooperação Económica, lndus-
(membro), triãl e Técnica, Brasilia, 1982 (chefe). 

V( Reunião da Comissão Mista Brasil- Polónia, VIII Reunião da Comissão Mista- Brasil-URSS, 
Brasíliã, f980 (subchefe). BrasiJia, 1982 (subchefe). 

IV Reunião da Comissão Mista Brasil -Bulgária Vll Reunião da Ccirrllssão_M.ista Brasil-Hungriã, 
Brasflia, 1980 (subchefe). _ _ _ Brasflia, 1982 (chefe). 

V Reunião da ComisSão Mista Bi-asil- Romê- - - IX Reunião da Comissão -Mista T eu~ra;i. 
nia,- Brasília, 1980 (subchefe). !eira de Cooperação Econômlca, Brasília, 1982 

D -Reunião da Comissão Mista Brasil-Noruega (chefe). 
para Comércio e Cooperação Económica, lndus- V Reunião da Comissão .. Mista Brasil-ROA. 
trial e Técnica, Brasília, 1980 (chefe). __ Berlim, 1983 (chefe). 

Vll Reunião da Comissão Mist.i"Teuto-Brasileira IX ReLihião da Comissão Intergovernamental 
de Cooperação Econômica, Bras.i'lia, !980 (che- Brasil-URSS para a CoOperação COmercial, 
fe), __ _ _ __ _ Económica, Gentífica e Técnica, MoscOu, 1983 

VI Reunião da Comissão Mista BrasilMRomênia (subchefe). 
Brasília, 1980 (subchefe), ___ ' _ VReuniãodaComissãoMistaBrasll-Noruega 

D R~uttião da Comissão Mista Brasil-Noruega, para COmércio e Cooperação Econômica, lndus-
Bra5.11Ja, 198_0 (subchefe). trial e Técnica, Oslo, 1983 (chefe). 

VII Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslá- XReuniãodaCOrnissãoMistaTeutÕ---BraSilelra 
via, Brasí1ia, 1980 (subchefe). de Cooperação Económica, Bonn, 1983 (chefe). 

Vlll Reunião _da Comissão Mista Brasil-Tche- X Reunião da ComisSão Mista Brasii-Tche-
coslováquia, Brasília, 1980 (chefe). - coslováquia, Brasilia, 1983 (subchefeJ: 

Comissão de Comérdo com a Europa Oriental Vfi Reunião da Comissão Mista Brasil-Romênia, 
(COLESTE), 1979/80 (presidente). Brasilla, 1983 (subchefe). 

I - Reunião da Comissão Mista Brasil-Dina- VI Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgária, 
marca para Cooperação Econômica e Industrial, Brasília, 1983 (chefe). 
Copenhague, 1980 (chefe). l ReUnião dél Comissaõ Mista Brasil-Finlâi-tdi·a 

III Reunião da Comissão Económica Luso-Bra- de Cooperação_ Econômica, Helsinque, 1984 
sileira, Usboa, 1980 (chefe~ . (chefe). -

VI Reunião da Comissão_ Mis~ Br~asil_~Hungria, I Reui-tiao da Comissã-o Misia Brasil-Grécia Ate-
Budapeste, 1980 (chefe). -- - - nas, 1984 (chefe). . - ' 

III Reunião da Camisão Mista Brasil-ROA, Ber-~ VIII Reuriião da Corrussiio Mista Brasil-R-Ó-mê-
lim, 1980 (chefe). _nia, Bucareste, 1984 (chefe). 
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VI1 Reunião da Comissão Mista Brasil-Bulgária, 
Sófia. 1984 (chefe). · 

Comemorações do _4()9 aniversário da Revolu
ção Nacional e Social, Antifascista e Antiimpe
rialista, Bucareste, 1984 (chefe), 

XI Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasi
lelra ·de Cooperação Ecoriôinica, Brasllia, 1984 
(chefe). - -
· XI Reunião da Comissão Mista Brasi].....::.Tche
coslováquia, Praga, 1985 (chefe). 

VIU Reunião da Comissão Mista Brasii--:-Jugos-
iávia, Belgrado, 1985 (chefe). -

XII Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasl
leira de Cooperação Eéonómtca, Bonn, 1985 
(chefe). 

Ordem do Mérito Naval~ Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militai, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, 

Brasil. -
Ordem de Rio Branco, Grande Ofidal, Brasil. 
Medalha do Mérito Santo Dumont, Brasil. 
Medalha T amartdaré, Brasil. 
Cruz :do Mérito, Grande Oficial, Alemanha. 
Ordem do Condor dos Andes. Oficial, Bolívia. 
Infante Don Henrique, Grã-CiíJz, Portugal. 
Ordem do Mérito, Grande Oficlal, ltália. 

- Legião de Honra, Comendador, França. 
Ordem do Mérito, Grande Oficiai, França. 
Ordeffi do Mérito Civil, Grá-Cruz, Espanha. 
Ordem da EStrela ·pata~:, Gtã-Cruz, Sliécfa. 
Ordem dó Mérito, Grã-Cruz, de Malta-Ordem 

Soberana, Militar e Hospitalar de São João de 
Jerusalém de_Rodes e de Malta. 

Prêmio Rio-Branco e Medalha_ de_ Vermeil no 
Cursó de Preparação à Carreira de Diplomata, 
IRBr. 

O Embaixador Ivan Velloso- da Silveira Batalha 
se encontra nesta data no exerciclo de suas fun
ções de Embaixador do Brasil junto à República 
Árabe do Egito. 

Secrefu.ilá de Estado das Relações Exteiicires, 
de de 1988. - Sergio Barbosa Serra, 

Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relªções EXteriores.) 

MENSAGEM N• 179, DI:: 1988 
(N• 342/88, na origem) 

- Excelen~imos Senhor~s Membros d~ sena-
do Federal: -

De conformidade com o art _42 (item lll) da 
Constituição, tenho a honra de submeter à apl-o
vação de Vossas Excelências a escolha, que dese
jo f~er, do Senhor Antonio Sabino Cantuária~ Gui
marães, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embai~ 
xador do Brasil junto ao Reino do Marroc_os, nos 
termos dos, Artigos 56 e 58 do Regulamento de_ 
Pessoal do ServiÇo Exferi.Or, báiXado pelá Decreto 
n' .9~.325. de 1' de ou!Ubro de 198P .. 

2. Os méritos do Embaixador AntoniO Sabino 
Cantuáifâ Guiiriiirães, que· ·me ·iriduzkam a eSco-
1~~-lo par~ o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação _do Ministério das 
Rela_ç~es Exteriores. _- --~ _ .· _ 
- Brasüia, 2 de seteffibro ôe·1988. ;_JOsé s&r
ney. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Cõii'iitiVifâO Ministro -d~_ qtado das Rel~ções 
Exteriores, em visita oficial à República Federal 

Ci.UTk:ulum Vltae da Alemanha, Bonn, 1980 (membro) _ 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações 

Embaixador Antonio Sabino Cantuária Gulma- -Exteriores, em visita oficial a países da África (fan-
rães zâ_ni_a, Zâmbia, Moçambique, Zimbábwe e Ango-

Romalltália (brasileiro de acordo com o art. 69, -Ja), 1980 (membro) 
Inciso DI da Constituição de 1891) 15 de iunho - -CorriitiVa do Ministro de Estado das R~lações 
de_l938 ., . . _ _ Exteriores, em _visita oficial ao Chile, Santiago, 

Fdho de Manoel Vicente Cantuária Guimarães 1980 (membro) 
e Maria de.Lourdes Cantuária GUimarães ---COmitiva dÕ Ministro de _Estado das Relações 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Exteriores à XXXV Assembléia Geral da ONU, 
IRBr - 1980 (membro)--

Terceiro--Secretário, 7 de dezembro-de 1961 --Comitiva -do Ministro de Estado das Relações 
·Segundo-Secretário, antiguidade, 22 de no.. Exteriore_s, ~m visita_ ofjcial ao Canadá, Ottawa, 

vembro de 1966 - ·· 1980 (membrof · 
. Primeiro-Secretário, merecimento, 1., de janeiro · _.Coniitiva do Presidente da República, em viSita 
de 1973 oficial ao-Chile, Santiago, 1980 (membro) _ 

COnselheiro, merecimento, }9 de fevereiro de Corffitiva· do Ministro de Esta~o das Relações 
·1975. ExteriOres, à 1~ Reunião de Chanceleres dos Paí~ 

Ministro de Segunda Casse, mere.dmento, 12 -Ses'Signatálios doTréitado de Cooperação Ama~ 
de junho de 1978 zõrllca, 1980 (membro) 

Ministro de Primeira Gasse, merecimento, 16 --=- Delegação do Brasil à XI Reunião de Chance~ 
de junho de 1982 leres dos _Países da _Bacia do Prata, Buenos Aires, 

Assistente do Gabinete do Subsecretário de Es- 1 gao (delegado) 
-tado das Relações ExterioreS 1962 --ComitiVa do Presidente da República, em visita 

Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior, oficial à França, Paris, 1981 {membro) 
1963 CoMitiva- do PreSidente da República, em visita 

Secretário da Seção de Segurança Nacional ofiCial a Portugal, Usboa e Porto, 1981 (membro) 
do Ministério das Relações Exteriores 1963 · Corriitiva do Presidente da República, em visita 

OffcialdeGabinetedoMinistrodeEstado, 1963 ·oficial à Colômbia, 1981 (mer:ribro) 
Oftdál de .Gabinete-do Ministro de Estado 1964 Comitiva dõ--Mirllstro de Estado das Relações 
Assessor do Secretário-Geral das Relações Ex- Exteriores, em visita oficial à Nigéria, lagos, I 981 

teriores, I974/77 (membro) 
Coordenador de Projetas Especiais da Secre- COmitiva do Presidente da RepúbliCa, em visita 

taria Geral das Relações Exteriores (CEP), 1977 oficial de trabalho à Argentina, Paso de Los Libres, 
lnlrodutor Diplomático, 1979/84. 1981 (membro) 
Vaticano, Terceiro-Secretário, 1965/66 Comitlvi! do Ministro ·de EStádo das Relações 
Vaticano Segundo&cretário, 1966/68 __ Exterior-e-s; em visita oficia) ao Senegal, Di!car, 
Rabat. Segundo-5ecretário, 1988nl 1981 (membro) 
Rabat, encarregado de Negócios, 1971 Comitiva do Presidente da República, em visita 
Marselha, Encarregado, 1975 oficial ao Peru, 1981 (membro) 
Nova Iorque, Cônsul Geral, I 984-/86 Corriitiva do Ministro de Estado das Relações 
BucareSte, Einbaixador, I 986/88 Exteriores, em visita oficial ao México, Gdade do 
ID Feira do Pacífico, Lima, Peru, 1963 (assessor) . México, 1981 (meinbro) 
XXI Sessão das Partes Contratantes do GATT, - ---COmitiva do Ministro de Estado das Relações 

Genebra, 1964 (assessorr- EXferiõrfis à XXXVI Assembléia Geral da ONU, 
Missão Especial às solenidades de posse do Nova forque, 1981 (membro) 

Presidente. do Chile, 1964 (assessor) -·comitiva do MiJ.1istr_o de Estado das Relações 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Extenores,--ern vfsfta oficial à Grã-Bretanha, Lon- _ 

Exteriores em visita oficial à Argentina, Buenos dreS~ 1981 (membro) 
Aires, 1965 (assessor) Comitiva c:;lo Ministro de Estado das Relações 

LV Sessões do ECOSOC, Geni:bra, 197.3- (as- Exteriores, ein visita oficial ao Suriname, Parama-
sessor) ribo, 1982 (membro) _ 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Comitiva dO Ministro de Estado das Relações 
Exteriores à XXXIV Assembléia Geral da ONO, Exteriores, em visita oficial à Gulana, Georgetown, 
Nova Iorque, 1979 (membro) 1982 (membro) · 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, por ocasião da assinatura do Acordo EXteriores, em visita oficial à República Popular 
sobre Cooperação Técnko-OpératiV8 entre os da China, Pequim e Xangai, 1982 
Aproveitamentos de Itaipu e Corpus, C1udad Presi· Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
dente Stroessner, 1979 (membro) _ _ _ Exte:rlores, em visita oficial ao Japão, Tóquio, 

Comitiva do Presidente da República, em visita 1982 (membro) 
oficial à Venezuela, Caracãs, 1979 (membro) CóJ'nitiva do Presidente da República, em visita 

Comitiva do Ministr_o de Estado das Relações oficial ao México, à Nigéria, Senegal, Argélia, Cabo 
EXteriores, erri Visita -Oficial ao Peru, Lima, 1980 Verde e Guiné-Bissau, 1983 {membro) 
(membro) Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil 

Comitiva do Presidente da República, 1em visita Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil 
oficial ao Paráguai, Assunção~_ 1'980 (membro) Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador1 

Comitiva do Presidente da República, erri visita Brásil ____, _ · 
oficial à Argentina, Buencis Aires, 1980 (membro) - Medalha do .Mérito Tamandaré Marinha, Brasil 

Setembro de 1988 

Medalha do Mérito Santos-Dumont Aeronáu-
tica, Bras~ 

Medalha Lauro Muller, Brasil 
Ordem do Sol, Grande_Ofidai; Peru 
-ordem do Ubertador Sant Martim, ·Grande-Ofi

cial, Argentina 
Ordem da Águia Azteca, Grande Oficial, México 
Ordem Bernardo O'Higgins, Grande Oficial, 

Chile 
Ordem de Boyaca, Grande Oficial, Colômbia 
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Repúblicà. Fe

deral da Alemanha 
Ordem por Serviç.os Distinguidos, _Grande Ofi-

cial, Peru _ _ _ -_ 
Ordem Nacional do Mérito, Grande Oficial, 

Equador _ _ , _____ _ 
Ordem FrancisCo de Miranda, Grande Oficial, 

Venezuela 
Ordem Nacional, Grande Oficial, Repúblicâ da 

Ql,l_iné_ ---- - '- --- . - --
Urdem da Palmeira, Grande Oficial, Suriname 

_ Ordem do Infante Dom Henrique, Grande Ofi
cial, Portugal 

Ordem Militar de Cristo, Comendadof,-l'prtugal 
Ordem de São Silvestre o Papa, Comendador, 

Vaticano 
Ordem de São Gregório Magno, Comendador, 

Vaticano ___ " o ___ _ __ 

Ordem Pr6-M.érito Melitense, Comendador, Or~ 
dem Soberana e Militar de Malta 

Ordem de Maio, Oficia], Argentina _ 
Ordem- Nadorlal da -_Legião de Honra, Oficial, 

França _ 
O Embaixador Antonio Sabino Cantuária Gui~ 

marães se encontra nesta data no exercício de 
suas funções de Embaixador do Bra_sil junto à 
República Socialista da Romênia. _ 

Secretaria de ~do das RelaçÕes Exteriores. 
em de de 1988. - Sergio Barbosa Sena, 
Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(A Comissao de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N• 180, DE 1988 
(N• 358/88, na origem) 

ExcelehtíssimoS-Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformidade com o art 42 (item ill) da 
Constituição, tenho a honra de submeter à apro
vação de Vossas Excelências a escOlha, que dese
jo fazer, do Senhor Mauro Mendes de Azeredo, 
Ministro de Primelra aasse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Guaterriala, nos terrnos 
dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pessoal 
do Serviço Exterior,- ba'ixado pelo Decreto n9 
93.325, de 19 de outubro de 1986. 

2. Os méritos do Embaixador Mauro Mendes 
de Azeredo, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função constam 
da anexa infofrllação do Ministério das Relações 
Exteriores. __ ' 

Brasília, 8 de set~mbro de 1988.-- -José Sar-
ney. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vltae 
Embaixador Mauro Mendes de Azeredo_ 
Porto Alegre!RS, 26 de julho-deJ9:l7- · 
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.Filho d_e Jos,é Raphael de Azeredo.e 
Maria Mendes de Azeredo. • .. " ._ .• 
Curso de Preparação à_Cãrreil:'& çle Diplomata, 

IRBr. - . --- _ _ _ . 
Bacharel. em Oências_Jurfdl!:as e Sociais. Uni-

versidade Nacional de Direito. . ... 
Curso de AperfeiçoamentQ ele Diplomata, IRBr. 
Estágio na OEA _, , -
À disposição do Ministro d" Indústria e do Co--

mêrdo, 1962. --- · _ · 
Cônsul de Terceira CljlSse, 30 de dezembro 

de 1959: 

Se'gundo-Sf!cretá'rio; meredmeilto, 19 de mar-
ço de 1959. _ .... · .. - -

Primeiio-SecretáriO, m·eteclinehto, 29- de OQo> 

vembro de 1968. 
Càr\Selheifo, rr'iereciri1Emto,- 30 de março de 

1973. 
Ministro de Segunda Classe, mereçimento, 17 

de novembro de 1977. 
Ministro de Primeira ClaSse, mereciinento, 17 

de dezembro de- 1'987~ · 
Assistente do Chefe do"Departamento Geral de 

Administração, 1961. · · -
AsSistente do Chere·aa Divisão de Pàlida·co-

merdal, 19.63. . 
Olefe, interino, da Divisão de Politíc8 'Coiner

çial, 1963. 
Oficial-de-Gabinete- do Ministro_de Estado, 

1967/69. . . - . -
~ disposiç~ do Asse~sor Es~ci~ do_Ministro 

de Estado, 1974n5. · - -
Assessor do_ Ministro_ de, Estado,_ 1976. 
Chefe_da Divisão da E-Uropa~t 19Tin9. 
aie(e, substituto, d_o_Qepartamento da_Eu~pa, 

1977n8. 
Chefe do Departamento de Coordenação~ Pla~ 

nejamento, 1984/87. 
Chefe do Departamento de Temas Internacio-

nais EspeciaiS, 1986/88. 
Paris, Segundo-Secretário, 1963/66 
Quito, Segundo-Secretário, 1966/67. 
Roma, Primeiro-secretário, 1969n2. 
MéXico, -Primeiro-Secretário, 1972n3.-· 
México; _Conse1heiro, 1973. 
México, Encarregado de Negócios, 1973 e 

1974. 
Vaticano, Ministro-Conselheiro, 1979/84. 
Vaticano, Encarregado de Negócios, 1979/84. 
Negociações sobre o Acordo de Comércio e 

Pagãmento com a Tchecoslováquia, 1960 (mem
bro). 

Subgrupo de Trabalho de Regu1amentação da 
Lei n• 3.917, de 1961 (membro). - ·· · 

I Reunião Preparatória da UNCTAD Nova Ior
que, 1963 (membro). 

Grupo de Trabalho do GATI, 1963 (membro). 
Reunião Especial. de Promoção Algodoeira, 

COA, Paris, 1964 (membro). 
XII Conferência Plenária do Bureau Internacio

nal de Pesos e Medidas, Paris, 1964 (delegado
suplente). 

Grupõ de Trabalho para a Celebração do Con
trato de Aquisição de Navios da Polónia, 1967 
(membro). 

Conselho do InStituto ftalo~Latino-Americano, 
1971 e 1972 (delegado-substituto). _ 

Conferência Geral do OPANAL no I Períó.do 
Extraordinário de Sessões (1972) e no ID Período 
de Sessões (1973), (observador). 

Instituto Indigenista Interamericano, 1973- (re
__ prêsentante e presidente do Comitê Executivo). 

m CoÍ1ferênCia da ONU sobre População,_Buca-
re$te, 1_974 (Q~legado). _ _ _ __ 

Subgrupo Cõnsultivo Brasil/EUA para Ciência 
~J'ecnoiÇ>gia,_1976-(~embrç da seção brasileira). 

Grupo de Trabalho sobre Questões FinanCeiras 
da Corníssão Mista Teuto-Brasileira de Coope~ 
ração Econômica, 1978 (presidente da seção bra-
sileira). _ -- --_ - - -

Chefe da Delegação BraSJieira à in Sessão da 
Cçlroissão Mista Brasil-hália, 1978. · 

Delegação à Cerimônia de BeatificaÇão do-V e
-nerável Padre José-de Anchieta, 1980 (meinbro}. 

Comissãq I11te~inisterial para o Recurso do 
Mar (CIRM), 1986 (representante do MRE): 

ComisSãO Brasileira de Atividades Especiais 
(COBAE), !_9!l§_ (representante do MRE). 

Comissão Nacional para Assuntos Antárticos 
(CONANTAR), 1986 (seoretário). 

De1egação do Brasil à IV Sessão reconvocada 
da Comissão Preparatória da Autoridade Interna
cional dos Fundos Marinhqs, Nova Iorque, _ _1986 
(cllefe). 

De1egação do Brasil às consultas bilaterais Bra
;sii-(.IRSS sobre Espaço Exterior e Direito do Mar, 
Mosoou, 1987 (ohefe). , 

. Delegaçao do Brasil à V Sessão da Comissão 
Preparatória da Autoridade lntemadonal dos Fun~ 
dos Marinhos, Kingston 1987 e Nova Iorque 1987 
(cllefe): 

Delegaçáo do Brasil e Presidente da Reunião 
Preparatória dã. XIV Reunião COnsultivã do Trata
dodaf\ntártica, Rio de Janeiro, 1987 (chefe). 

Ordem -de Rlo Branco,_ Grande Oficial, Brasil. 
Ordem_ do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Prêlnio Lafayette de Carvalho e Silva, Medalha 

de Prata, Vestibular CPCDIIRBrr. 
Pfêmio Rio Branco e Medalha -de Vermeil, 

CP<:DIIRBrr. 
O Embaixador Mauro Mendes de Azeredo se 

encontra-nesta-data no exefcício de suas funçOes 
. ~e Chefe do Departamento de Temas Interna
cionais e Especiais do Ministério __ das Relações 
EXterioreS. ~ 

Secretaria de Estado das relações Exteriores, 
~m -de de 1988. ~Sérgio Barbosa Ser
ra, Chefe do Departamento do Serviço ExteriOr. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) · 

MENSAGEM 1'1• 181, DE 1988 
(1'1' 359/88, na Origem) 

Excelentíssiinos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) 
da Constituição, tenho a honra de submeter à 
aprovação de Vossas Excelências a escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Marcos Antônio de Salvo 
Coimbra, Ministro de Primeira Classe, da Carréira 

,.de Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Helénica, nos 
termos dos artigos 56 e 58 do Regulamento de 
Pessoal do SeJYiço_Exterior:, _baixado pelo Decreto 
n9 93325, de 19 de outubro de 1986. 

2. Os méritos do Embaixador Marcos Antônio 
de Salvo Coimbra, que me induzir:am a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, _cons
tam_ da anexa informação do Ministério das Rela
ções Exteriores. 

Brasílià, 8 de setembro de 19}38.- José Sar
ney. 

Terça-feira .1.3 2?'\1 

INFORMAÇÃO 
Cunfculum VJtae 

Embaixador Marcos Antônio de_Salvo Coimbra 
Curvelo/MG, 19 dejlnlho de 1927. 
Filho de Gastão de Oliveira Coimbra e Ruth 

Penna Salvo Coimbra. 
Curso de ~reparação à Carreira de Diplomata 

IRBr. 
Curso de Apedeiçoamento de Diplomatas, 

JRBr. 
Chefe do CeiiÔ)onial da Preskiência da Repú

blica, 1967. 
Cônsul de Terceira Classe, 3 de outubro de 

1951. - . 
Segundo-5ecretário, merecimento, 14 de agos. 

to de 1957. 
Primeiro-Secretáiio, merecilnento, 24 de outu

bro de 1961. 
Conselheiro, título, 13 de fevereiro de 1967. 
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 1 O 

de março-de 1967. · 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1 O 

de setembro de 1977. 
Secretário do Diretor do Instituto R_io Branco, 

1951. 
Chefe da SeÇ:ão de Administração do Instituto 

Rio Branco, 1952. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político e 

Cultural, 1956/58. . . . . · 
Chefe da Divisão da América Meridional 1963. 
IJsboa, Vke-Cônsul, 1953156. · · 
Assunção, Segundo-Se<::retário, 1957!58 .. -
Assunção, Encarregado de Negódos, 1958. 
Havana, Segundo-Secretário, 1959/61 
Havana, Encarregado de Negócios, 1959, 1960 

e 1961. 
Gênova CônsUl-Adjunto, 1961!63. 
Gênova, Encarregado, 1961, 1962 e 1963. 
üsboa, Primeiro-Se<::retário, 1964/66 
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1964 e 

1965. ,. 
Ancara, Primeifo,;Secretário, 1965 
Ancara, Encarregado de: Negócios, 1965. 
Tóquio, Primeiro-Secretário, 1966/67 - · 
Tóquio, Conselheiro, 1967. 
Bucareste, Ministro Plenipotenciário, 1968f72 
Pretória, Ministro Plenipotenciário, 1972f74 .. 
Abidjan, Embaix_ador, 1974n7. 
Freetown, Embaixador, cumulativamente, 

1976177. 
Uagadugu, Embaixador, cumulativamente, 

1976n7. 
Cairo, Embaixador, 1978185 .. 
Cartum, Ernbaixàdor, cumulativamente, 

1978183. -
Ottawa, _Embaixador, 1985/88. . 
Comissão de Estudos do Programa da X Confe

rência lnteramericana, Caracas, 1954 (membro). 
À disposição do Ministro das Relações EXte:. 

riores de Portuga~ em visita ao Brasil, 1957. Co
missã6 da CfAP, 1957 (assessor técnico). 

Missão EspeCial às solenidades. de posse do 
Presidente do Paraguai, 1958 (membro). -

-"Reunião do Grupo de Trabalho da Aliança dos 
Produtores de Cacau sobre Rep.egoc.iações do 
Acordo Intemaçional do_ Cacau, Abldjan, 1975 
(ohefe). . . , . 

liXXJV ~essão Plenfuia do Comitê C<iqsullif'O 
InÚ!~dõnal do Algodão, Abidjan, 1975 (~hefe). \ 

Missão Especial para representar o Governo 
Brasileiro nas Exéquias do Presidente dâ Rep(l.. 
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blica Árabe do Egito, Mohamed_ Mwar EI&Cla~ 
1981 (membro): 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cri.tz, Brasil. 
O Embaixador Marcos Antonio de Salvo Coim

bra se encontra nesta data no exercício de suas 
funções de EmbaiXador do B-rasil no Canadá. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
de de 1988. - Sérgio Barbosa 

Sena, Chefe do Departamento do Serviço Exte
rior. 

(À ComiSSãO de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N•182, DE 1988 
(n• 360/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformidade com o art. 42 (item nl) da 
Constituição, tenho a honra de_ submeter à apro
vação de Vossas Excelências a escolha, que dese
jo fazer, do Senhor Lyle AmauryTanisse da Fon
toura, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Turquia, nos termos 
dos Artigos 56 e 58 do Regulamento de Pessoal 
do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n9 
93.325, de I• de outubro de 1986. · 

2. Os méritos do Embaixador Lyl_e Amaury 
Tarrlsse da Fontóura, que me induziram a esco
lliê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasilia, 8 de setembro de 1988. -José Sar
ney. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum ~e 
Embaixador Lyle Amaury Tanisse da Fontoura 
Rio de Janelro/RJ, 12 de al>ril de 1926 
Filho de Edmundo Lopes Carneiro da Fontoura 

e, Marie Lo_uise Tarrisse da Fontoura. 
Bacharel em Direito,_FaCuldade de Direito de 

Nite_róiiRJ._ . ~ .. _ __ _ _ __ _ 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, 

lRBr. 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, 

lRBr. 
Curso Superior de Guerra, ESQ. _ 
Terceiro-Secretário; 30dé nOvembro de i94a. 
Segundo-Secretário, antig_uida_çle, I 8 de de-

zembro de 1954. _ -· __ .-. _, 
Primeiro-Secretário, ·merecimento, 24 de oútu

bro de 196!. 
Conselheiro, título, 21 de julho de 1966. 
Ministro de Segunda Oasse, men~_cimento,-31 

de dezembro de 1966. 
Ministro de Primeira _Classe, meredmento, 26 

de junho de 19aO. _ - -- . . . 
Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior, 

1966167. " . 
Chefe,-interiilO; da .Divisão das Naçõe~-Unidas, 

1967. 
Agregado, 1982/83. . .. . 
Londres, Vice~Côrisul, i952!54. 
Cardiff, Encarregado, 1952 e 1953. 
Tel-Aviv, Terceiro-Secretário, 1954. 
Tel·Avlv, Segundo-Secretário, 1954/56. _ .. 
Tei-Aviv, Encarr~gado de Negócios, I 954 e 

. 1956. 

~ Bel9rado, SeQUndO:Secretário, 1956/59. 
Belgrado, Encarregado de Negócios, 1956, 

1957, 1958 e 1959. · 
México, Segundo-5ecretário, 1961. 
México, Primeiro-Secretário, 1961/64. 

· México, Chefe do Setor de EXpansão e Propa-
Qanda Comercial, 1961: - -

Montevidéu, Primeir_p_--Secretário, 1964/66. 
- Montevidéu, Chefe do Setor de Prom~o ~o
merda!, 1964, !965 e 1966. 

Montevidéu, Encarregado de Negócios, 1965. 
Buenos Aires, MiniStrO-Conselheiro, I 967/69. 
Buenos Aires, EnCarregado_ de Negócios, -196a 

e 1969. 
Buenos Aíres, Cônsul-Geral, 1969n2. 
Acra, Embaixador, 1972/81. 
Lomé, Embaixador, cumulativamente, 

_!91'~/7.9. " .... . .. 
Beiiute, Embaixador, 19a3!86: 
Los Angeles, Cônsul-Geral, I 986/88. · 
Seçáo Brasileira da Comissão Mista Brasil-U

n.Jguai, Montevidéu, 1965 (membro). 
XXIV Assembléia Geral da Aliança dos Produ

tores de Cacau, ouara. 1975 (chefe). 
Comissão Nacioilal de Fiscalização de Entorpe~ 

centes, 1950/51. 
Secretaria Geral do I Congresso da União Lati-

na, Rio de Janeiro, 1951 {Secretário). 
o.-- Grupo de Trabalho para problemas Específicos 

do Serviço Diplomático Brasileiro, 1959- (me_rn~ 
bro). . . . 

Comissão de _Reparações de Guerra, 1960 (re~ 
presentante do MRE). 

Elemento de Ugação do MRE Com a Escola 
de Comando e EstadO-Maior do Exército, 
1966/67. . . ... 

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha Lauro Müller, Brasil. . 
Ordem da Águia Azteca, Comendador, México. 
Ordem do Cedro, Grande Colar, Líbano. 
O Embaixador Lyle Arnaury Tarrisse_ da Fon

toura se encontra nesta data no exercício de suas 
funções de Cônsul-Geral Oo Brasil em Los An
geles. 

Secretaria de Estado das Relações Extetiores, 
_de _ de 1988 . ......:.:. ·sergio B~rbosa Ser

ra, Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

_(~ COmiSSiQ }if/ilê!_ações ~riores.) 

MENSAGEM N•184, DE 1988 
( n• 363/88, na origem) 

ExceJentfssiffios senhores Membros do Sena~ 
do Federal: 

Teiid_<f __ "errl_--Vfst.a. o disposto- na alínea a do § 
f9 do àrt. 14·1-da Constituição Federal, t~qho a 
honra de submeter à elevada aprovação de Vossas 
Exc~ências a escolha do nome do Doutor Wag~ 
ner Antônio PiiTuinta, Subprocurador-Geral da 
Justi.Çi do Trãb<ilho, para exercer o cargo de Mi
nistrO TOgadO do Egrégio Tribunal Superior do 
'írába.Ihõ, na vaga destinada a membro do Minis~ 

, térió PÓbJTCo da Justiça do Trabalho, em decor
rência da aposentadoria Compulsória do Ministro 
Rà.rior.Thales Barbosa da Silva. Brasília, a de 
setembro de 1988. - José Samey • 

Setembro de 1988 

CurriCulum Vitae 

Nome: Wagner Antônio Pimenta 
Data de nascimento: 24 de abril de 1934 
Nacionalidade: brasileira (S. S~ âo Paiaíso-MG) 
Estado civil: casado 
Endereços:. a) residencial- SQS_316, 81. A, 

ap. 102- Brasma-DF- Tel. 245·1922; b) fun
cional- Procuradoria Geral da Justiça do Traba~ 
lho- Ministério da Justiça -Anexo ll-2" andar. 
- Tel. 225-7711 e 223·7539. 
11 - Utulos superiores 

1. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais 
(Universidade Federal de Goiás). 

2._ '_Licenciado em Letras Neolatinas (Univerw 
sidade de Goiás). 

3. Jornalista (Reg. MPTS, proc. 1.348-GO). 
4. Técnico de Relações Públicas. 
5. Técnico de Administração. 

III - Oub'os cursos realizados 
1. Moderna Uteratura Brasileira - pós-gra

duação lato sensu CESAP/CE<JB - 1982/3: 
2. Problemas da expressão (em nível de pós-

graduação, na Un_B, 1962). . _ 
3. Curso de Direito Proce-ssual do Trabalho 

(especialização) dado pelo Professor Dr. Amauri 
Mascaro do Nascimento (agosto de 19aO). 

4. Legislação do Ensino para Professores 
(MEC, 1966). -

5. Literatura Brasileira (extensão cultural, 
UnB, 1967). 

6. Higiene _e Segurança do Tr~ba_lho (MPTS, 
DF. 1986). 

7. Filosofia Portuguesa, Teoria Uterária e Ute
ratura Portuguesa, da UnB, em 1967/68, para ob
tenção de créditos para Mestrado. 

8. Treinamento intensivo de Professores de 
Português, da OnB, em julho de 1969, com obten
ção de certificado de freqüência e atestado de 
rendimento. _ 

9. Inglês, na Casa Thomas Jiffersori, até o 
4~ semestre. _ 

1 O. Curso de Atualização em Ensiilo Superior, 
promovido pelo CEUB, em fevereiro de 1979. 

11. Curso sobre Direito Previdênciárlo, pro~ 
movido pelo Ministério da Previdência Social e 
CEUB (novembro_ de 1978). 

12. Curso de Treinamento para membros da 
OPA do Instituto de Treinamento Ocupacional 
(mal~ ae 1980). ·· ··. · . 

·l3._ __ Seininário Nacional de Direito do Traba
lho {R&ife- 18 a 20 dC setembi-0 de- f985). 

14. Seminário de Direito do Trabalho, do Tri
bunal Superior do Trabalho (23 a 25 de setembro 
de 1986). 

IV- Dados fundonals 

1. Nomeado Redator do Quadro único do 
Funcionalismo do Estado, por -Decreto de 14 _de 
janeiro de 1957, do sr:. Governador do Estado 
de Goiás. 

2. --Requisitado e mandado servir em Brasília, 
a partir de a de fevereiro de 1961, ocupando a 
função de Oficial' de Gabinete do Sr. Ministro do 
Trabalho e Previdência Social, Dr. Francisco Car
los de Castro Neves (Portaria n? 105, .de 13 de 
março de 1961). 

3. Pela Portaria no325, de 12 dejulho de 1961, 
do Sr. Ministro _do Trabalho, foi admitido para 
exercer a função de ConSultor Técnico, referência 
31, da Comissão de Imposto Sindical. 
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4. Designado, por Portaria de 26 de setembro pela Portaria n~ 130, de 3 de junho de 1983, do 
de 1961, para exercer funÇão à_e Oficial de Gabi- Sr. Procurador-Gerai dã. Justiça -ao Trabalho. 
nete do Sr. MiriistrO dO-Tiabalho e ?~evidência _ 21. -PromOvido, por rTtiiec::imentO; ao Cargo 
Social, Dr. André Franco Montara. de Prucufadõr do Ti'ãbalho de 1 ~ Cãtegoria, pela 

5. Em -1963, requisifãdo, foi Assessor do Pre- - Portaria n? 293, de 6 de junho de 1983,_ do Exffi1 

feito do Distrito Federal, encarregado de organizar Sr. Ministro da Justiça. -
a parte administrativa de seus Gabinetes. _ 22." NOmeado, por Decreto de 29 de março 

6. Novamente no MTPS, desempenhou, em -·- Cfe i 985, do Excelentíssimo Senhor Presidente 
caráter precário, por necessidade de se!1liço, tare- da Repúbltca, para exercer o cargo em c:::omiSsão 
fas de Assessor Juridico. de Proc~rador-G~ral da Justiça do Trabalho, ~m 

7. Designado, pelo Sr. Ministro do Trabalho, cujo exercício se encontra. -
Dr. Peracchi Barcelos, para exercer a função de 23. Presidente da Coriiiss'ªo_ de Promoções 
primeiro Presidente da Comlss_ão de Constr!,Jção do Ministério Público do Trabalho, ex vi do art. 
do Anexo do Ministério do Trabalho, em Brasília. ·59,§ Jo?, da Lei n9 1341/51. - · 

8. Designado para exercer a função de Diretor 24. PromovidO, pela Portaria n9 294, de 1 O 
do Serviço de Relações do Trabalho, da Delegada de maio de 1985, do Exm9 Sr. Ministro de Estado 
do Trãbalho no Distrito Fecter'ªl, pela Portaria n9 da Justiç.,_, a SUbprocuradoria Geral do Trabalho 
5, de fevereiro de 1966, foi, depois, também Dire-- (último cargo da carreira). --
tordo Serviço de Higiene e Segurança do Tra- 25. Designado, pela Portaria n9 3.179, de 17 
balho. -de abril de 1985, do Exm9 Sr. Ministro de Estado __ 

9. _Pela Portaria n9 3.271, de 2 de julho de 
1968, do Sr. Minis_t.ro do Trabalho e Previdência 
Social, foi designado Substituto do Delegado Re
gional do Trabalho no.Distrito F~e(al, e~ercenc;io, 
depois, tal cargo por muitos e às vezes' longos 
períodos. 

10. Foi designado, por Portaria do Sr. Ministro 
do Trabalho, InteJVentor no_ Conselho Regional 
de Técnicos de Administração, no Distrito Fe· 
deral. 

11. A partir de 24 de novembro de 1970, re
quis{tado, passou a prestar colaboração à Procu
radoria Gerar da Justiça_ dp Trabalho, em ~refas 
de natureza juridica, na S~ão de Administração. 

12. N..omeado Sub:;tit.Yto d<:! Procur~do~: do 
Trabalho Adjunto por Decreto de 2 de abril de 
1973, do Exc_elentíssimo Senh9r Presidente da 
República, foi toia.d~ M PRt~3, -RegiãO (Belo Hori-
zonte). ·--- . _ ·-

13. Convocado para exercer a Assistência Ju
diciária Trabalhista a menores, s~m prejuízo de 
suas próprias atribuições legais, pela Portaria n~ 
25, de 8 de maio de 1973, do Sr. Procurador-Geral 
da Justiça do Trabalho. 

14. Efetivado como Sul;tstituto de Procurador 
do Trabalho, pela Lei n9 6.788, de 28 de maio 
de 1980. . . . -· . ·--

15, Pela Portaria n9 171, de 16 de dezembro 
de 1980, do Sr. Procurador-Geral da Justiça do 
Trabalho, passou sua funç~o ~ ser ·consider~do 
de Substituto de Procurador do Trabalho de 2• 
Categorta. ' - - · 

16. Elogiado, pela Portaria n9 11, de-7 de jan~i
ro de 1981, do Sr. Procurador Regional da Justiça 
do Trabalho da 3~ Região, por "~elo, dedicação 
e espírito de. cooperação". 

17. Aprovado em conCl!® público de provas 
e títulos, foi nomeado _Procurador do Trabalho 
de 2~ Categoria, pela Portaria no 173, 'de 36 de 
março de 1983 e tomou poSse do cargo na PRT -2• 
Região (São Paulo). 

18. Por necessidade de serviço, foi mand_ado 
servir, provisoriamente, na PRT ·1 ()o Região (Brasí
lia), pela Portaria n9 28, de 4 de fevereiro de 1983, 
do _Sr. Procurador-Geral da Justiça do Trabalho. 

19. Designado, Por Poriaria do Sr. Procurador 
Regional, para presidir a várias eleições sindicais 
em Brasília. · • ~ -- -

20. Convocado para ter exercício na PJ"Qeura
doria-Geral da Justiça do Trabalho, em Brasília, 

do Traóa:Jho, para compor a ComiSsão de Direito 
do Trabalho. 

26. Designado, por Decreto de 5 de junho 
de 1985, do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, para integrar, na. qualidade de Con
selheiro Técnico Governamental, a Delegação 
Brasileira à 71 ~Conferência Internacional do Tra
balho, em Genebra. 

27. Designado observador da Delegação do 
Brasil à 72~ Conferência Internacional do T r aba
lho, em Cienebra (Decreto de 29 çle maip de 
1986). 

. Y ~ Outraslnfonnações 
1. Corno advogado, já militou no foro do Qis~ 

trito Federal. 
2:- Professor de Psicologia e Relações Huma~ 

nas no Curso de Higiene e Segurança do Trabalho 
·da DRT-DF. 

3. Professor de Português e Reda~ão OfiCial 
dos Cursos da DRT -DF. 

4. Professor de Redação Oficial do DASP, em 
BrasJ1ia. -

- - 5. Assessor do Instituto de Pesquisa, Esfu~os 
e AsSessoria do Congresso Nacional - IPEAC, 
em Brasília. 

6. f,;-1.embro da Banca Examinadora dos Exa
mes de Madureza, da Secretaria de Educação do 
GDF. . 

_., 7. Professor de· Francês e de Português do 
Colégio de Economia DoméstiCa Rural de Brasí· 
lia, da SEAV, do MEC, em Brasília. 

8. Profe~sor de Português da UPIS. 
9. Professor de Português e de Literatura da 

UnB, de 8-3-70 a 8-8-74. 
10. Profe~r de Direito d,o Trabalho lU (pro

cesso), da Faculdade de Direito do Distrito Fede
ral (CECIB). 

11. Professor de Ungua e ComunicaÇão 11 
(Redação Juridica), da Fac_uldade de Direito do 
Distrito Federal (CEUB). 

12. Professor de. Literatura Portuguesa da Fa
cUldade cte -FiToSOfia, Ciências e Letras do Distrito 
Federal (CEUB). 

13. Chefe da Assessoria de Ungua" _e C"Omtini
cação do Centro de "Ensino dnificad.õ de Brasília. 

,J4. Oiéfé-da AssesSoria Cultur~ da Presidên
cia do Ceritro de Ensino Unffi.cado de Brasília. 

15. Sócio Honorário do Ihstituto Pemarrlbu
cáno elo !Íiréito do Trabalho. 
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16. Como Jornalista (de Jamais de _9"o_i~, 
São PauJo, Rio de Janeiro e Brasüia), foi o prin:teiro 
do País a entrevistar o Presidente Jus_celino Ku· 
bistchek, no sítio em que se ergueria BrasíJia, em 
3 ae -Otifubro de 1956. 

17. Realizou palestra no Semin~ri9 de Direito 
do Trabalho, do Tribuna) Superior do TraPalho, 
em 24 de setembro de 1986, sobre o tef!la "Os 
novos prinêíplos do Dífeit,o do Trabalhq" .. 

18. Participou do Segundo Congresso Brasi
leiro de Direito Coletivo do Trabalho, e do Primeiro 
Semlriárío sóbfe _Dil:elto <:onstituciona1 do Traba
lho, em que proferiU palestra sobre "A Dinâmica 
do Poder NOIJTlativo", posterio_n::nente publicada 
na Revista LTr, de_16 a 18 de outubro de 1987. 

19. Presidente da Banca Examinadora do 
Concurso para Procuradores do Trabalho de 2° 
Categoria, do Ministério Público do Trabalho 
(1987/8). 

20. Recebeu a Medalha de Honra ao Mérlo, 
no X Aniversário do CEUB, por serviços prest.adoa 
à educação. 

21. Recebeu a Medalha de Pioneiro, do Oube 
dos Pioneiros de BrasíJia. 

22. Recebeu a Grã-Ctuz da Ordem do Mérito 
Judiciário do TrabaJho, do Tribunal SuperiOr do 
Trabalho. 

23. Recebc:lu a Ordem o Méríto Ferro~. 
da Rede Ferroviária Federal, em 30-9-86. 

24. Recebeu a Ordem do Mérito do Traballo. 
no grau de Grande Oficial, por Decreto de 7 de 
novembro de 1986, do Excelentíssimo SenhOr 
Presidente da República. · 

_ 25. Re;cebeu a Ordem do Mérito Brasília, no 
grau de Grande Oficial, por De<::reto de 21 de 
abril de 1987, do Exm9 Sr. Governador do Distrilllo 
Federal. 

26. Recebeu a Medalha Epitácio Pessoa, do 
Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, em 
14 de novembro êfe 1987. 

27. Recebeu a medalha Conselheiro João Al
fredo Cóirêa de Oliv~!ra, .do.Tribunal Regional 
do Traba1ho da 6~ Região (Pernambuco), na cate
goria de Mérito Judicíário, em 13 de maio de 
1988. 

28. Re<::ebeu a Ordem -do Mérito, no grai.J Co
mendador, por D-ecreto de 9 de agosto de 1988, 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica. 

Brasília, 7 de setembro de 1988. - Wagner 
Antônio Pimenta. 

(À Cori-Jis$m; de Constituição _e Justiçá.) 

MEI'ISAGEM 1'1•, 185, DE 19à8 
(1'1• 364/88, na origem) 

Excelentíssimos Senhores MefnbroS do Sena
do Federal: 

Nos termos do arl 42, item !11, da Constituição 
Fedo~ral, tenho. a honra de submeter à conside
ração do Senado -Federal o nome do Senhor Joa
guím Domingos Roriz para exerc:::er o cargo de 
Govemã.dOr do Distrito Federal. 
__ os-méritos_do Senhor Joaquim DomingÓSRo
_riz_! que m-e-mduzira:ni. a esc;olhê-Io para o desem
penho desse-el~vado cargo, constam do .anexo 
currlCulum vltae. -

caSo receba aprovação, o ilustre indicado suce
derá o atu~ Governador, DoUtor José Aparecido 
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de Oliveira, convidado para assumir o cargo de 
Ministro de Estado da Cultura. 

Brasília, 9 de setembro de 1988. - José Sar
ney. 

Cuniculum Vltae 

1) Nome: Joaquim Domingos Roriz 
2) Profissão: Empresãrio!Economista 
3) Nascimento: 4 de _agosto de ~ 936, Luziânia 

-GO 
4) Filiação: Lucena Roriz e Jerzuleta de Aguiar 

Roriz - ---

5} Cônjuge: Wesliar\ Peles Roril. 
6) Filhos: Wesliane Maria, Jaqueline Maria e 

Li1iane Maria 
7) Estudos e Graus UniversJtários 
7.1- Bacharel em Ciências Económicas -

Universidade Católica de Goiás. 
8) Funções Administrativas e Parlamentares: 
8.1 -Contador da Contadoria OeraJ do EstaQo 

de Goiás 
82-Fiscal de Rendas do Estado de Goi_ás 
83-Diretor do Departamento de TrânsJto de 

Luziânia 
&4- Chefe de Gabinete da Prefeitura de Lu

ziânia 
8.5- Presidente do MDB de Luziânia 

(1974-1978) -
8.6 -Tesoureiro do Diretório Regional do 

PMDB de Goiás (1980) 
a7-Membro da Comissão de Transporte e 

Suplente da Comissão do lnterior- Câmara dos 
Deputados (1983) . 
as- COOrdenador da Bancada do PMDB de 

Goiás na Câmara dos Deputados (1984) 
8.9- \'ice-Presidente do Diret6rio Regional do 

PMDB (1985) 
8.1 O-Membro da Comissão de Defesa do 

Consumidor na O:~mara dos Deputados (1985) 
a 11 - Vice-Líder do PMDB na Câmara dos 

Deputados (1986) ---
8.12-Vários projetas de 1eí como-deputado 

"estadua1 e federal referentes a problemas da re
'gião de Brasília 

8.13-Vários títulos de cidadão honOrário e 
'de Honra ao Mérito _de municípios goianos. 

9) Legislativos 
9.1 -Eleito Vereador em Luziânia, pelo MDB, 

·sendo o mais votado (1968) 
9.2 -Presidente--do Diret6rio Municipal do 

MDB de Luziânia (1972) - · 
9.3 -Eleito deputado estadual pelo MDB com 

a maior votaçao -
9.4- Eleito deputado federal pelo PMDB 

(1982) 
9.5 - E1eito vice-govemador do Estado de 

Goiás, pelo PMDB, (1986) _ _ _ 
9.6 _:.Nomeado Interventor Estadual no Muni

cípio de Goiânia 
Brasília, 9 de setembro de 1988. 

(À Co!T1J5são· do -Dístrito Federal.) 

O SR. PRESIDEI'fTE (Lourival Baptista) -
Do EXpe-diente- lido conta o Projeto de I.,.ei do 
Senado n9 63, de 1988--bF, que será despa
chado à Comissão do Distrito Federal, podendo 
os Srs. Senadores, perante ela, apresentar emen
das nos 20 (vinte) dias que se seguirem à sua 
publicação no Diário do Congresso Nadonal. 

Para emitir parecer sobre o projeto e as emen~ 
das, a Comissão terá o Prazo de 30 (trinta) dias. 

D!ÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U) Setembro de 1988 

O SR. PRESIDEI'fTE (Lourival Bap~sta) -
A Presidência recebeu, em 31 de agosto úJtimo, 
o relatório da Comissi!lo Parlamentar de Inquérito 
criada pela Resolução n<:> 16, de 1987, constituída 
para apurar a política de concessões de emissoras 
de rádio e televisão em todo o País, e irregula
ridades ocorridas no Ministério das Comunica-
çõ~. -

O expediente vai à publicação. 

-E· o seguinte o relatório recebido 

_ RELATÓRIO 1'1• 2, DE 1988 

Da Comissão Parlamentar de inquérito, 
destinada a "apurar _a política de concessões 
de emissoras- de rádio e t~levisão ern todo 
o País, e irreguÚuidades ocorridas no Minis-
tério das Comunicaçõe~·-·. -

- Relator: ·s~nador Wilson M~rtins 
1 -A detida análise dos depoimentos até ago

ra prestados na CPI permite as seQulntes conclu
sões: 

a) o- regulamento das concessões está fulcra
do na_Lei n9 4.117/62 (Código Brasileiro de Tele
comunicações); 

b) a ritualística das concessões, em sínt_ese, 
é a seguinte: 
I- pubiJca-se um editaJ com prazo de 45 a 

60 dias, para recebimento de propostas dos inte
ressados (empresas. e entidades); 

D-De posse das propostas, o Dentei faz um 
relatório, dando por habilitadas as empresas_que 
atenderam as exigências formais do edital (ates 
constitutivos, situação fiscal, condição dos sócios 
e diretores, etc...). O relatório é enviado ao Ministro 
que, depois, leva os dados e informações ao Presl'
dente da República que, em ato discricionário e 
pessoal, escolhe a empresa que deve receber a 
concessão, expedindo o correspondente decreto. 
2- N&o resta dúvida que o sistema regulador 

_d_as conce~.sôes_ de rádio e "JY, pela legislação 
vigente, é- autoritário e ilegítimo, ensejando práti
.cas condenáveis. 

__ Entretanto, do ponto de vistajurldico, o sistema 
é legal. Eventuais çlistorções pos_sibiJitadas pela 
lei vigente, só serão superadas a partir de uma 
reformulação legislativa. 

Tendo_ ~ _m?3téria rec;ebido tratamento espect
- fico na Comissão de Sistematização (Título VIII, 
CapítJAo V, do Projeto de Constituição), tudo leva 
a e:rer que, a partir da promulgação da nova Carta, 
·.se aprovado o_ texto da proposta, o sistema de 
ConceSsões de rádio e 1V será substancialmente 
alterad9: o Executivo continuará COm poderes pa
J~ outorgar e renpvar concessões, permissões e 
autorizaÇões, mas Os atOs Serão submetidos à 
apreciação do Congresso Nacional, em regime 
41i!: _urgênc:ia (art. 226, Projeto de Constituição). 

Demais disso, para cumprir as novas têlrefas, 
institUídO,-cOmo órgão auxiliw: do Congresso, o 
Conselho Nacional de Comunicação exercerá im
portante papeL 

Por outro lado, as concessões e permissões 
com prazo certo _(10 anos rádio e 15 anos TV), 
como consta da proposta constitucional, em mui
to contribuirá para o aprimoramento do sistema. 

3 -A CPl tem 2 (dois) objetivos distintos: 
a) apurar a política de concessões de emis

soras de rádio e televisão em todo o País e; 
b) apurar irregularidades ocorridas no Minis

tério das Comunicaç~. 

Com a promulgaÇão da nova Constituição, o 
prfmeiro objetivo supra-indicado estará prejudi
cado: a nova _Constituição estabelecerá uma nova 
poh1ica para o setor. 

Restará, portanto, a apuração de irregularidades 
no Ministérlo das Comunicações. Para tanto são 
necessárias acusações e imputaçao de fatos de
terminados. 

A partir da análise dos depoimentos até agora 
prestados na CPJ e considerando a possibilidade 
dos próximos serem prestados no mesmo estilo, 
tudo leva a crer que nenhuma irregularidade será 
denUnciada. 

Destarte, salvo melhor juâo, entendo que a CPI 
não atingirá seus objeb"vos, pelo que proponho 
a sua extinção. -

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1988. 
~João Menezes, Presidente - Wilson Mar
tins, Relator - Nelson .WedeJdn - Chagas 
Rodrigues- Gerson Camata. 

O SR. PRESIDEI'fTE (Lourival Baptista) -
A Presidência deferiu, no dia 8 do corrente, nos 
termos do art. 45, ln fine, do Regimento Interno, 
requerimento dO nobre Seni!dor Ruy Bacelar, no 
qual sua Excelência- sblicita autorização do sena
dor para participar da delegação d9 Brasil à _Octa
gésima Conferência lnterparlamentar a realizarMse 
em Sófia, Bulgária. 

I:: o seguinte o i-equerfmento deferido 

REQUERIMENTO N• 124, DE 19sB 

Tendo -sido convidado a participar da Delega
ção do Brasil à 8()' CCinferência Interparlamentar 
a realizar-se em Sófia, Bulgária, solicito me seja 
concedida auton'zação para desempenhar essa 
misSáo, nos tei-mõs dos arts.. 36, § 29, d3. Cõnsti
tuição e 44 do Regimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País 
durante cerca de 18 dias. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1988. -
R.uy Bacelar. 

O SR. PRESIDEI'fTE (Lourival Baptista) -
A Presidência recebeu as seguintes comunica
ções_de_ausência do País: 

-do Senador Roberto campos, no periodo de 
6 a 12 do corrente mês, em viagens de confe
rências; 

-do Senador Ruy Bacelar, a partir do dia 9 
último, para participar da Delegação Brasileira à 
Octagésima Conferência lnterparlamentar a reali
zar-se em Sófia, Bulgária. 

São as seguintes as comunicações recebi# 
d~s pela_Presidência 

Ofício/GaP/rí~ 034/88 
Brasüia, 1 ç de setembro de 1988 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência, de acordo com o disposto no art. 43, alírie-a 
a, do Regimento Interno, que me ausentarei do 
País no período de 6 a 12 de setembro do ano 
em curso, para viagem de conferências no exte-
rior. -

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex" 
os protestos de estima e distinta consideração. 
~ Senador Roberto Campos. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que me ausentarei do País a partir de ·11 
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de setembro de 1988, a fun de, no desempenho 
de missão com que me distinguiu o senador, par
ticipar da 80" Conferência Jnterparlamentar, a rea
lizar-se em Sófia, Bu1gária. 

Sala das Sessões 9 de setembro de 1988. -
Atenciosas saudações- Ruy Bacelf:V. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo 
Sr. ]9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Oficio/Gab/n~ 034/88 
Brasilia, 8 de setembro de 198_8 

Senhor Presidente, 
Nos termos das normas regimentais desta Ca

sa, comunico a V. Ex' que eStarei ausente do País 
no período de 11 a 30 de setembro do corrente 
ano, a convite da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear- CNEN, para integrar a Delegação Bra
sileira à XXXII Conferência G-eral da Agência Inter
nacional de Energia Atómica, em Viena, bem co
mo participar das reuniões_ das Juntas de Gover
nadores. 

Na oportunidade, renovo a V. ~ meUs votos 
de elevada consideração e apreço. 

Atenciosamente, Senador Odadr Soares. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Lo.urtval Baptista)
A comunicação lida vai à publicaç~o. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo Sr. ]9-Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasma, 24 de agosto de 1988. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência, para as devidas 

providências, a substituição do Senhor Senador 
Iram Saraiva, Membro Titular da Comissão do 
Distrito Federal, pelo Senhor Senador Áureo Melo, 
passando Sua Excelência a integrá-la como Pri
meiro Suplente. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e distinta 
consideração. - Senador Ronan Tito, Uder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) -
Será feita a substituição solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida 
pelo Sr. 19-Secretário. 

É lida a seguinte 

Brasília, 2 de setembro de 1988. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto-no Regimento Interno 

desta Casa, tenho a honra de dirigir·me a V. ~ 
para indicar o Senador Chagas Rodrigues como 
Vice-Líder do Partido da Social Democracia Brasi-
leira no Senado Federal. - - -

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ 
meus protestos de consideração e apreço. -Se~ 
nadar Fernando Henrique Cardoso, Líder do 
PSDB no Senado Federal. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Lourtval Baptista) -
A comunicação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) -
Tendo ei'n vista a criação, através da Resolução 
n9 42, de 1988, de iniciativa do SenadOr Nelson 
Wedekin e outros SenhoreS Senadores, da Comis-

são Parlamentar de [nquérito destinada a inves
tigar indícios de fraude na importação e expOr
tação de produtos e insumos farmacêuticos; por 
empresas_ multinacionais, _e possíveis desdobra-

" ,mentes da atuação dessas empresas no país, in
clusive a _desnacionalização do setor e a desme
surada elevação dos preços de medicamentos, 
a presidência, de acordo com as indicações ·das 
lideranças, designa, para integrarem a referida co
missão, -_dos se9uintes Senadores: 
Pelo Partido do Movimento Democrático Brasi
leiro-Tjt!llares -Senadores Leite Chaves, Almir 
Gabriel, Francisco Rollernberg e Severo Gomes. 
SUplentes- Senadores Ronaldo Aragão, Nelson 
Wedekin e Leopoldo Peres. 
Pelo Partido da Frente Ubecal -'titulares - Se
nadores Divaldo Suruagy e J_oão Lobo. Suplente 
-Senador Álvaro Pacheco. 
Pelo Partido da Social Democracia Brasileira -
Titular - Senador José Paulo Biso] - Suplente 
-Senador Pompeu de Souza. 
Pelo Pa_rtido Democrático Social -Titular-Se-
llador Afonso Sancho. -_-
Pelo Partido Trabalhista Brasileiro - Titular -
Se:nadorlouremberg Nunes Rocha. 
Pelo Partido Socialista Brasileiro - Suplente -
Senador Jamil Haddad. 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) -
Há oradores inscritos. -
___ Çg_nCedO a palavra ao nobre Senador Iram _Sa
raiva: (PaUsa.) 

S. Ex• não se encontra em Plenário. 
Con~do a paiàvra .:io nobie Senador João Me-

nezes. (Pausa.) --
S. Ext nãO se encontra- em Plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aforiso 

Sancho. 

OSR.AFONSOSANCHO(PDS-CE.Pro
iluncia o seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, 
Srs. SenadoreS: 

Venho hoje a esta tribuna para congratular-me 
com os meus Pares e com os Srs. Deputados, 
até há poucos dias reunidos em Assembléia Na
cional Constituinte, por haverem levado em alta 
conta, o mais grave problema brasileiro, o da edu
cação. Com sensibilidade e patriotismo fLzerain 
ins_erir,_n_o_~o da futura Constituição, as obriQa
çõe_s __ dos_Governos Federal, Estaduais e Muni
ciPais para ·com o setor, destinando 18% da recei
ta da União e 25% _de cada ente citado, num 
total de 68%. 

EstamOS vivendo-Uma -era diferente. AS coisas 
estão mudando de modo -célere, tomando-no_§ 
atônitos, tal a velocidade _dos acontecimentos. E 
o mundo das comunlcaçõ_es trazendo aos nossos 
lareS, de instante a instante, notícias de todos os 
quadrantes do Globo terrestre e até do mundo 
espacial, do universo cósmiCo. Verificamos em 
nossos dias um maravilhoso desenvolvimento 
técnico e o conseqUente progresso da população, 
com Q_ovos pensamentos, outras idéias, compor
tamentos diferentes. Urna crescente onda de cri
mes e a geral frouxidão dos costumes, muito sen
sível na mocidade, provoca divergências quanto 
ao modo de ençarar a mud_ança e, mais ainda, 
no tocante ãs soluções aventadas. Verifica-se, po
rém,_ quarito ao modo de encar~r essa mudança, 
uma tendência de todas em favor da educação. 
Mas-qU~ espécie de educação deve ser essa_? Os 
espíritos, ·ainda estão dMdidos neste ponto. 
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Os tempos estaO riludando como jamais mu
daram. Essa mudança apresenta exigências no
vas à educação. E a educação ~-como acentua 
WI11iam Hea[d Kilpatrick - precisa mudar muito 
para atender por onde devemos comecar? 

Pelo pensamento baseado na experimentação! 
O Gove'mo'Federal, desde 1879 aos nos-sos 

dias, já promoveu dez reformas do ensino. A últi
ma data de 11 de agosto de 1971_, quando foi 
sancionada a Lei hf 5.692, que fiXOU as rioVas 
diretrizes e bases da educação nacional. Ela visa 
o futuro, abrindo as_ perspectivas da escola para 
uma ·etapa de adequação dõS estudos às necessi
dades imediatas de trabalho. Ela traz um caráter 
profissionalizante, havendo unificado os ensinos 
primário e_ ginasial em ensino de 1 o Grau, e o 
colegial, clássico e científico, em ensino de 21 
Grau. 

O ensino de 2~ Grau, pela reforma, voltar-se~ia 
basicamente para a qualificação dos alunos com 
vista ao mercado de trabalho, dando um sentido 
de terminalidade à educãção desse nível. Por ela 
formar-se-iam técnicos de nível médio em labora~ 
tórios, processamento de dados, telecomunica
ções, raios-X. turismo, desenhistas, eletricistas, 
bombeiros hidráulicos, de contrução civil e de 
estradas, químicos e tantos outros, de acordo com 
as ofertas de trabalho. 

A educação constitui _Qfator mais decisivo para 
a expansão econômica e social de um país. O 
proCesso de- desenvolvimento que experimenta
mos requer a formação de quadros adaptados 
-à conjuntura em que vivemoS. As escolas técnicas 
federais merecem destaque pelo que vêm reali~ 
zando:A Es.cola Técnica Federal do Ceará é um 
modelo. _ -

A filosofia que inspirou a Lei 0° !5.692 "Pretende 
-colocar, no mesmo plano, o uso da mente e· das 
mãos", no dizer do professor cearense, _Dr. Valmir 
Chagas, àntígo rnembi-àS -ao C:onse!Fio r'fadonãl 
de Educação.-

O primeiro dentre os objetivos da lei n~ 5.592 
determinou os seus estudos preliminares, falando 
em atualização, ao invés de reforma. E por atuali~ 
zação foi entendído como "uma organização que 
permita à escola ajustar-se dinamicamente, sem 
reformas periódicas, às múltiplas variáveis que 
nela se refletem, notadamente as diversidades re
gionais do País;- às m-udanças que se operam, 
com aceleração crescente no campo dos conhew 
cimento~ humano5: e das técnicas de trabalho". 

O Sr. Mauro Benevfdes -V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. AFONSO SANCHO- Ouço V. EX' 
com muito prazer. 

O Sr.- Mauro Benevides - Antes de mais 
nada desejo louVar~ presença -de V. fr nãtribuna 
para focali?ar tema da maior importância para 
os_ destinos da nacionalidade, o tema Educação. 
E. ao mesmo tempo, devo ressaltar o trabalho_ 
que foi desenvolvido, ao longo do tempo, por 
um dos nossos eminentes colegas nesta Casa, 
o Senador João Calmon, que se entregou de cor
po e alma a essa tarefa, no âmbito do Senado 
Federal, no Congresso Nacional, na própria As
sembléia Nacional Constituinte, obtendo na Carta 
passada, através de proposta de emenda constitu
cional, a consignação obdgatória de uma dotação 
espeédica no Orçamento para atender aos encar
gos da Educação. Então, no momento em que 
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V. E>r dá esse enfoque glob~l. apredando aspec
tos do problema educacional brasileiro. sentir-me 

O SR. 1\FONSO SANCHO - Coni rTiuito 
prazer. 

no dever de pôr em relevo aquilo que seria. real- _ 0 Sr. Nelson Cat:11eiro _ Não quero_ que 
mente, de justiça - o trab8Hlo que foi desEn- V. EJr' terinine Q seu dis~urso sem sornar a minha 
volvido, até aqui, pelo nosso eminente Par, repre- solidariedade nãO só é\s razões que 0 trouxeram 
sentante do Espírito Santo, 0 Seriado r João Cal- a falar aos seus compãnheiros do Senado Federal, 
mon. Cometerfamos um-a omissão, V. Ex•, eu e mas também ao conteúdo do que v. ~ acaba 
todo o Plenário, se aqui não fizéssemos esse regls- de expor. Realmente, o primeiro problema doBra-
tro particularizado· do trabalho que sempre desen- sil é a educação, porque todos os outros resultam 
volveu, ~cm o maior devotamento e com inex.ce~ -~ dele. No ~ª ~m- que chegarmos quase perto do 
dível patriotismo, o Senador João Cllmon, um Japão, a cujo .stat\'.ls v. Ex" acaba de referir-se, 
dos maiores propugnadores da Educação em certamente_teremos_criadoumagerc:_çãonovade 
r.osso País. ; brasileiros capaz de assegurar ao PaiS novas e 

O SR. AFONSO S.-\NCHO- ObrigadO, S.e~ -prósperas perspectivas. y. Ex- termina o seu pro-
nadar Mauro Benevides. Suas palavms são sábias. nunciamento e muito bem, invocando dois ho-
Realmente, dentro do meu oronuneiamento, refi- men-s que Serviram e continuam a servir à Educa-
co--me ao nosso ilustre Senâdor João Gtlmon. Ção ne.ste PafS: o nossO érilinente-Colega Jarbas 

Passarinho, quando Ministro da Educação, e esse 
Dizia o Professor Valmir Chagas qu~ "em rela- denodado combatente, batalhador intimorato de 

ção ao ensino propriamente dito, o objetivo é trípli- tantas lutas, 0 Senador João Calmon. Realmente, 
ce, a partir do desenvolvimento de suas potencia- todos nós qu~ estamos no senado, no Congresso 
lidades: formar o indiVíduo capaz de autodirigir-se ou na vida pública, acompanharnós o trabalho 
na busca da felicidade; no indivíduo formar o ho- ~ desses dois homens públicos, que realmente têm 
mern que, pelo trabalho, possa tomar-se útil a trazido uma vaJiosa contribuiç~o ~o problema da 
si e aos seus e .cooperar pa-ra o bem comum; Educação. V. Ex" focaliióu 0 a.Ssunto com a maior 
e, no homem, formar o cidadão, cor.scirnte do autoridade, porquanto foi bus~ar os exemplos 
se-u papel na sociedade nacional e num mundo denJ.rQ das estatísticas e dos d~dos fOrnecidos 
que se torna tanto mais próximo quanto mais - pelos órgãos oficiais, para demonstrar que preci-
comp!exo". samos-·debruçar-nos sobre o problema da Educa-

Mas não basta somente a lei. Para que ela se ção como problema prioritário do Brasil. Aliás, 
exerça plenamente, para que ela dê frutos, neces~ a Assembléia Nacional COristituinte, e V. Ex.' bem 
sário se toma que todos nós nos conscientizemos ... 0 -disse, aumentou a çontribuição do Poder Públi
~a. Governo, classes empresariats, dirigentes e co pa:-a atender aos problemas educacionais. 
dbigidos, todos com ·c:r pensamento voltado p?.:ra Deus permita que essas importâncias sejam bem 
:. Edu::ação. aPlicadas, para que criemos um novo Brasil, o 

O Japão, contrariando todas as regras de geo- - -Brasil que desejamos, o Bra~il que só a Educação 
política, sem um grande .território, encravado em , pode criar; 
ilhas vulcânicas, sem matérias-primas, derrotado 0 SR. AFONSO· SAN'cfio _ Realffiente, 
na Segunda Guerra Mundiai e enfrentando óbices, 
pressões e antagonismos, é hoje a terceira potên- éãro--coleiJa SenadOr Nelson Carneiro, acredito 
da mundial, com um balanço financeiro de nos que, quando o Brasil ~tiver perto do Japão em 
fa!er inveJa. Por que 0 mila~re japonês? D~vido Educação, corno V. EX' falou, o primeiro impacto 
l educação do seu povo. Lá não existem analfa- que sentiremos será na· Casa do Povo. Hoje é 
betos e é grande a su.: população, em tomd de comum conversarmos com os Colegas que estão 
150 milhões de habitantes. O índice de analfabe- éO?_~-~I'!1P?Inflã :eteitOr~~__!a!~-~-d~~p_e_§a dé!_Y~_rt-
tiSmo é zero. Todos, consdentil.ados e patriotica- âa aOVoto e de outros fatores, que não vale_a 
mente, trabalham pela grandeza do Japão. E 0 pena enumerá-lOS. Quando üver educação, o pc-
profissional mais bem pago é 0 professOr, em- vo saberá escolher os seus representantes e para 
todos os níveis. Daí a seieção de bons mestres. n6s será motivo de muita alegria e de muita satisu 

Aqui, o magistério vem-se deteriorando pela fação. - -- --~ -
baixa remuneração aviltan~ e desencorajadora. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

Predsamos incenfiVafOS iriêlhOriSPara as car- bem!)__~ 
reiras do magistério, e agora surge a melhor opor- O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
tunidade, -com a alocação ·de maiores verbas des- _ Estd esgotado o tempo de~tingdo ao Expediente. 
tlnadas à educação. Passa-se à 

Prestigiemos e fortaleçamos a ·educaçãO-bási-
ca, fundamental de l ~ e 2° graus. Não_ ~ justo 
que 70% dos recursos sejam encaminhados ao 
ensino unJversitário, que precisa melhorar, em de
trimento do ensino propedêutico e profissional 
de nível médio, como acentuou o Deputado Ulys-
ses Guimarães. - - -

Neste ensejo quero prestar o tributo de minha 
homenagem ao Senador Jarbas Gonçalves Pas
sarinho, que, quando Ministro da Educação, tudo 
envidou pelo seu aprimoramento, e ao Seliádor 
João de Medeiros Calmon, como grandP. bê'.luarte 
da causa da educação. 

O Sa·. Nelson Cwneir;) - Permite V. EX' um · 
aparte? 

ORDEM DO DIA 

Não há "quorum" para dt~,beração 
As matérias constantes dos itens 1 ~ a 7 e 12, 

dependentes de votação, deixam de ser subme
tidas ao Plenário. 

São os seguintes os iteris adiados: 

yotaÇão; ·em turno único, do PrÕjeto de 
Lei do Câmara n• s:J::<:!e )~86; (n' 3319/84, 

_-na -Cãsa de orig_em),_ que autoriza o Poder 
'EXeC:t!tiv.::l- ~--Criar a _Universidade Fedéral de 
c-ruz Alia·,· no EStado dO Rio Órande do Sul, 
e da outic:1s pffividências., tendo 

Setembro de 1988 

-....:.PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário .. 

2 

Votação, em .turno úniço, do Projeto de 
Lei da Câmara no 105, de 1986 (n~ 7.679/86, 
na Cása de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da RepUblica, que atribui ao T ribu
nal de Contas da União, a partir do exercício 
de 1986, a fiscalização da aplicação pelos 
Estados, Distrito Federa!, Territórios e Muni~ 
cfplos, inclusive por suas entidades da admi
nistração indireta e fundações, das transfe
rências de recursos federais, tendo 

-PARECER FAVORÃVE:l, sob n• 1.024, 
de 1986, da Comissão · 

.-DE FINANÇAS; e _ _ _ --
-PARECER FAVORÁVEL, proferido _em 

Plenário, em audiência da Comissão de 
Constítuição_e Justiça. · 

3 -

Votação, em turno únJco, do Projetq de 
Resolução n~ 87, de 1988, que-autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campin~, EstadO de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em_ cruzados, a 
3A50.000,00 Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 99, de 1988. que autoriza a 
Prefeitura Municipal de _São Paulo, Estado 
de São Paulo, a contratar op~ação de cré<ito 
no valor correspondente, em cruzados. • 
47.947.185,70 ObrigaçõeS do ·Tesouro Na-

- - doJial - OTN, tendo 
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em 

Plenário. 

5 

Votaçao, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 100, de 1986, quea.ilfõriza a 
Prefeitura Munldpal de São Paulo._ Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito 
no valor cqrrespondente, em cruzado:5 a 
32.038.1_73.542 Obrigações çlo Tesouro Na
cionaL- OTN, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário~ 

6 

DiscusSão, em turno úõfco, do Projeto de 
Lei da Ornara nq 216, de 1985 (n~ .2.929/83, 
na Casá de or!gem), que altera a redação 
da Lei no 6.251, de 8 de outubro de 1975, 
que '"institui norrnas gerais sobre dE:sportos''. 
(Dependendo da votação do Requerimento 
na 179, de 1987, de adiamento da diScussão). 

7 
Discussão, em turno únicO,. do Projeto de 

- Lei da Câmara n~ 18, de 19à8 (n"' 7.135/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
_Piesidente da República, que dispõe sobre 
as relações de trabalho do treinador profis· 
sionaJ de futebol, e dá outras providências. 
(Dependendo da_ Vótação do Becp.te~ento 
n~ _48, de 1988, de adiarilEmfo da discussão). 
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Mensagem n'? 32.8, de 19-8'1_(1)9 504/87, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada à Prefeitura Municipal de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crêdito no v~oJ co_rrespondente, 
em cruzados, a 431.150,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo da 
votação do Requerimento n9 269; de 1987, 
de adiamento). __ 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) -
ltem8: 

Discussão, em turno, 4o Projeto de Lei da 
Cârilara nf 32, de 1988 (n9 665/88. na CaSa 
de origem), de iniciªti'l'ª- ÓQ Senhor Presi
dente da República,- que altera dispositivos 
da Lei nç 6:923, de 29 de junho de 1981, 
que dispõe sobre o serviço de assistênda 
religiosa nas Forças Armadas. (Dependendo 
de parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Res9lução n'? 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador Mei
ra Filho para emitir parecer sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n<> 32, de 1988. 

O SR. MEIRA ALHO" (PMDB - DF. Para 
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o Senhor Presidente da Rr;pública, através 
da Mensagem n9 186, de 1 O de maio de 1988, 
com fundamento do art. 51 da Constituição, sub
mete à deliberação do Congresso Nacional pro
jeto de lei que "a1tera dispositivos da Lei n9 6.923, 
de 29 de junho de 1981, qUe dispõe sobre o 
Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Arma
das". 

Acompanha a Mensagem Presidencial a Expo
sição -de Motivos n<> 00971/SCI, de 8 de abril 
de 1988, do Senhor Mirústro-Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas, que justifica a pro
posta de alteração mediante, em síntese, estas 
razões: 

a) o Serviço de Assistência Religiosa, de acor
do com a referida Lei, " ... tem por finalidade prestar 
assistência religiosa e espiritua1 aos militares, aos 
civis de organizações militares e às suas familias, 
bem como atender aos encargos relacionados 
com as atividades de educação mora] realizadas 
nas Forças Armadas"; 

b) "A assistência religiosa ao homem é fator 
de extrema importância nas atividades dos Minis
térios militares, atentos aos anseios dos seus servi
dores, na busca de promover a pessoa humana, 
através de soluções adequadas para os seus pro
blemas, de sua família e de sua comunidade";. 
e 

c) "Após minuciosa análise da fixação de no
vos efetivos das Forças Armadas e da ativação 
de diversas organizações militares, bem como do 
crescimento das unidades já existentes. .. ", con
cluiu o Estado-Maior das Forças Annadas pela 
necessidade de aumentar o número de Capelães 
em cada Força Singu]ar. 

Em conformidade com o art. 92 da Consti
tuição, "todos os brasileiros são obrigados ao ser
viço militar ou a outros encargos necessários à 
segurança nacional, nos termo_s e sob as penas 
da lei". 

No § 7<> do art. 153, sem caráter de obrigato
riedade, a Constituição prevê a prestação, por bra-

sileiros, segundo a lei, de assistência religiosa àS 
forças armadas e auxiliares. Por sua vez, o § 5<> 

--do mesmo- artigo assegura plena liberdade de 
consciência, bem como, aos crentes, o exercício 
dos cultos religiosos, desde que não contrariem 
a ordem pública e os bons costumes. 

Três aspectos merecem consideração no âm
bito da proposta do Estado-Maior das Forças Ar
madas: 

1 -o dispositivo constitucional (art. 92) que 
-toma compulsório o serviço militar para todos 
-os brasileiros; 

2- a dimensão religiosa e seu papel na forma
ção da personalidade da pessoa humana; 
3-a essenCial idade comunitária da vivência 

religiosa. 
O cumprimento do imperativo constitucional, 

pelas próprias características do setvlç_o militar, 
exige afastamento do cidadão da sua comuni
-~~a_~, ~~nto, d~~ ~eu_ me~o 5ultural, relacional, 

e dial6gico. Tal afastamento, embora possa ser 
benéfic;o para a formação global da cidadania, 
pode, também, representar uma ruptura desequi~ 
libradora do mundo dos valores adquiridos e vivi
dos durante a infância e a adolescência. 

Ao Estado assiste o direito de preparar e manter 
soldados para garantir a sua segurança e integri~ 
dade da Nação. Entretanto, não pode negligenciar 
o homem que vive o cotidiano da hist6riã, que, 
no caso do Brasil, (elizmente, não é de guerra. 
Por isso, mesmo em se tratando do serviço militar, 
deve haver preocupação com a formação integral. 

Nesse contexto, é dever do _EstP.do propiciar 
aos militares a ass[stência religiosa necessária pa
ra que cultivem e aprofundem sua fé e prática 
religiosa, enfim, os valores espirituais que contri
buíram para estruturar-lhes a personalidade. 

São _as s-eguintes, corOpã_rativaiTiente, ãs altera
ções propQ_stas, por Força Singular: 

FOrÇa Lei 
6.923/81 

Projeto de Lei 
n' 665-A-CD/88 

Exército 

~ Coronel-Capelão ................................................. 1 ............................................................................................ I 
• Tenente-Corone1-Capelão ................................ 6 ............. _ ............... --···--·· .. ·----......<C 
• Major-Capelão ............. ~ ...................... __ , __ ... ? ........................ : .......... , ... _, _____ ....... -;.. ................. -.12 

' Capitão-Capelão ....................................... ~-16 ---.. ··-·--............................... _. __ _.. ..... ._... ...... 20 

~ }9 e 29'-Terientes-Capelães .............................. 20 ......................... ~ ..... .._ ..... "' ........... --. .-.: .......... - ..... .....-26 

Aeronáutica 

'·cóiónei-Capelão ....................................... -·-··· 1 _ .. _ .... , ................... --
-- ---- -

~ Tenente~Coronei-Capelão ................................ 3 ............ ; ........ - ............... _; ....................... .;. ............... ~4 
• Major-Capelão ........................................... - ....... 5 ---------... --....... - ....... ______ .., 

• C'apitão-Capelão .......................... -·---··- 8 ................................................ ._. ..... ~-----...;.12 
'1<>e29-Tertentes-Capelães .............................. 13 ......................... ,_.., ___ ......._..20 

Marinha 

'- Capitão-de-Mar-e-Guerra-Capelão .. ~ ............. 1 

! Capitão-de-Fragata-Capelão ........................... 3 
' Capitão-de-Conreta-Capelão ........................... 5 

! Capitão-Tenehte-Cap_elão ................................. 8 

- - • 19 e 29-Tenentes-Ca-pelães ...................... -- 13 

. No que_diz respeito'à prática comunitária da 
:, religião, o serviço militar, para a grande m~iorla, 

inser_e_os jovens brasileiros em uma realidade no
va e temporária de relacionamento e diálogo. E 
os que se profissionalizam, obrigam-se a freqüen
_t_§ mudanças; Q que lhes exige, e de seus farnilla
res, constantes proCessos de adaptação. Nessa 
situação, devem encontrar os instrumentos ne
cessários para manifestarem seus aseios, confir
marem suas esperanças e superarem as angús
tias, na -dimenSão do Sobrenatural, tanto no nível 
pessoal quanto comunitário. Tal possibilidã(ie 
proporcionar-lhes-á condições para o equilíbrio 
e para aprofundamentO do seu ser como homens 
cidadãOs, homens mofais e homens religiosos. 

Por esses motivos, a nosso ver, o projeto de· 
lei possui as características necessárias para ser 

·-····----·---------
aprovado pelo Congresso Nacional. Propomos, 
portanto, a adoção do projeto (Projeto de Lei n9 
665-NCD, de 1988) com a redação finÇI) dada 
Pela cOniisSão de Redação da Câmara dos Dep_u-
tados. · 

É o_ parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENlE (Lourival S.ptista) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discus_são, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENlE (Lourlval Baptista) -
Item g, 
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Discu~o. em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n? 20, de 1986 (n"' 129/86 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto _do acordo de cooperação econômlca 
e técnlca, celebrado entre o Governo da Re
públtca Federativa do Brasil e o Governo da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
em Moscou, a 1 O de dezembro de 1985. (De
pendendo de parecer.) 

Sobre a mesa, parecer- da Comissão de Rela
ções Exteriores, que seÍ'á lido Pelo Sr. 1 ?-Secre
târio. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 3, DE 1988 
Da Comissão de Relações EXteriores. 

Sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo n'!' 20, de 1986, que aprova o texto 
do Acordo de Cooperação Econônüca e 
Técnica, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Go
verno da União das RepúbUcas Soda
Ust.as Soviéticas, em Moscou, a 10 de 
dezembro de 1985-

Relator: Senador Afonso Sancho 
Proveniente da Câmara dos Deputados, cuida 

o Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de 1986, 
da aprovação do texto do Acordo de Cooperação 
Económica e Técnica, celebrado entre os gover
nos brasileiro e soviético, em 1 O de dezembro 
de 1985. 

Estipula o projeto que estão sujeitos à aprova
ção pelo Congresso Nacional quaisquer ates de 
que possam resultar revisão do Acordo, bem as
sim os qüe se destinem a estabelecer ajustes com
plementares. 

A cooperação visada pelo Acordo dirige-se ao 
campo energético, às indústrias química e farma
cêutica, à indústria de mineração e a outros cam
pos que venham a ser acordados. 

Alguns dos instrumentos previstos para a im
plementação da cooperação reciproca consistem 
no estudo de projetes, exame de processos tecno
lógicos e de documentação técnica, com vistas 
ao possível fornecimento de equipamentos indus
triais e o intercâmbio de dados e documentação 
técnica, com vistas à possíve1 transferência de 
tecnologia. 

Prevê o Acordo a celebração de ajustes comple
mentares, com o fito de minudenciar os progra
mas de cooperaçao. 

A vigência inicial prevista para o Acordo é de 
três anos, após a entrada em vigor, com prorro
gação automática por periodos de um ano. 

A cooperação internacional é um dos meios 
mais sólidos de promoção do desenvolvimento 
económico. Para os países em desenvolvimento, 
trata-se, principalmente, de meio para a recupe
ração do atraso tecnológico, tanto no sentido téc
nico quanto no sentido temporal. Equivale, pois, 
a não ter o Pais que despender anos _e escassos 
recursos•na pesquisa e no desenvolvimento de 
produtos e processos, em caminhos já percor
ridos com sucesso por outras nações. 

Não se trata, entretanto, da alienação do esforço 
interno de evolução tecnológica de cada pafs. Há 
de haver, por conseguinte, a identificação dos 
pontos de complementariedade, para que os ga
nhos com a cooperação alcancem as duas partes 
envolvidas, no caso de acordos bUaterais. 
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No caso em apreç-6,-~on.stata-se que o a~nço 
d95 países do Leste na área de pesquisa básica 
não tem sido transferido, com a velocidade qüe 
ocorre nos paíseS industrializados ocidentais, para 
-aplicações no Campo industrial, .para mencionar 
ufn exemplo. 

No caso brasileiro, as_ carências mais signifi
cativas situam-se precisamente na área da pes
quisa básica. 

~-A- complementariedade de objetivos - o de 
desenvolvimento =econômlco - e de necessida
des -a aplicação do conhecimento tecnológico 
atlquirido em produto_s e processos industriais -, 
toma o Acordo firmado entre os dois países reci
procamente benéfico. 
" Somos, assim; pela aprovação do Piojeto de 

Decreto Legislativo no 20, de 1986. . 
- Sala das Comissões, em 24 de agosto de 1988. 

_.._ Luiz VIana, Presidente - Afonso Sancho, 
ReJator - Nelson Wedekin, Itamar Franco, 
Francisco RoUemberg, Nelson Carneiro, Lei
te Chaves, Chagas Rodrigues. 

'o SR. PRESIDENTE (Lourlval~ Baptista) -
Em discussão o projeto, em turno único:· (Pausa.) 

-·Não havendo quem peça palavra, encerro a 
discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

. O SR. PRESII)EI'ITE (Loulival Baptista) -
Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n? 10, de 19SS (n~ 152/86, 
na C~niara dos Deputados), que aprova o 
texto do protocolo de reforma da carta da 
Organização dos Estados Ameri~~os -
~ denominado "Protocolo de cartagena 
das lndias", aprovado no XN perfodo extraor
dinário de sessões da Assembléia Geral da 
OEA, realizado em Cartagena das fndias, Co
lômbia, no período de 2 a 4 de dezembro 
de 1985. (Dependendo de parecer.) 

Sobre a mesa, parecer da ComiSsão de Rela
ções Exteriores, que será lido pelo Sr. J9-Secre
tário~ 

t lido o seguinte 

PARECER N• 4, DE f988 
Da Comissão de Relações Exteriores. 

Sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 10, de 1988, (n• 152-B, de 1986, 
CD) que "aprova o texto do Protocolo 
de Reforma da Carta da Organização 
dos Estados Americanos - OEA - de
nominado "ProtocOlo de Cartagena das 
Índias", aprovado no XIV Período Ex
traordinário de Sessões da Assembléia 
Geral da OEA, reaUzacJo em Cartagena 
das Índias, no periodo de 2 a 4 de dezem
bro de 1985. 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Eiti cumprimento ao disposto no art. 44, inciso 

I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente 
da República submeteu à apreciação do Congres
so Nacional o texto do Protocolo de Refonna da 
Car:ta da Organização dos Estados Americanos 
- OEA- denomiriado "Protocolo de Cartagena 
das fndlas", aprovado no XN Período Extraordi
nário de Sessões da Assembléia-Geral da OEA, 

·"realizado em Cartagena das fndias, Colômbia, no 
perfodo de 2 a 4 de dezembro de 1985.-

A Mensar;Jem" PresidenCial se acompanha de 
J;:xpósição ·de Motivos do Ministro das Relações 
Exteriores, que contém esclarecimentos, a nosso 
ver insuficientes, sobre a ·matéria, ora scib nosSa 
análise. Fizemos, contudo, gestões junto ao· Jta~ 
marati e obtivemos _os documentos adicionais, 
que nos possibilitaram o presente parecer. 

Como se sabe, e consta da Mensagem Presi
dencial, no encontro de Cartagena, a Organização 
Regiona1 retomou ·o exame dos textos emanados 
da Comissão Especial para estudar o SiStema 
Interamericano e propor medidas para Sua Rees
truturaçâo "":- ÇEESJ, _"cujos tra~alhos duraram 
de !9?2_a !975 e re_t;lundaram em propostas de 
reforma da Carta da OEA, Tratado lnteramericano 
de Assistência Redproca - TIAR, da assinah.Jra 
de duas convenções: sobre Segurança Econô
mica Coletiva para o Desenvolvimento e sobre 
Cooperação para o Desenvolvimento Integral". 

Entretanto, a Assembléia-Geral reunida em 
-~rtagena, limitou-se a apreciar o PrOjeto de .irar
ma da Carta no qual foram introduzidas modifi
cações de três tipOs: a) álteração de conteúdo 
de textos, b) supressão de artigos e c) introdução 
de dispositivos novos: 

Procederemos à enumeração destas modifica
çõ~!i'· tendo c:_omo p_onto d_e referência a Carta 
da Organização dos Estado Americanos, tal como 
modificada pelo Protocolo de Buenos Aires, de 
1967. 

a) AlteraÇões de ~On.te.ido ~ ~~.~· 
Foram feitaS tantO no Preâmbulo da Caria 

·quanto em seu articulado. 
E foram as segUintes: 
1) O PreânJbulo passou a referir-se à demo

cracia representativa como condição indispensá
vel para a estabilidade, a paz e o desenvolvimento 
da região. 

2) O artigo f9 fof modificado para explicar que 
a OEA não tem mais faculdades que aquelas ex
pressamente conf~das em sua Carta que; de 
modo algum, autoriza a interven-ção em assuntos 
de jurisdição interna dos Estados.:-membrOs. · 

3) o ait. 2°- pasSOU à_ênumerar dois ilovos pro
pósitos essenciais para a OEA; a saber: 

a) prOmover e consolidar a democracia rePre
sentativa, respeitado o princípio da não-interven
ção; 

b) alcançar uma efetiva limitação de arma
mentos convencionais para que os EstadO.:mem
bros-possam dedicar uma maior soma de recur
sos ao desenvolvimento económico. 

4) No art. 39 estabele__ceu-se o princípio da livre 
escolha pelos Estados-membros, sem a influên
cia externa, de seu sistema político, económico 
e social, bem assim o dever para cada um de 
não intervir nos negócios de outro. Encareceu-se, 
igualmente, a necessidade de uma co_operação 
entre os Estados, independentemente da natureza 
dos sistemas políticos, económicos e sociais. 

5) O art. &. que se referia aos pedidos de ad
missão à Organização, apresentados por entida-:
dés políticas cujo território estivess_e sujeito, total 
ou parcialmente, a litígio ou reclamação entre país 
extracontinental e um ou mais Estados da: OEA, 
passou a ter vigência transitória, is~ é, a~ 1 O 
de_ dezembro de I99Ct O àbjetivo da modificação 
parece ter sido o desejo de eUminar, a curto prazo, 
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o impedimento de ingresso da Gtiiail.a e_ de B~ize 
na organização continental. _______ _ 

6) O novo art. 23 manteve referência à submis
são das controvérsias internacioi:lai_sL e_ntre os Es
tados-membros, aos processos de solução pací
fica indicados na Carta, mas não rnais descre
vendo este fato como medida prévia à submlssão 
do caso ao Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. 

A segunda parte do mesmo art e_sclarece que 
a mendoilada modificação não deve ser-interpre
tada de modo a prejudicar direitos e _obrigações 
dos EstadOS-membros; conforme os artigos 34 
e 35 da Carta das Nações UnJdas. Diga-se, a título 
de esclarecimento, que o citado artigo 34 dá ao 
Conselho de Segurança da ONU competência 
para investigar sobre qualquer controvérsia ou si
tuação suscetível de provocar atritos entre as Na
ções, enquanto que o também mendonado art 
35 confere a qualquer membro da Organização 
mundial o direito de solicitar sua atenção sobre 
qualquer controvérsia daquela natureza. 

7) A modificação do art 26 parece-nOs irrele
vante e meramente semântica. 

8) 0- novo art. 29 substitUiu as expressõe_s 
originais "desenvolvimento económico dinâmico 
e harmónico" por "desenvolvimento integral", co
mo meta a ser atingida pelos Estados associados, 
esclarecendo que o referido conceito de desenvo_l
vimento integral abrange os campos económico, 
social, educacional, cuhural, científic;o e tecnoló
gico, nos quais devem ser atingidas as metas que 
cada país defmir para alcançá-lo. 

9) O _a_rt. 34 passou .i estabelecer que os Esta
dos-membros devem abster-se de exercer políti
cas e medidas que tenham sérios efeitos adversos 
sobre o desenvolvimento (tout court) de outro_s 
Estados-membros,_ não mais se referindo a "de
senvolvimento económico e social". 

10) Pelo art. 3.7; modificado, enfa~u-se a ne
cessidade de condições favoráveis de acesso aos 
mercados mundiais para os produtos dos países 
em desenvolvimento da região, bem assim ao 
aumento_ das receitas reais provenientes das ex
portações dos EStados-membros e ao incremen
to de sua participação no convivia internacional. 

11) A modificação do artigo 46 visou a enfa
tizar a necessidade de um desenvolvimento inte
gral. 

12) E a mesma proposta se depara no artigo 
49 que determina o incentivo de atividades no 
campo da tecnologia, com o propósito de ade
quá-la às necessidades do desenvolVimento inte
gral. 

13) O art. 52 sofreU alteração em sua letra 
f. com o objetivo de ampliar a competência da 
Assembléia Geral na apreciação de relatórios dos 
órgãos técnicos, tendo sido igualmente ampliado 
o rol _de do-cumentos que podem ser submetidos 
à sua apreciação. Deu~se, além disso, à Assem
bléia Geral o poder de apreciação de relatórios 
de qualquer órgão, segundo seu critério. 

14) Coube à modificação do artigo 63 expli
citar que, em caso de ataque armado ao território 
de um Estado americano o Presidente do Conse-
lho Permanente toma medidas "sem prejuízo do 
disposto no Tratado lnteramericano de Assistên
cia Recíproca no que diz respeito aos Estados
partes no referido instrumento". 

15) O art. 81 estabeleceu que o Conselho Per
manente atua provisoriamente como órgão de 

consulta, "conforme o_estabelecldo no b"atado es
- pedal sobre a matéria" e não mais, como determi
nçM~ o ªntigo texto, quando _sobrevenham as cir
_C]JDs@Q_çi~~ previs~s no art. _63 _da carta. 

16) No art. 90, substituiu-se a Comissão lntera
_merlcar@_de Soluções Pacíficas por comissões 
ad hoc para solução pacífica de controvérsias. 

17) No tocante à competência do Conselho 
Perroan_ente, o novo art. 91 n?feriu-se_não apenas 
aos_ projetas de acordos destinado_s_ a facilitar a 
Colaboração entre a OEA,-a ONU e outros organiS
mos intemadonais, mas também visou a facilitar 
a colaboração entre .. a "Organização dos Estados 
Americanos. Estados americanos e as Nações 
Unfdas". 

Modificada foi também a lelra f do re(erido art. 
~1 para ampliar o elenco de órgãos ctdos relató
rios de~m ser submetidos à consideração do 
Conselho Permanente a frrn de que este apresente 
à Assembléia Geral as observações e _ _recomen
dasões que julgar pertinentes. 

18) O novo -an. 107, referindo-se à compo
sição da Comissão Jwidlca b1teramedcana deter
minou_ que as vagas que ocorram no órgão, por 
razões diferentes da expiração normal dos man
datos de seus membro_s serão preenchidas pelo 
Conselho Permanente da OEA,- de acordo com 
critérios preestabelecidos. 

19) O art. 116, alargando a competência do 
Secretário-Geral, facultou-lhe levar à atenção da 
Assembléia Geral ou do Conselho Permanente 
qualquer assunto que, na sua opinião, possa afetar 
a paz e a segurança do Continente bem assim 
o desenvolvimento dos Estados. Erifatlzou. contu
do, que tais atribuições serão exercidas em con
formidade com a Carta. 

20) Por fim, é quase desnecessário aludir ao 
fato que o novo artigo 127 explicitou que a sede 
da OEA. é a--Cidade de Washington, no Dislrito 
cte: Columbia. . 
b) Artigos eliminados da Carta: 

Foram eliminados os arts. 30, 31, 32, 33, 83, 
84, 85, 86, 157 e 86. 

Os a:rts. 30, 31, 32 e 33 figuravam entre as 
normas económicas _da_ Carta e não mais se coa
dunam com a nova idéia de desenvolvimento inte-
gral. 

Os arts. 83, 84, 85, 86, 87 e 88 constaVam 
clo __ Capaulo XIV relativo ao Conselho Permanente 
da Orgariizaçã6 e referiarri:..se- a uma Comissão 
lnter_americana de Soluções Pac:íficas, que deixou 
de existir, superada que foi pelas supramencio

- nadas comissões ad hoc. 
c) Artigos acrescentados à Carta: 

Os arts. novos que a Cartã passou -ã Tncorporat 
receberam os números: 8, 30, 31,-32, 33, 35, 
84, 85, 86, 87 e 143 e, sinteticamente, têm os 
seguintes objetivos: 

1) O art & determina que a concfição de mem
bro da Organização estará re.stringida aos Estadps 
independentes do Corltinente que, em 10 de_ de
zembro de 1985, forem membros das Nações 
Unidas, e aos territórios nãct- autônomos mençio
nados no documento OENS.er. P, Ag/doe. 
1939/85, de 5 de novembro de 1985, quando 
alcançarem a Sua independência. 

Segúndo a EXposição de Motivos de nosso 
Chanceler este foi um artificio de redação para 
permitir a admissão de colónias que vierem a 
conseguir sua independência, com exceção das 
ilhas Malvinas. 
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2) O art ;30 explidta que a cooperação intera:
meJicana para o desenvolvimento--integral é r_e_s
ponsabilidade comum e solidária dos Estados
membros, no- CoOtextó dOs princípios democrá
ticos e das instituições do_ Sistema lnteramericano 
e dá oub"_os esclarecimentos. 

.3) O art. 31 __ enfatiza_que·a--SUpfaineOdónada 
cooperação deve_ ser contínua e en_caroinJw~se. 
de preferência, por meio de organismos muttila-
ter$_ -· ___ ·-- __ ·---

4) O art. 32 qualíflca o desenvolvimento como_ 
responsabilidade primorcfial de cada péÚs e deve 
constituir um processo integral~ continuado para 
a criação de uma ordem econômica e social jUsta. 

5) O artigo 33 propõe quatorze metas básic_as 
e serem atingidas pelos Estados-membros. 

6) -o ait.~ "35 refere-se às empresas transna
cionais e aos investimentos privado'? estrangeiros 
e os submeteU à chamada "cláusula Calvo", isto 
é, à legislação e à jurisdição dos tribunais nado
nais competentes dos países receptores. 

7) O art. 84 estabelece recurso· ao CohsclfiO
Permanente para obtenção de bons oficios~ 

8) O arl 85 pennite ao Conselho Permanente, 
com anuência das partes na controvérsia, es_tabe
lecer comissôe_s ad hoc, que terão, em cada caso, 
a composição e o mandato que aquele órgão 
estipular. 

9) O art. 86 faculta ao Conselho Permanente, 
pelos meios que julgar conveniente, investigar os 
fatos relacionados a urna controvérsia, inclusive 
do respectivo governo; 

10) o art. 87 estabelece as medidas a serem 
tomadas pelo Conselho Permanente em ·caso de 
não-ªceitação pelas partes do processo proposto 
de solução padfica. 

11) Finalmente, o artigo 143 encarece aos ór~ 
gãos competentes da OEA. a necessidade de bus
ca_ de uma maior colaboração dos países não
membro~ da Organização em matéria d~ coope
ração para o desenvolvimento. 

Constata-se, pois, pela enumeração feita. que 
não há óbiCes de ordem jurídica capazes de deter
minar uma atitude negativa desta Casa relativa
mente ao presente Protocolo, que corresponde 
aos prindplos do Direito Internacional Qer_al_ e Re
gional 
__ ~ru:tilharnos~- ªs ___ opiniões exaradas na Mensa-
gem PresidenciaL que acompanha este Projeto 
de Decreto Legislativo, no sentido de qJJe a ratifi
cação do Protocolo apreciado poderia significar 
uma contribuição de nosso País para a dinami
zação da Organização continental e para o fortale
cimento dos víncuJos de diálogo e colaboração 
madwa entre as nações do hemisfério. 

Não devemos esqu~er o fato relevante de que, 
atualmente, a Secretária-Geral da OEA. é confiada 
a um diplomata brasileiro, num a visita feita à_ 
entidade, em 1985, pelo Presidente eleito_ Tan: 
credo Neves, que enalteceu o seu passado-e depo- -
sltou cq_l]fiariça no seu futuro, como foro de deba-
tes do Continente americano. _ 

Acrescente-se-a isso que, em contencioso -re
cente, a propóSito da iniportaç:.ão_de cálÇãàos b!-ã
slle1ros pelõs Estados Qnidos_ ® América, a con-_ 
vocação de uma Comissão Especial de -Consulta 
e NegociaçãO- CECON- sob a égide da 01;A. __ .. 
foi fator decisivó para Urria sOlução favorável &ó_S:__ 
interesses do_ Brasil. 

ReconhecemoS, portanto, que a adesão._ sem 
delongas, de nosso país à Reforma da Carta da 
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OEA póde ser um passo importante para ·a ~·res
gate" da instituição, abalada por uma certa crise 
de confiança, e somos favoráveis à aprovação 
do presente Protocolo, nos termos do anexo Pro
jeto de Decreto Legislativo. 

Sala das Comissões. em 24 de agosto de 1988. 
-~ VJana, Presidente.-Frandsco RoDem
berg, Relator. - Nelson Wedeldn, - Itamar 
Franco.-Chagas Rodrigues.- Nelson Car
neiro. -Leite Chaves.- Afonso Sancho. 

O SR. PRESIDENTE (Lourtval Baptista) -
Eitf discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte,_ nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 11: 

Discussão, em prfmeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado n9 60, de 1988, de autoria 
do Senador Itamar Franco, determinando 
que o Poder Executivo exija das represen
tações diplomáticas estrangeiras o cumpri
mento da legislação trabalhista. (Dependen
do de parecer.) 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por 
solicitação das Lideranças, nos termos do dispos
to no art. 11, parágrafo único, da Resolução n9 
01 de 1987, com a redação_dada pela Resolução 
"'54/1977. 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 01/1987, 
designo o nobre Senador Nelson Carneiro para 
proferir o parecer sobre o Projeto de Lei do Sena
do n' 60/1988. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB - R.J. 
Para emftir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, apresentado pelo ilustre Senador Itamar 
Franco, ·abjetiva o presente prOjeto de-lei deter
minar que o Poder ExecUtiVo ~ja das represen
tações diplomáticas estrangeiraS O cumprimerito 
da legislação trabalhista. 

Justificando sua iniciativa, ressalta seu autor 
que, reiteradas vezes, empregados que prestam 
serviços a legações estrangeiras aqui acreditadas 
têm sido lesados em seus direitos trabalhistas e, 
frustradamente, têm tentado recorrer à prestação 
jurisdicional brasileira. 

Aim'unJdade diplomática invocada pelos gover
nos estrangeiros impede até mesmo a apreciação 
da reclamatória trabalhista que deveria sobrevir, 
por parte da Justiça brasileira. 

Aduz, ainda, que não deve ser a imunidade di
plomática interpretada como um salvo conduto 
para o sistemático generalizado desrespeito pela 
ordem jurídica interna, referindo-se inclusive à 
Convenção de Viena sobre as Relações Diplomá
ticas, a qual estipula em seu art. 41, alínea 1, 
que, "sem prejuízo de seus privilégios e imuni
dades, todas as pessoas que gozarem destes privi
légios e imunidades deverão respeitar as leis e 
os regulamentos do Estado acreditado ... " 

Acrescente-se, ainda, às exaustivas razões ex~ 
postas na justificativa do seu eminente autor que 
já é praxe dos Ministérios de Relações Exteriores, 
e inclusive do ltamarati, através de circular, con
clamar as missões diplomáticas acreditadlJsjunto 
a seus Estados a aplicarem em suas relações 

de trabalho -com fundonários de sua naciona
lidade a lei _local. 
~Os p·nvuéglos e imunidades diplomáticas são, 

desde a sua institucionalização consuetudinária, 
até- a _sJJa Codificação no estatuto maior das rela
ções diplomáticas contemporâneas, a COnvenção 
de Viena, inStrumentos Viabilizadores e nlesmo 
indispensáveis à Coexistência jurídico-política dos 
Estados soberanos. São as peculiaridades do 
exercício da função diplomática que lhe embasam 
a natureza jurídica e é. portanto, de se exigir que, 
em nome ·dessa mesma funcionalidade, se apli
Que o Direito do Trabalho do Estado acreditado 
nas relações laborais que aqui consideramos. 

Resta enfatizar que é inadm_issív~l que a lesão 
ao direito do cidadão brasileiro se dê de fonna 
inconseqüente, contrariando princípios jurídicos 
élerii_en_~reS- da prestação jurisQicional, _atributo 
inegociável da soberania. Outrossim, também 
não é admissível que se permita que o Brasil seja 
visto e tratado pelos demais países como uma 
Nação-onde as _leis possam ser !Jnpunem_ente_de.§l-
respeitadas. -

Isto posto, somos _pela aprovação do presente 
Projeto de tei do semido. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourtval Baptista) -
Em discussão O prOjeto, em primetro turno. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça -a- palavra, encerro 
a discussão. 
-- Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-s~á na sessão.seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 13: 

Mensagem nv 118 (n~ 1 ~6/88, na origem), 
relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Munidpal de Unhares, Estado 
do Espírito Santo, a contratar operação de 
Crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 69.954 Obrigações do TeSoufo NaCio
nal -OTN. (D~pendendo de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Mário Maia para 
proferir o parecer sobre_a Mensagem, oferecendo 
o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, -com 
a Mensagem n9 118, o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado Federal 
a autorização para que a Prefeitura Municipal de 
Unhares (ES) contrate, junto ao Banco do Estado 
do Espídto Santo S/ A, este na qualidade de agente 
financeiro da Caixa Económica Federal, a seguin
te _operação de crédito: 

caracteristlcas da opernção 
A- Valor CZ$ 29.696.357,67 (correspond~n

te a 69.954.4361 OTN; de CZ$ 424,51 em out/87: 
B-Prazos: 
1 -de carência: até 30 meses; 

--2-- de amortização: 120 meses; 
C-Encargos: 
1 -juros: 4,0% a.a.; 
2 -taxa de administraçllo:2% do valor de cada 

liberação; _ _ 
3-outros encargos: 1% de taxa di: repaSSe 

ao agente financeiro; 

D - G"ai-aritla: Ouotas do Imposto Sobre Cir
culação de Mercadorias (ICM). 
E- Destinação de recursos: execução de 

obras de urbanização do bairro Juparanã. 
Ouvida a çespeito, a Secretaria dá T escuro Na

danai do 1!\inisté_rio da_ Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realaa,ção da operação. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereddo a _aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social_ do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece _normas_ de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o periodo de funciona~ 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financ_eiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos dos seguinte: · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 101. DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de U
.nhares (ES) a cQ~~tralaf opemçáo de~
dito no valor con-espondente, em cruza-
dos, a 69.954,4361 OT!'I. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Unhares 

(ES)_, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93176, 
alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do-Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 69.954,4361 OTN junto ao BancO do Estado 
do Espírito Santo S/ A, este na qualidade de agente 
financeiro da Caixa Econõmica Federal. 

A operação de crédito destina-se à execução 
de obras de urbanização do bairro Juparanã. 

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

É o parecer, Sr. President.e. (~uito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourtval Baptista) -
Em ·discussão o projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, ence_rro 
a discussa_p. - · -

Encerrada· a discussão, a votação do-projeto 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourtval Baptista) -
Está esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia 
- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra, para breve comunicação, 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB - R.J. 
Para breve comtmicação.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O Congresso Nacional vai prestar, na próxima 
quinta-feira, juata homenagem à memoria do sau
doso homem público Nereu Ramos, que teve 
oportunidade de presidir as Casas do Legislativo 
e ocupar a Presidêflcia da República. Minha inter
venção neste momento - eu que· tanto devo 
àquele eminente homem público, pelas lições 
aprendidas, nascido em Santa Catarina, projetou
se, de logo, por todo o Território Nacional -
é apenas para convocar os colegas e, através da 
Voz _d_o Bras~, os r_esidentes em Bras.l1ia, para que 
prestigiem a homei"tagem, que é a homenagem 
do CongreSso Nacional, dos homens públicos do 
Brasil. a quem tanto honrou e dignificou este País, 
e se vangloriava de ser um político, numa hora 
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em que tantos jogam pedras nos políticos brasi
leiros. Nereu Ramos foi um politico que entrou 
e saiu da vida pública .com as mãos lirripas e 
com o respeito_ desta Nação. 

Era O que- tinha a dizer, Sr. Presidente,1Muito 
bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia, 
para breve comunicação. 

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para breve 
.c:_omunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente,_Srs._Senadores_apenas um ligeiro regis
tro. 
, Todos sãbemos quee estamos em plena cam
panha munícipal em_todo .o Brasil. Daí, começam 
a aparecer os fenômenos relacionados _com o 
aliciamento dos votos. 

Segundo a nossa Educação, como há pouco 
referia-se o nobre Senador Afonso Sancho, dese
jamos _que, dentro de algumas décadas, possa
mos fazer _a política clara, transparente, cristaJina, 
sem aJiciamento do voto atr&vés da compra do 
mesmo, procurando corromper o eleitorado. 

Sr. Presidente, desde já, e de _há muito, quando 
ingressamos na política, entendemos que· o voto 
não é mercadoria que se venda, tampouco ê obje
to que se compre, porque sempre conceituamos 
que o voto é honra que se respeita, é dignidade 
que se deve prezar. 

Portanto, não cabe ao detentor do voto ven
d!;olo, tampouco àqueles que procuram eleger-se 
etmvés desse veto, subornar c portador do voto 
para adquirir o seu mandato. 

Tristemente, vemos por este Brasil que já é 
praxe tão comum; imaginamos que rea1mente 
De Gimlle tinha razão, quando, segundo os meios 
de comunicação daquela época, o grande esta
dista francês era vivo, teria dito que o Brasil não 
.era um país sério. 

Parece, Sr. Presidente, que continuamos com 
pouca seriedade, principalmente em se_ tratando 
do problema do voto, no período eleitora]. 

Vejamos, no meu Estado, um exemplo recente, 
contemporâneo, que está ocorrendo nestes __ dias. 
S. Ex!' o Governador do Estado, prevalecendo-se 
do seu cargo e do fato de sua irmã_s_er Diretora, 
Presidente ou Superintendente do Mirad, antigo 
Incra, se desloca para os chamados projetas de 
assentamento, juntamente com um carro-forte 
carregando dinheiro em espécie, dinheiro que não 
é seu, dinheiro que não é do Estado do Acre, 
mas dinheiro que é do Ministério do Desenvol
vimento e da Reforma Agrária E---5. Ex' coloca 
esse dinheiro num carro-forte e, acompanhado 
de sua irmã, se desloca para os projetas de assen
tamento; a fim de entregar pessoalmente, como 
se_ o banco não tivesse pessoas adequadas para 
isso, como se o banco não tive~ fundonárlo 
de caixa para fazer o pagamento; S. Ex' tira das 
sacoJas os pacotes de dinheiro e os entrega aos 
parceleiros, que são financiados para a execução 
de um projeto pequeno de microprodução, e es
tes microprodutores recebem minguadas quan
-tias,-que variam de 100 a 400 mil cruzados, como 
incentivos à produção. 

Ora, Sr. Presidente, não estamos contra a pre
sença do banco ou do carro-forte naquelas re
giões dos adentrados dos projetas de assenta
mento, visto que as estradas vfcinajs sã_o precárias 
e dificultam a ida do pequeno agricultor à cidade 

DIARio DO CONGRESSO NACIONAL (Seção O) 

para fazer o crédito e apossar-se daquela pequena 
quantia. O que reprovamos ê a autoridade gover-

• namental no abuso do poder, principal o econô
, mLco;- utilizando-se desse fato para, juntamente 
com a sua irmã, fazer a distr_ibuição pessoal desse 
dinheiro. - -

Mais grave, Sr. Presidente, é que estamos em 
plena campanha eleitoral. O período eleitoral já 

__ está aberto e as autoridades constituídas - o 
Presidente da República, os Governadores, os Pre
feitos atuais- pela Lei EleitoraJ; sequer poderiam 
acompanahros candidados _pilfa aliciar votos para 
eles. _ 

É de praxe a presenÇa dessas autoridades nos 
comícios, nas visitas aos bairros e às comuni
dades . .Mas, ir ao projeto com o dinheiro na mão, 
~c;::ompanhado do candidato a prefeito, o seu can
di.dato, d candidatq oficial do Governo e da Si!;wl
ção, distribuindo o dinheiro em espécie e, ao mes
mo tempo, aproveitando-se daquele chamariz do 
dinheiro para reunir alguns colonos e a1i, em virtu
de da presença do .dinheiro, fazer comícios, d~en
do das benesses, da bondade e da capaciçlade 
.adminisb:ativa elo Govemo, da sua bondade, da 
sua magnanimidade ae ir ali ele, pessoalmente, 
trazer o caixa; ele, pessoalmente como uma pes
soa magnânima, trazer o dinheiro e dar em e:spé
cie ao pequeno agricultor, isto, a meu ver, não 
está correto. 

Portanto, Sr. Presidente, faço este registro, para 
ver se as autoridades eleitorais, se o Tribunal Re-:
gional Eleitoral do Acre, se o _Tribuna1 Superior 
Eleitoral, diante das lets, diante dos prindp!osfun
darn~ntais que acabamos de aprovar agora, na 
nova Constituição, onde está proibida a promoção 
pessoal e o aproveitamento do cargo para promo
ção- pessoal,a advirtam S. Ex' o Governador do 
Estado do Acre para que não continue cometendo 
esse crime contra o art. 299 do Código Eleitoral, 

· da Lei Eleitoral, porque ê um crime o que ele 
está fazendo: dar dinheiro em troca de vantagens, 
de votos para o seu candidato.-Ainda mais que 
esse dinheiro não é seu, não_ê do Estado, pertence 
ao Ministério do Desenvolvimento e da Reforma 
Agrária. F1agrante crime. Inclusive fize!TIOS wna 
representação neste sentido, porque não estamos 
inventando, estamos fazendo aqui um registro de 
fatos qüe foram, pública e notoriamente, apresen
tados através da televisão. E ainda, à guisa de 
noticiário, o Governador paga o cachê à televisão 
para apresentar essas imagens de sua magnani
midade, além de fazer, através_ de fotografias e 
relatos no seu jornal oficial, a propaganda desse 
fato, corria sendo auspicioso, um fato vantajoso, 
um rato que Q povo deve reconhecer como de 
sua bondade, do seu coração aberto e magnâ
nimo para com o povo. 

Faço este registro para mostrar, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a desigualdade que os candidatos 
de _o_utros Partidos estão enfrentando na campa
nha eleitoral c;la cidad,e de Rio Branco, capital do 
Estado .do Acre, o Estado mais ocidental deste 
Cqpt_i_nente brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Conc~o -~_palavra ao nObre Senador Mauro Be
nevides, para breve Comunicação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Para breve comunicação.)- Sr_. Presidente, Sfs. 
Senadores, a comunicação que desejo transmitir 
à casa envolve, sem dúvida, um apelo veemente, 
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patético, dirigido ao Ministro José ·Rein~ldo Tavã.
res, dos Transporte~, diante da_ noticia veiculada 
pela imprensa nacional de que o_DNERdetermi
nara a todos os Distritos Rodoviários_ dp Pais a 
sustação de obras e_ empreendimentos que vêm 
seffdO"fea_lizadqs, sob a alegativa,~~-~e-~ "Ope
ração Desmonte" atingiu, fundamentalmente, as 
verbas orçamentárias daquele órgão subordinado 
à aludida Pasta. _ _ _ _ -

Ora, Si'. Presideilte, a simples ilotída gerou no 
meu Estado, de onde acabo de chegar, uma rea
s:ão de inconformismo, de Insatisfação e de pro
iesfá,-porque a para1isação até- mesmo das obras 
de simples recup_eração da malh~ ~ria, confiada 
-ao GoverhO FéderaJ, -vai tiazer transtOrno ínsúpe
rávet para o País inteiro, e de forma particular, 
para a nossa região, uma vez_ qu~ _<?~ __ pep<l!tB
mentos Estaduai!:) de Estradas de Rodagem não 
possuem recursós -qúãntftativamenté expressivos 
para_enfrentar essas dificuldades. Daí por que en
tendi do meu dever, durante .a.:;essão_de hoje, 
transmitir não ,apenas ao Dr. Antônio_ Canabrava, 
diretor do DNER, mas, sobretudo, ao Sr,_ Ministro 
José Reinaldo Ta'(areS, da Pasta dos Transportes,' 
a minha solicitação no sentido de _que Sejam ado-
tadas providências_urgentes, capazeS de restabe
lecer _a normalidade de atuação_do_ Departamento 
NaciOnal de Estradas de Rodagef11. A per~ 
essa determinação do Governo, os prejufzos serio 
incalculáveis e não .é pOssível que nós, rePreSen
tantes do povo, aqui nos omitamos no expressar 
a -nossa indignação e, naturalmente, ainda, fazen.. 
do-a acom_p~IJ.i:HI.r do pedido_que, nes_t~ momen
to, é rea1mente instante e dramático, veemente, 
mesmo a fim de que, se for o caso, o pi"6prio 
Presidente da República intervenha, para resguar
dar, pelo menos o _Nordeste, da conotação draco
niana dessa deliberação do poder centra]. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V. 
EX1' um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Pois niio. 
Quço, com imenSo pra:ler, O aparte cfe- V. Ex", 
nobre Senador PompeU de Sousa 

O Sr. Pompeu de Sousa- Meu caio_ ser. 
dor, meu caro colega, meu caro conterrâneo, o 
apelo de V. Ex" é mais do que um grito de alma 
de todos os nordestinos - e eu sou nordestino 
também- é um grito de protesto também. Acho 
eu - pelo menos dou essa interpretação e acho 
que legitimamente- que este ato de suspender, 
hoje mesmo, a conservação das rodovias federais 

........- e acentuo bastante be_m - das_rodovías fede
rais, portantO, da responSabilidade da Federação, 
constitui um crime_.contra o·Pafs, Uril_crime Cóhtra 
a economia nacional. Isso significa o começo da 
destruição da nialha rodoviária naciona], porque 
sabemos o estado em que estão essas rodovias, 
o estado de perecimento, de ruína em _que se 
encontram. Se abandonarmos, a esta altura, a 
conservação dessas rodovias, estamos conde
nando este Pais _à_ paraliSia da sua economia, à 
paralisia da sua vitalidade económica. E isso é 
um crime contra o Pais e contra os brasileiros. 
Ainda mais, Sr. seriãdor.__rne.U~Qs q)legas, nes
te·m_omento, o que se alega? Al~a-se qt.ie a fütLira 
Constituição - airiâa riem SeqUer p'rõ~ulgada 
-já cria as suas conse(iüêil.clãS nO futUro "OrÇa
mento. Ora, o fU:turo Orçamento, __ estafnos há três 
meses e meio da sua ünplantaçãô. Ainda- sequer 
foi recebido e -ainda sequer foi relatado com~ , 
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deve ser, de maneira a restabelecer as prerro
gativas do Congresso Nacional. Isso constitui, por
tanto, um ato criminoso, quando ainda falta segu
ramente quase 1/3 da previsão orçamentária des
te ano, que não está sendo cumprida pelo Execu
tivo. Parece-me que temos sofrido uma provo
cação para dizer que fiZemos uma Constituição 
que toma o País ingovernável. Essa tem sido _uma 
das características que_ a demagogia oficial tem 
procurado Impor a este País. Essa operação des
monte, nobre Senador Mauro Benevides- já tive 
oportunidade de dizê-lo num discurso aqui, no 
Senado Federal -, é realmente um desmantelo. 
Estão pretendendo é desmontar o Brasil, porque, 
assim desmontado, fica mais facilmente rnasti
gável e deglutível pelo capital internacional. Muito 
oDrigado. 

O SR. MAQRO BENEVIDES - Agradeço 
a V. Ex•, nobre Senador Pompeu de Sousa, a 
sua solidariedade emprestada ao meu pronuncia
mento e estou absolutamente convicto de que 
os argumentos que foram aditados à minha expo
sição inicial haverão de chegar ao conhecimento 
do Sr. Ministro dos Transportes e do Oiretor-Geral 
do DNER. E essas duas autoridades, numa açâo 
conjunta e imediata, possam, sem tardança, ado
tar medidas saneadoras que possibilitem aos Dis
tritOs Rodoviários _a continuidade de todas essas 
obras que integram as rodovias federais. 

Aqui fica, portanto, Sr. Presidente - Senador 
Lourival Baptista, o meu apelo e a expectativa 
de que o mesmo encontre guarida no Governo 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Acredito, nobre Senador Mauro Benevides, que _ 
o apelo feito por v. Ex!'; com bom senso~ ser-eni
dade, moderação, equilíbrio e com sua maneira 
amena de falar, terá, na verdade, o acolhimento 
do Sr. Ministro dos Transportes. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador FranCisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o Seguinte discurso.) 
- Sr. Presídente, Srs. Senadores, o que me traz 
hoje a esta tnbuna é um tema de muito sjgnificado 
para a população brasileira e que esta Casa não 
pode deixar de inclui-lo em seus debates. Trata-se 
do aumento da incidência das meningites no Bra
sil, particularmente da doença meningocócica. 

Ainda está viva na nossa memória a calamidade 
que foi a epidemia da meningite do início da déca
.da de 70. Naquela época proliferou a doença me
ningocócica dos soros-grupos A e C, para os quais 
havia sido recentemente _descoberta uma vacina. 
Mais de 80 milhões de brasileiros foram vacinados 
em poucos meses. A epidemia foi controlada e 
marcou um-dos mais re_centes êxitos da saúde 
pública brasileira. 

O que vemos agora, Sr. Presidente, é o aumento 
da incidência da doença meningocóclca do soro
grupo B, para a qual, infelizmente, não conta a 
ciência médica com uma vacina comprovada~ 
mente eficaz. O noticiário da imprensa, há alguns 
dias, referiu-se à genb1 oferta de doação do Primei
ro-Ministro de Cuba, Sr. Fldel Castro, de 50.000 
.doses de uma vacina, ainda em fase experimental, 
contra o meningococo B, desenvolvida naquele 
País. Houve por bem o Ministério da Saúde ser 
prudente e não alimentar na população uma falsa 

segurançá baseada numa vacina ainda não ade
qUadamente comprovada na sua eficácia e, o que 
é muito picir, não dispot1ível em quantidade sufi
dei1te nein para vacinar a cidade de São Paulo, 
local onde tem se registrado o maior número 
de casos. Mesmo que a vacina realmente prote
gesse uma porcentagem alta das pessoas vacina
das, são necessárias 2 doses, com Intervalo de 
4 a 6 semanas, e somente após 1 mês da última 
dose é que cerca de 63% das pessoas teriam 
anticorpos· profetores. Este fato foi verificado na 
experiência cubana, a qual tem sido questionada, 
do ponto de vista estatístico- e epidemiológico, 
por peritos nacionais e internacionais. Contudo, 
as pesquisas lideradas por Cuba já trazem uma 
espeiança âe, em breve, estar disponível uma va
cina para o controle da doença. Uma missão bra
sileira dirigiu-se a Cuba com a finalidade de apro
fundar os conhecimentos sobre a pesquisa e de
senvolvimento da vacina. 

Não podendo ainda contar com um método 
profilático eficaz para o controle da incidência, 
_resta-nos lutar para reduzir a gravidade da doença, 
coja totalidade está .ainda muito alta, cerca de 
20% em média para o Brasil. Para reduzir esta 
letalidade é preciso que o setor saúde imediata
mente se organize melhor para poder diagnosticar 
e tratar precocemente os casos, única forma de 
prevenir a morte. É preciso que o acesso aos 
serviços de saúde seja facilitado ao máximo aos 
casos suspeitos, que sejam divulgados ampla
mente pela imprensa - rádio, jornais e televisão 
-os sintomas e sinais iniciais da doença. É pre
ciso ainda que haja medicamentos disponíveis 
para tratamento e quimioprofilaxia. Do ponto de 
viSta estratégico, a defmição de hospitais de refe
fênciã em todos os Estados facilitaria a adoção 
de pro-cedimentos padronizados de diagnóstico 
e tratamento, fundamentais para reduzir o número 
de óbitos. 
- Asltuaçao,_Sr~_Presidente, é de alerta. O próprio 
Ministério da Saúde reconhece que, na cidade 
de São Paulo e Joinville em Santa Catarina, esta
mos vivendo em clima de epidemía localizada. 
O meu Estado de Sergipe apresentou, no entanto, 
a matOr taxa de incidência de doença meningo
códca no país, 7,64/100.000 em 1987. É verdade 
que, comparando-se com o mesmo periodo do 
ano passado, o 19 semestre deste ano revelou 
uma queda em tomo de 18% no número de casos 
(40 casos contra 49 do ano passado.) 

Até 15 de agosto deste ano, 50 casos foram 
diagnostiçados como-meningite meningocócica 
em Serg:ipe. Destes, 21 tiveram seus soros-grupos 
isolados, revelando 19 casos do soro-grupo B, 
1 do A e 1 do C. A predominância do soro-grupo 
B é patente. Dos 50 ca5os de doenças mening:o
côdca, 5 fale_ceram, dando uma taxa de letalidade 
de 1 O%, baixa, comparada à média brasileira e 
em relação à própria letalidade do Estado em 
1987, que foi de 28%. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil neces
sita urgentimente destinar recursos para a pes
quisa e desenvolvimento da vacina contra menin
gite do soro-grupo 8. Ao mesmo tempo, manter 
prioridàÇe da pesquisa para desenvolvimento e 

. produção da vacina para outros soros-grupos, 
uma vez que é possíveJ que, dentro do prlndpio 
de competição biológlca, outros soros-grupos 
menos incidentes venham a assumir maior im
portância epidemiológica. Esta é uma sugestáo . 
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que gostaria de transmitir às instituições de saúde 
e de ftriandamento à pesquisa no Brasil. Nós pre
cisamos eirl'rentar nossos problemas, descobrin
do armas eficazes. Não podemos apenas nos van
gloriar das conquistas do passado, como aconte
ceu com o controle da doença rneningocócica 
A e C em 1975 e ficamos 1.3 anos s_eril nos esfor
çarmos para desenvolver vacinas para outros gru
pos de meningites, 

Em razãO do mõmento atual pedimos, Sr. Presi
dente, que o Ministério da Saóde mantenha toda 
a população constantemente informada da reali
dade da situação da meningite no País, como 
está fazendo, pelos órgãos da _comunicação de 
massa. Esclareça detalhadamente as providên
cias que a população e o Governo devem tomar 
para atenuar o mal. _Providencie para que_ não 
faltem medicamentos e coordene junto aos Esta
dos o treinamento_ das práticas do diagn6stico 
e tratamento padronizados, para que reduzamos 
a letalidade, como tem acontecido em Sergipe. 

Sr. Presidente, não pode haver ·~desmonte" no 
Ministério da Saúde, particularmente nos progra
mas prioritários, entre eles, Q controle da me
ningite. 
C~só isto aconteça, o País pagará um preço 

muito alto, mesmo do ponto de vista exdusiva
mente econômico, pois o surgimento de uma 
epidemia nacional de meningite obrigará o País 
a dispender uma fábula de recursos. sem consi
derar as perdas indiretas que qualquer epidemia 
tr~ à economia de_ um~ nação. -

Os recursos totais gastos em saúde já são insu
ficientes e a população não suportará mais uma 
redução destes recursos. Saúde_e- educação são 
áreas próprias_ do setor público em que o gasto 
é.investimento gerando resultados a serem colhi
dos no futuro. 

-- Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. 

Durante o discurso do Sf. FranciSco R~ 
Demberg o Sr. Lourival Baptista deixa a ca
delr/1 da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Dirceu Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a Assembléia Legislativa de Ser
gipe promoveu a realização, no dia 18 de agosto 
passado, de uma Sessão Solene com a finalidade 
específlca de outorgar a Medalha da Ordem do 
Mérito Parlamentar a nove ex-Governadores de 
Estado, além do GovernadOr Antônio Carlos Vala
dares e do Deputado Guida Azevedo, Presidente 
da Assembléia Legíslativa. 

Foram agraciados com a referida Comenda -
a mais importante concedida pelo Poder Lef!is
latívo sergipano- os ex-Governador~&. José Ro
llemberg Leite, Arnaldo Garcez, Luiz Garcia, João 
de Seixas Dória, Sebastião Celso de CaiValho, 
Lourival Baptista, João Andrade Garcez, Paulo 
Barreto de Menezes e Augusto do Prado Franco. 

O ex-Governador João Alves Filho, hoje Minis
tro do Interior, não compareceu à solenidade, por
" que já havia anteriormente recebido a Ordem do 
Mérito Parlamentar pelos relevantes serviços pres .. 
tados e por ter construído o atual prédio da As· 
sembléia Legialativa. 
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O ex-Governador Augusto do Prado Franco, 
ausente, no exterior, fez-se representar na soleni
dade por seu filho, o Senador Albano Franco, 
e o Govem·ador Luiz Gardci pelo seu neto Gilton 
Garcia Filho. - - - -

Designado para falar, em nome das persona
lidades ITomenageadas, proferi conciso discurso, 
no qual, depois de assinalar o significado e a im
portância do acontecimento, procurei condensar 
as razões que justificaram a concessão da Meda
lha do Mérito Parlamentar àqueles ilustres ho
mens públicos, cujo desempenho se caracterizou 
pela eficiência, dignidade e exemplar probidade 
a serviço do desenvolvimento de Sergipe e do 
bem-estar do seu povo.-

Ressalto a minha satisfação tanto maior, porque 
decorre do fato de ter sido, além de Deputado 
Estadual, também Constituinte, quando da elabo
ração e promulgação da Constituição Estadual, 
em 16 de julho de 1946. --

Aproveitando o ensejo, requeiro a incorporação 
do meu discurso ao texto deste pronunciamento, 
a fim de registrar um evento que obteve_ excep
cional ressonância. 

Conforme acentuou o Deputado José Carlos 
Machado, Uder do PFL, na-Asseiribléia, autor do 
projeto outorgando a concessão da refertda Me
dalha, "a iriidativa da Assembléia foi um gesto 
memorável e histórico ... porque a homenagem 
aos ex-Governadores marcou, efetivamente, a 
presença viva e real de quatro dél!adas da História 
de Sergipe". 

São estas as consideraçõeS que me parecem 
oportunas à margem de um expressivo episódio 
da recente História Política de Sergipe, eviden
ciando a vocação conciliadora das suas lideranças 
mais representativas. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A Q(JE SEREFERE O SE
NADOR LOORIVAL BAPTISTA EM SEU DIS
CURSO, 

Aracaju, Domingo e Segunda-Feira, 21 e 22 de 
agosto de 1988 

Jornal da Manhã 
"LOURIVAL AGRADECE 
MtRITO PARLAMENTAR 

O Senador Louilval Baptista; fáiando em 
nome dos ex-governadores e do atual gover
nador, homenageados com a Medalha do 
Mérito Parlamentar pela Assembléia Legis
lativa de Sergipe, pronunciou o seguinte dis
curso: 

DeUberou a Assembléia Legislativa de Ser
gipe instituir e conceder a Medalha do Mérito 
Parlamentar com a finalidade precípua de 
demonstrar o seu alto apreço, e profundo 
reconhecimento às personalidades que, no 
decorrer de sua trajetória polftlca, adminis
trativa, cultural ou profissional e em função 
do valor, da eficiência e do significado do 
respectivo desempenho, prestarem serviços 
relevantes ao aprimoramento das instituições 
ao desenvolvimento do Estado ao progresso 
e bem-estar do povo sergipano. 

Com esta iniciativa digna de encômios em 
virtude dos nobres propósitos que a caracte
rizam, a Assembléia Legislativa contribuiu pa
ra estimular e valorizar os mandatos ou car
gos no âmbito do Poder Legislativo, enalte-

cendo, ain~a. o comportamento dos homens 
públlcos, quando vocacionados para exercí
cios das suas imensas_ responsabilidades e 
atribuições, a serviço dos supremos ide_ajs 
delib€rdade; 9emocracia e jUstiÇa social. 

Corivém assinalar que dos ex-governado
res do Estado, hoje agraciados, transitaram 
na Assembléia Legislativa, como deputados 
- Arnaldo Rolemberg Garcez, Luiz Garcia, 

·- João Seixas Dória, Sebastião Cels.o de Carva
lho, o atual Governador Antônio Carlos Vala
dares e Lourival Baptista. 

Tainbém foram agraciados, os ex-govêr
nadores: Josê Rollemberg Leite, Paulo Bar
retO- de Menezes, Augusto Franco e João An

- drade Garcez. 
No que me diz respeito tendo sido igual

mente governador do Estado de Sergipe sin
to-me orgulhoso e sensibilizado pela oportu
nidade de manifestar, em nome de todos 
-e-sses eminentes homens públicos, à Assem
bléia Legislativa do Estado, as expressões 
-dos ma1s sinceros agradecimentos pela Me
dalha do Mérito Parlamentar que nos foi con

.cedida. 
Relembro, neste momento, as inúmeras 

medalhas e condecorações e diplomas que 
logrei conquistar ao longo da minha carreira 
iniciada quar1do eleito deputado estadual, em 
1946, prefeito de São Cristóvão, em 1950, 
e graças a Deus, prosseguindo com êxito 
no-cenário_ nacional (9eputado federal; gover
nador do_ Estado; eleito Senador em 1970; 
reeleito Senador em 1978 a 1986 para o 
periodo de 1987 a 1995. 

É_ com justificado orgulho que me refiro 
às aludidas medalhas e condecorações pelo 
muito que significaram, para mim, como estí

- muJo, e re,compensa moral, ensejando aque
la incomparável "sensação do dever cum
prido" com entusiasmo e dignidade, tão co

- l)hec;_ida dos homens públicos que tiverãm 
o privilégio de recebê-las. 

Acredito que os eminentes colegas tam
bém laureados pela Assembléia Legislativa 
do Estado, sentem, igualmente, idêntica sen

-sação ao serem agraciados com a Medalha 
do Mérito Parlamentar. 

Em meu nome pessoal, e interpretando 
os sentimentos desses insignes homens_ pú
blicos - ex-parlamentares, ou ex-governa
dores - desejo externar a nos&?l emoção 
cívica e a imperecível gratidão pela honra 
que nos é conferida ao receber a Medalha 
·do Mérito Parlamentar. 

Trata-se de uma homenagem da mais alta 
slgnificação que deverá cintilar, na biografia 
de cada um dos agrac[ados, como o reco
nhecimento dos servfços prestados à nossa 
terra e à nossa gente. 

No decorrer da minha vida pública, mercê 
de Deus, tenho recebido muitas homena
gens. A ma1or delas, sempre repito, é a home
nagem do povo sergipano, elegendo-me re
petidas vezes, e dando-me a honra de ser 
seu representante, de lutar, e trabalhar por 

-este Estado. 
Entre as honrarias que tenho recebido, 

duas me causaram uma especial emoção. 
A primeira foi quando o então prefeito, meu 
caro colega e amigo Clesvansóstenes _de 
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Aguiar fez-me a entrega da medalha Serlgy, 
maior comenda confertda pelo Município de 
Aracaju. Outra, foi quando recebi do emi
nente Governador João Alves Filho, a co
menda da Ordem do Mérito Aperipê. Cala
ram fundo na minha alma essas homena
gens, que traduziram, sobretudo, o carinho 
e a amizade do povo e das autoridades sergi
panas, em relação a quem apenas tem pro
curado corresponder à confiança sempre re
novada pelos sergipanos. 

Agora, recebo esta outra homenagem, 
conferida pelos deputados estaduais, nesta 
Casa do Povo, da qual já tive a grande honra 
de_ participar, como deputado constituinte, 
na elaboração da Carta promulgada a dezes
seis de julho de 1946. Relembro neste mo
mento, inclusive como homenagem à figura 
do politico alguns companheiros ilustres que 
tive no exercício do meu primeiro mandato 
parlamentar. Nesta Assembléia, se destaca
vam, pela inteliQência. pelo espirita público 
e intransigente defesa das suas convicções, 
políticos eminentes comO Manoe! Ribeiro, 
Marcos Ferreira de Jesus, Carvalho Deda, 
Edelsio Vieira de Melo, Orlando Dantas, Fran
cisco Porto, Armando Domingues, Seixas 
Dória, Benjamin Carvalho, Armando Rolem
berg, Monsenhor Edgard Brito, Joaquim 
.Martins FOntes, .Manoel Conde Sobral, Horá~ 
cio Goes, Eraldo Lemos, Pedro Chaves, Pe
dro Soc!res, Frandsco Macedo, Manoel Teles, 
Martinho Guimarães, João Melo, Henneto 
Feitosa,~Jos_é Corrêa, Espiridião Noronha. 

Esta homenagem me faz reviver o ·início 
da minha vida pública, o princfpio da cami
nhada, tantas vezes áspera, tantas vezes mar
cada pelas incompreensões, quase pelos de
sencantos, embora nunca tenha perdido a 
esperança, e por isso, a caminhada não se 
interrompeu, e_ nela, fortaleci cada vez mais 
a minha crença de que era preciso continuar, 
seguir em frente, com ânimo e _sem perder 
de· vista os superiores interesses de Sergipe, 
e do Brasil, sempre norteado pelo lema que 
é também minha filosofia de vida: fazer, o 
bem sem olhar a quem. 

A partir desta Casa, tomei-me um cami
nhante através da vida pública, e, neste ins
tante, aos que tão generosa-mente me home
nageiam, devo dizer que não me arrependi 

·-da caminhada, sobretudo, porque não perdi 
a paz interior, ditada pela consciência tran
qüila por não ter praticado, voluntariamente, 
erros ou injustiças no exercício de todos os 
cargos que ocupei. 

Ao meu lado, estão colegas ilustres, ex-go
vernadores que tiv~ram s-obre seus ombros 
a difícil tarefa de conduzir este Estado, e tam
bém o Governador Antônio Carlos Valada"res 
que, corajosamente, enfrerita as dificuldades 
dos dias atuais, talvez, os mais complexos 
da vida do nosso País, e vem conseguindo, 
com criatividade, com empenho; com sacri
fícios pessoais, superar o desânimo. vencer 
o pessimismo, e lançar hoje, os fundamentos 
para a sociedade afluentes que surgirá em 
Sergfpe no decorrer da próxima déCada. Aqui 
estão reunidos, antigos companheiros de 
embates políticos, e também, muitos que fo
ram adversários, lutando em campos opos-
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tos, todos porém, movidos pelo mesmo ideal 
de servir, contribuindo com sua parcela para 
o desenvolvimento de Sergipe. 

José RoUemberg Leite 

Duas vezes goVe-mãdor. Dis-creto, quase 
um timtdo na sua vida privada, porém um 
arrojado descortinador de horizontes como 
administrador. 

José Rollemberg Leite representa para 
Sergipe o valios_o exemplo do político íntegro, 
competente, e, sem vaidades, devotado uni
camente à causa pública. 

Arnaldo Rollemberg Garcez, ainda hoje 
dando lições de comp-etência administrativa 
como prefeito exemplar de sua terra, Itapo
ranga D'Ajuda, Arnaldo, como governador, 
foi um pioneiro. - -

Muito antes do BNH, lançou em Sergipe 
um arrojado programa de casas populares, 
valorizou a educação, prestigiou a cultura e 
incentivou a modernização da agricultura e 
da pecuária. . _ 

Lufz Garda, inovador no exercido da admi~ 
nistração pública, preocupado com o desen
volvimento e a justiça social, fez germinarem 
no seu Governo as Sementes do Banco do 
Estado, dO Iristitl.ii.O de-Previdência, tendo -no 
seu Governo sido criada a Faculdade de Me
dicina. 

João de Seixas- Dórfa, apesar de ter tido 
interrompido o seu mandato, deixou, no pou
co tempo que exerceu o Governo em época 
tumultuada e difícil, exemplos de zelo irte~ 
preensível com a coisa pública, e também 
conseguiu implantar algumas obras de vulto, 
entre elas a cidade dos funcionários. Seixas 
Dória, rejuvenesce agora rilais uma vez cha
mado para servir a Sergipe, como Secretário 
de Estado dos Transportes. 

Celso de Carvalho; político de escola tradi
cional, cultor do espfrito de conciliação que 
b. uma das principais marcas do antigo PSD, 
deixou marcas de capacidade realizadora, 
entre as quais se destaca a criação da Com
panhia Agrícola de Sergipe. 

João Andrade Garcez, tendo exercido um , 
curto mandato, caracterizou-se pela sobrie
dade, simplicidade e empenho em encami~ 
nhar soluções para um problema secular de 
Sergipe", representado então pela falta de um 
porto. 

Paulo Barreto-de Menezes, engenheiro 
sem pretensões políticas que levou para o 
Governo do Estado a preocupação com o 
aproveitamento dos recursos minerais e a 
industrialização-de Sergipe. Hoje realizador, 
que acredita sobretudo na força do trabalho 
e na competênda profissional, como ele
mentos indispensáveis ao desempenho das 
missões atribuídas ao homem público. Um 
amigo leal que me sucedeu no cargo de go
vernador, e honrou o -seu mandato. 
_ Au9l:ISto Franco,· vocaç~o de empresário 

e homem público, numa combinação de 
qualidades que se mostraram extremamente 
oportunas num momento de definições cru
ciais para o desenvolvimento de Sergipe, e 
que foram alcançadas, graças ao esforço, ao 
denodo_ e a capacidade de luta sempre reve-

lados por este notável político e administra-
dor. · · 

Ein-nOnie dos ~usireS Colegas, aQraciád_os, 
não poderia deixar de agradecer a inídativa 
que te\le' o Deputado José Carlos MaChado, 
que exerce o seu primeiro mandato, inas Que 
já dese"rripenhou, com reconhecida compe
tência e_ dignidade, importantes cargos- na 
administração municipal de Àracaju e no Go~ 
vemo do Estado, como Secretário da Prefei~ 
tura quando Prefeito João Alves e depois no 
Goverrici JOão AlveS Filho. 

O OoSsO agradecimento também aO ilustre 
-~esidente ·da Assenibléia Legislativa DePuR 
tado Guida Azevedo, cuja experiência -parla~ 
ment.âr já o credenciou ao respeito e à admi
ração-dos seus colegas parlamentares e do 
povo sergipano, agradecimentos extensivos 
aos ilustres parlamentares que apoiaram a 
iniciativa apresentada. 

Que De_us ilumine a todos os ilustres repre
sentantes do p.ovo sergipano, para que eles 
continuem lutando o bom combate, fazendo 
ci_a disputa política o exercício pleno da de
mocracia, que, longe de inimizar os horriens 
os aproxima todos a serviço do bem-comum, 
a exemplo destes_que hoje estão sendo ho
menágeaâOs, ·adversários Ou correligioná
rios, ontem, mas ligados agora pelo rastro 
de realizações que deixaram na vida pública 
de Sergipe." 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) -Na 
_ -presente sessã:C? ter~inou o prazo para apnisen

. ~ção de emendas ao Projeto de Resolução no 
98, de 1988, de autoria da Comissão Diretora, 
que dá nova redação ao art. 368, inciso I, elo 

. Regulamento AdmirUstrativo do--SenadO Federal, 

. aprovado pela Resoiução n° 58,- de 1972. 

. • Ao projeto não foram ofereddas emendas. 
De acordo coin o. disposto no Regimento Inter

no, a matéria será despachada à Comissão de 
!==onstituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
Presidência convoca sessão extraordinária a reali
zar-se amanhã, dia 13, às 14 horas e 30 minutos, 
'Com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
- ~Câffiãrã-n"---s3, de -1986 (no 3.319/84, na Casa 

de origem), que autoriza o Poder Executivo a criar 
a Universidade Federal de Cruz. Alta, no Estado 
do Rio Granae dõ s-w; ifâã-oi.itras providências, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 

Câm-ara no 105, de 1986 (n~ 7.679/86, ria Casa 
-de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que atribui ao Tribunal de Contas 
d.:dlnião, a partir do exercido de 1986, a fiscali
Z?Iç3_Q -da aplicação pelos Estados, Distrito Fede
ral, Territórios e Municfplos, inclusive por suas 
entidades da administração indireta e fundações, 
das. transferências de recursos federais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.024, de 1986, 
da Comissão 

Setembro de 1988 

- DE FINANÇAS; e -
-PARECER FAVORÁVEL, pr-ofcrido,em plená-

rto, em al!.diência, da Cohiissão de Coi)stitulção 
e Justiça._ - - -

-3-
Votação, em turno. único, do Proj~o de Lei da 

Câmara nç 32, de 19a8 (n9 665/88, na_ Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que altera dispositivos da Lei n9 6.923, 
de 29 de junho de 1981, que dispõe sobre o 
Serviço<:le Assistência ReligioSa nas Forças Arma
das, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

-4-
_Vcita:çaO, em turno CiniCO, do PiOjeto de Deçreto 

Legislativo n? 20, de 1986-(n9129/86, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do acoÍ'do 
de cooperação econômica e técnica, celebrado 
entre o Governo-da República Federativa do Brasil 

- e o Governo da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, em Moscou, a 1 O de dezembrO . .de 
1985, tendo - , _ , - ~~o • - " 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 3, de 1988; da 
Comissão 

-DE RELAÇ0ES EXTERIORES. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n" 10, de 1988 (n9152186. na CâiTiara 
dos Deputados),-que aprova o texto 'do protocolo 
de ..reforma da cart@ da Organização- dos Estados 
Americanos ...:....:.. OEA. denominado "Protocolo de 
Cartagena das fndias", aprovado no XIV período 
extraordinário de sessões da Assembléia-Geral da 
OEA, realizado em cartagena das fndias, Col&n
bia, no período de 2 a 4 de dezembro de 1985, 
tendo __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 4, de 1988, da 
Comissão - - -- · -

-DE RELAÇÓES EXTEIORES. 

-6-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 87, de 1988, que autoriza a PrefeituraMuni
dpal de Campinas, Estado de São PaúJo, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.450,000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional--=- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n9 99, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a con
tratar operaçao de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 47.947.185,70 Obrigações 
do Tesouro Naciçnal_- QTN, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

-8-
Vot~ção, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 100, de 198_8, que _aUtoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 32.038.173,542 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

-------· ~.-~~----___ .. 
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-9-

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n9 101, de 1988, que autoriz.a_a Prefeitura 
Municipal de Unhares (ES) a Contrãta-r _opei"ação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 69.954,00 Obrigações do Tesouro Nadonal-
OTN, tendo _ __ _ _ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-10-

Votação, em primeiro turno;-dO Pl'ojeto de _Lei 
do Senado n9 60, de 19_88, da autoria do senador 
Itamar Franco, determinando que o Poder Execu
tivo exija das representações diplomáticas estran
geiras o cumprimento da Legislação Trabalhista, 
tendo _ __ _ _ _ __ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-11-

Discussão, em turno único,- do Projeto de Lei 
da Câmara ni' 18, de 1988 (n9 7.135/86, na Casa 
de. origem), de iniciativa do Se11.hórPteSiâente 
da República, que- dispõe sobre as relações de 

. trabalho do treinador profissional de futebol, e 
dá outras providências (depéhdendo da ·votação 
do Requerimento n9 48, de 1988, de adiamento 
da discussão). 

-12-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado n\1 43, de 1988, de autoria do Sena
dor Francisco Rollemberg, que proíbe a produ
ção, comercialização e utilização, em todo o terri
tório nacional, de aerosóis que -contenham doro
fluorcarbono, e dá outras providências (depen
dendo de parecer}. 

-13-

Mensagem n9 328, de 1987 (nQ 504/87, na ori
gem}, relativa à proposta para que seja autorizada 
à Prefeitura MuniCipal de Natal, Estado do Rio 
Gránde â6 Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
431.150,00 Obrigações do Tesouro Nacionai
OTN (dependendo da votação do Requerimento 
rr' 269, de 1987, de adiamento) 

O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista] -
Está encerrada a _sessãO. 

(Levanta-se a sesslio às 16 horas) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
aD S4BÓIA DE CARVALHO NA SESSÃO 
DE23-8-88EQ(JE, EN7REiXJEÀREWSÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTE
RIORMENTE. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para encaminhar a votação.} -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acho que, na verdade, essa Comissão se tomou 
das mais discutidas, mas não há negar da função 
altamente moralizadora de que se reveste. Tam
bém não se pode negar que seria lamentável que 
a Comissão devesse encerrar os. seus trabalhos 
antes que colhesse o material necessáriO ao fãzi
mento de um relatório fmal e à produção de suas 
indicações derradeiras, as suas indicações ·que 
hão ·de terminar os trabalhos. 

A presença do Procurador, que ora se discute, 
poderia parecer desnecessário por não se tratar 
de um cargo tipicamente execUtivo e; cOrito .a 

própria função caracteriza, é uma atividade tipica~ 
mente juridica no acompanhamento dos assun
tos de interesse da República. No entanto, acom
panhando os trabalhos dessa ComisSão, tanto se 
discuti_u, até sobre a elaboração de decretos, que 
a palavra de um jurista des&e quilate parece uma 
coisa fundamental. ['ião pelas caracteristicas de 
que seu" depo_imento -possiifevestir-se em aSP_ec
tos adlninistraf.ivos, mas, talvez, pelos aspectos 
-que digam respeito ao encaminhamento de solu
ções no campo do direito. E como essa Comissão 
é multo arripf<i e tem unia atividade de tanto desta~ 
que no- cenáiio nadona!, a no.ssa impressão é 
de que essa convocação, aprovada a anterior, é 
absolutamente imprescindível. 

Daí por que encaminh~mos fayoravelmente à 
aprovação da convocação do Dr. Sepúlveda Per
tence. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
-A(JREO MELLO NA SESSÃO DE 23-8'88 

E Q(JE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
roR, SERIA PiJEJLii::ADO POSTERIORMEN-

-TE" 

O SR. AOREO MELLO (PMDB - N'.. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. senadoreS, iilicialmente, gOstaria de dizer ao 
nobre Senador Mário Maia que não há de que, 
até porque S. Ext está plenamente amparado pelo 
Regimento na sua q-uãlldade de Líder. 

Assim, Sr. Presidente, por nove minutos- não 
creio que chegare! a tanto- terei a oporturiidade 
de manifestar o assunto para o qual estava inscrito 
a ocupar esta tribuna, não me sentindo solitário, 
embora a ausência de eminentes legisladores 

_desta Casa, porque, realmente, o espirita do Sena~ 
do prevalece e a Presençcí deles é inaudível e 
inviSível, mas _efetiva e permanente, pois realmenM 
te o que simboliza o Senado é o recinto augusto 
em- que nóS- eStamOs -presentes, e a majestade 
absoluta deste recinto, onde a Presidência se in
veste de todas as prerrogativas, sintetizando, por 
assim dizer,_ a acrescida coletividade que até ainda 
há poucos_ instantes moVírrle_il.lava a nossa sala 
de sessões. -

Sr. Presidente, eu precisava, realmente, trazer 
ao confieC:imento da CaSa um fato auspicioso 
e que atinge um dos mais expreSsivos Párlamen
tares que já passaram pelo nosso Poder Legis
lativo, ao mesmo tempo que é motivo de conten~ 
tamento muito esPecial para toda a classe dos 
esCritores e os incontáveis que admirilm, na per
sonalidade de Abguar Bastos, uma das maiores 
expressõeS do pensamento criador_brasileiro. 

Abgüar Bastos é um esCritor amazónico, nas-
cido no Pará. Foi prefeito, também, na cidade 

-de Coalf, no interior do Amazorias, e depois se 
tranSferiu ao Rio de JaOeiro e São Paulo e foi 
representante do povo paulista na Câmara dos 
Deputados, se afirmando como um dos maiores 
e mais eficiéntes depUtados que o grande Estado 
bandeirante já enviou ao· Poder Legislativo para 
a ·aÇão eficiente. Era naquele tempo em que bri
lhavam CarripOs Vergai, Abguar, Menotti Dei Pie
chia e tantos nomes que iluminavam e refWgiam 
a Bancada de São Paulo, dando--àquere Esta"do 
uma representação que, sem dúvida, foi uma das 
mais expressivas que já aconteceram no plano 
das delegações populares atribuídas a represen
tantes:- --

Com grande alegria quero registrar que Abguar 
Bastos, o escritor, vem de ser eleito e consagrado 
na Capital paulistana, em todo o Estado de São 
Paulo e no Brasil, como o "Escritor do Ano", me-
recendo o "Prêmio Juca Pato", comenda maior 
que a União Brasileira de Escritores atribui aos 
homens de sensibilidade criadora e que, realmen
_te, merecem o reconhecimento de toda a cole_tivi
dade da ÇJrte criativa, da palavra escrita, neste País, 
garantindo, ao mesmo tempo, a popularidade que 
é decorrente do valor de uma grande obra. 

Abguar Ba"stos, entre Os livros maravilhosos 
-c:om_(Jue jâ brindou o Brasil, se destaca por aquele 
notável Terra de lcamiabas, que é, por assim 
dizer, um catecismO, principalmente para a Re
gião Amazónica, com páginas fulgurantes que 
abrem dimensões imensas ao pensamento cole-
tive e, ao mesmo tempo, apontam um novo cami
nho, um andurial inesperado, inédito e belo para 

. a_juv~ntude_ que se inicia nõs campos do pensa
mento, principalmente na faixa da imaginação. 
Nós, amazônidas, temos, nesse trabalho, um re
pOsitól'fo de -conhecimentos e de. infOnTiações, 
ao lado também: dó seu livro Safra, que é uma 

_ análise da produção da castanha na região do 
- rio Solimões, livro admirável e extraordinário. 

Abguar Bastos é um cidadão que, com a versa
tilida~e _do seu talento, é capaz de atingir pontos 
altíssimos de perfeito refinamento, de verdadeiro 
virtuose em vários campos da criação literária e 
também da criação científica. Ele se destaca, so
bretudo, na minha modesta opinião, como um 
grande poeta, um sensitivo, um homem que, em· 
bera sem fazer versos, tem, dentro da alma, aquela 
captação eletrônica que alcança as dimensões 
infinitas, os aJ-di-la das regiões longínquas do 
pensamento, interplanetárias, dos próprios misté
rios do cosmos. 

Ele- tem Uffia página, intitUlada A Serpente 
da Cabeça de Ouro, que é o tipo de página 
que se lê e jamafs pode- esquecer e nunca aban
dona os nossos passos, nossa memória. E sem-

- pre nos recordamos daquela criação, daquela be
leza, daquela originalidade, daquele p·onto tão alto 
a que a imaginação hUmana cõriseguiu atingir. 

PortantO,- fico fegoiiJado - e nOs regozigar de
vemos - em saber que o Brasil inteiro atribuiu 
a Abguar Bastos o "Prêmio Juca Pato", e daqui, 
desta tribuna do Senado, quero transmitir a ele 
o reconhecimento e o aplauso por esta justíssima 
atnbui._ção; que é plenamente merecida por um 
homem de pensamento extraordinário, orgulho 
e honra de todo o povo brasileiro. 

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

SECRETARIA GERAL DA MESA 

(Resenha das ma~rias apreciadas no período 
de I• a 31 de agosto de 1988 - art. 293, 11, 
do Regimento Interno) 
Projetos aprovados e enviados 
à Sanção 

- Projeto de Lei da Câmara n9 53, de 1987 
(n9 214/87, na. Casa de origem}, de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que altera dispo
sitivos da Le_i n~ 6.880, de 9 de dezembrQ de 1980, 
que dispõe o Estatuto dos Militares. Sessão: 
11-8-88 (extraordinária). ~ ~ . ~ 

- Projeto de Lei da_Càmara n? 6, de 1988 
(n9 8.169/86, na Casa de origem}, de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispõe 
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sobre a estrutura das categorias fundonals do 
Grupo-Atividad.is- de Apoio Judiciário dos Servi
ços Auxiliares da Justiça do Distrito Federal e 
dos T errit6rios e dá OutraS pr6vídências: Sessão 
11-8-88 (extraordinária). 

- Projeto de Lei da Câmara n9 ·30 de 1988 
(n~ 549/88, na Casa ·de--origem), àe Iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que autoriza o 
Poder Executiva·a-cohstituir a Fundação CUltural 
Palmares-FCP, e dá outras providênciaS:- sessão: 
11-8-88 (extraordinária). 

- Projeto de Lei da Câmara n9 37, de 1988 
(no 478/88, na CaSa de oiigem), que estende aos 
portadores da Síndrome da Jmunodeficiênda ad

. quirida {SIDNAIDS) os beneficias que especifica 
e dá outras providências. Sessão: 16-a..:aa (ex
traordinária). 

- Projeto de_ Lei da Câmara n9 14, ·ae- -1988 
(n" 381/BS;"na Casa de origem), de iniciativa do 
Senhor Presidente da Repóblica, que dispõe sobre 
a criação de cargos na Secretária do Tnbunal 
de Justiça do Distrito Federal e dá outras provi~ 
dêndas. SesSão: 16-8-88. -

- Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1988 
(no:> 7.183/66, na Casa de origem), que altera- a 
composição do Tribunal do Tri.lbalho da a~ Re
gião, cria cargos e dá outras providências. Sessão: 
16-8-88. - - - -

Projetos aprovados e enviados 
A Promulgação 

- Projeto de Resolução n9 17, de 1985, de 
autoria do Senador Jutahy Magalhães, Que dispõe 
sobre o uso da palavra, e dá ·outras providências. 
Sessão: 16-"8-88. 

- Projeto de Resolução n9 83, de 1988, que 
autoriza o Governo do Estadõ- do Rio de Janeiro 
a emitir 16.700.000,00 Obrigações do Tesourei 
do Estado - oTRJ;_ elevando temporariamente 
o limite de sua dívida consolidada. Sessão; 
16--8'88. 

- Projeto de Resolução n:o 85, de 1988-, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paracambi, 
Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
• 61.000,00 OTN. Sessão:16-8-aa· 

- Projeto de Resolução n~ 88, de 1988,que 
autoriza o Governo do Estado de Sai'lta Catarina 
a elevar o limite de seu _endividamento, a fim de 
que possa emitir 11295.702 Obrigações do Te-
souro do Estado de Santa Catãrliia-OTC. Ses
são:16-8-88. 

- Projeto de Resolução no 79, de 1988, rerrati
ficando a Resolução n9 I60,de 1986, que aUtoriza
o Governo do Estado do Pará a contratar opera
ções de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 363.865,70 OTN. Sessão: 16-8-88. 

-- Projeto de Resolução n9 80, de 1988, de 
autoria do Senador Ronan Tito, que altera o art. 
64 do Regimento do Senado Federal. Se~s~o: 
16-8-88. - .. -

- Projeto de Resolução no 94, de 1988, que 
autoriza o Govemo do Estado de Minas Gerais 
a emitir 13292.652,00 Obrigações do Tesouro 
do Estado, elevando temporariamente o liffiite da 
sua dívida consolidada. Sessão: 23-8-Ba _ 

- Projeto de Resolução n9 96, de_ 1988, que 
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a emitir 12.60g.235 Obrigações do Tesouro 
do Estado, elevando temporariamente o limite da 
sua dívida consolidada. Sessão: 23-8-88 

-- Projeto de ResqllJç:,ãc;> .n" 97, _de 1 988,_ que firmados entre- a Petrobrás e a _T eXaco Brasil S.A 
autoriza o OOveino do EstadO da Paraíba a "elnitlr -S~ó: 1:1 :a-áe- (extfaOrdirl_áiiã.). . ,_ ' • . ' ' ' 
2.1 OO.OOO,QO Obr[gaçõe~ d<;rT es_ouro. do J:Atado, - R~uenrrientõ i19 9E5, de .1988, de autOrià âo 
'elevando temp.orariamente ·o· limite _de ·sua JMda . Sê!la'd()i Me rides talic!Je, sõlldtéindo, nos 'termos 
·cOnsolidada Sessão: 23-8-88. · r~girj-t~Qtai~,. if).f9~aÇÕes, àO: $~i,ftcir' fo\iNSU?- ~o 
Projeto ·aprovado e ~do . lnter!ort.- através do Gabinete Civil-da' Presidência 

- -a Câmara doa ,Deputados dã · RePúbnCã, a' reSpeito dÓ aridame_hto' do' ''Pi-o-
~'-Emendas dq Senado ao Projeto de L.._ei da jetodoPantanal",quevemsendbfrripla"niadopelo 

Câmara Ji9 7, de 1988 (n9 8.587/86, na easa âe GovernO do Estado do Mato Grosso do Sul, ccim 
·Origem), de iniçiativa do. $enhoJ;_ Pr~sideqt~ da recursos do Banco Mundial, através de contrato 
RéPúbiica,,que cria a 16° R~gi~o ~'!l-~I:J~ÇC! do lavi-aáo coni 0- GovernO brasileiro. Sessão: 

-,Trabalho e o respectivo J'riJ?unal RegioMI,dp Tra- · ·ll~S..ãã (exfr.iãà::liilárfa). ·- - · · · - -· 
· balho, institLJ_i ~ corresp911dent~ ProcuradÇlri~ ~e- , -Requerimento n1 102, de 1988, -de -autoria 
gional dO MinistériO Póblico da União junto à Jus- ·do Senador Mendes t:ari.ele, solfcitãndó, nos ter~ 
tiça do :rrabalhO, e ~áL <:?~-~~ :w9Vidê.nSi~S.~S~s- · mos regimentaiS, informações-ao-Senhor Ministro 
são: 16-8-88. :da Fazenda, através do ·Gabinete Gvil-dá Presi-
Menâag~~ ~p~~das 'rcl'a~ dência dã República, para instruir as Mensagens 
à escolha de autoridades n"" 124 e 125, de. 1988, do -Senhor-Presidente 

-,-_Mensagem n~ 157, de 1988 (no 294/88, na da República. Sessão: 11-8-88 (extraordinária). 
origem), de 9 de agosto do corrente, pela qual -Requerimento no 111, de 1988, de autoria 
o Senhor Presidente da Repóblica submete à deli- do Senádor Maurício Corrêa, solicitando, nos ter
beração .do Senado a :escolha do Senhor Alexan- mos regimeiltals, ao Ministro Chefe da Càsà Uvil, 
dre Costa para· exe:rcer 0 catgo de Governador in(ormaçOes acerCa da viagem Oficial do Presi
do Distrito federal. Sessão: 23-8-88.. · dente da _República à República Populàr da China. 
, _,-Mensagem no 158~ de 198_8 (n9 297/88, na · sessã'o: 15-8-88 '(extràórdinária). -
orig~m), de 11 de agosto do corrente, pela qual ~ Réquerimeritõ n9 117,- de 1988, de autoria 
o,Senhor Presidente déJ Repúbljca.submete ii deli- do Senador José IgnácibFerreira, solicitando, nos 
beração do SenadO .a. escqlha ç~0 Senhor A~do · termos regiinentais,· a convocação do Senhor Mi
Ferreira da Cunha pará exercer 0 cargo de Minis- rnstro de Estado da Previdência e Assistência Ser 
tro do Tribunal de Contas da União, na vaga de- cial, Doutor Jader Fontenelle Barbalho, para, pe-
corrente da aposentadoria do Ministro Ivan Luz. rante a Comissão Parlamentar de Inquérito', criada 

.Sessão: 23~6~86. pela Resolução no 22, de 1988, prestar esdare_ci

Requerimentos aprovados 

-_ ~ - Requefiffier1t0 :n'? ·9-8~ dé 1988, de. élUtÕria 
do Senador JoSé _1Qr1áCio Feireiia: sollcfu:nidó, !los 
termos regim~':J.tais,~ a_ ~Orivoc~çãO~do Senh_ór Mi
nistro de Estado da Fazenda, Doutor Maílson Fer

- ~elr:a da Nóbréga, pãra, perarlte a Comissão Parla
, mentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 22, 
: _t;~e 19B8, prestar ess:lare.cir:nentos a re"SpeitO de 

ãss_untos pertinenteS à sua Pi:lsta. Sessão: 11-8-88 
(extraordinária). 

~ --ReqUeriménto n~ 1 i2, de 1988, de a:Utoria 
do Senador J.osé lgnácio Ferreira, solicitando, nos 

__ termos .regimentais, a convocação _do Doutor Jo
sé Saulo Ramos, Consultor-Geral da República, 
para, perante· a Comissão Parlamentar de Inqué
rito, criada pela Resolu_ção n~ 22, de 1988, prestar 
_e_sclarecimentos a respeito de assuntos de inte
resse daqueia Comissão. Sessão: 11-8-88 (ex-

- -traordinária). 
- ReqwiriÕ'lento no 1 O, de 1988, de ãutori.il do 

Senador Jamil Haddad, solidtando, ao Ministério 
das Comuri.icações, informaç:ões__sobre o critério 
_adotado pelo atual Governo para .a concessão 

..de.canais de rádio e de televisão através daquele 
-Ministério. Sessão~ 11-8-88 (extraordinária). 

-Requerimento n9 37, de 1988,.de autoria do 
senadOr Itamar Frãilco, solicitando, nos terffios 
-regimentais,-ao Miilistro Chefe da Casa Civil da 
Presidência da J5epública, informaçôes a respeito 
dão Secretaria Especial de Ação Comunitária

-SEAC, a fim de instruir o estudo do Projeto de 
Lei da Câmara no 119, de 1982. Sessão: 11-8-88 

_(extraOrdinária). · 
__ : __ -_RequerimentO·n~ 54, de 1988, de autoria do 
Senador Jamil Hadd~d. solic.itando, nos tennQs 
regimentais, informações ao Senhor MiniStro das 
MlriãS e Energia, através do Gabinete Civil da Pre
sidê-ilcia da República, a respeito dos contratos 

mettfoS a respeito de sua gestão à frente do Mirns
tério da Reforma e Desenvolvimento Agrário-Mi· 
rad. Sessão: 23-8-88 (eXtraordinária). 

- Requerimf'!nto. n,o ,1 J 8, de 19,88, de autoria 
do Senador José Ignácio F.erreira, sàllcitando, nos 
termos regimentais, a convocação do Senhor Pro

. curador-Geral da Repóblica, Doutor José Paulo 
Sepúlveda Pertence, para, perante a Comissão 
Parlamen~r _de Inquérito criada pela Resolução 
n9 2'2, de 1988, prestar esclarecimentos sobre ma
térias de interesse· daquela comissão. ·Sessão: 
23-8-88 (extraordinária). · 

ATA DA 22• REONIAo. EM is 
- . DE AGOSTO DE 1988 

Retfflcaçáo 

Na publicação feit.ci. no DCN-Seção II - de 
16-8-88, página 2107,-2• coluna, -

Onde se lê: 

MENSAGEMN• 158. DE 1988 
(N9 297/88, na margem) 

Leia-se: 

MENSAGEM N• 158, DE-1988 

.(1'1' 297188, na origem) 
ATO DA C::OliUSsAO DIRETORA 

1'1' 37, DE 1988 

A ComissãO- Direto~a do Senado- Fed~ral, n-o 
_uso de suª competência regimental, 

Resolve: 
Ãrl 1 <:> A taxa de ocupação de que trata o 

§ -3o do artigo 43~ do Regimento Interno do Sena
do Federal é fixada em Ci$ 23.000,00 (vinte e 
tr~ mil cruzados), a partir de 19 de julho de 1988. 

Art. 2°_ Este- Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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~ 3~ ~~?9Ct!Jl·fi~ ?& çlispos\ções em .con- e da ded;,ão,do. Tribunal de Contas da União 
trário. especialmrnt~ p~ f.tqs d.a.c;-olll~s-iiç Pire- _l\oi.rQÇJ!§S.o.T..C-OQ8.847/86~a· • ""'-- __ 
tora n,9 ~ ?5, d~.I~?7. ~.9 e;~ c;IE; 19.8f3. . . . _ ~esol:ve tomar sem' efeito; a,partir de 19-7-88, 
· Sal~ â~ ,'Pmis~o Djrf?tc?ra, _ ~ çl~ ~~rubro.de o Ato desta PJeSídêrida n9 99; de r988, publicá do 
· 1988.- Humberto Lucena- J9s.é lgnâclo . no Diário Oftclal da_União de 19-7'Sll, que'éon-

' '- LOi.u;:i~ :~p~· ..:..4u'l:éihy,J~1agalhãe1J- cedeu aposentaç:loria vpJuntária ao- servidor jáão 
' Dirceu Céirileiró- Franclsco Rollemberg- Da CruZ De Jesus Costa, Assessõf~gislativa -do 

Wilson JlllártJDS. , : ' . ' · Quadro Permanente do Sel)ado Federal - Parte 
Especiãl, nos te_rrrios. dOs artigos_] O 1, !ndso lll, 

ATO DO PREsiDENTE e-1 02, inciso I, aJfnea "a", dei Constituição da Répú-
l"t~" 120, P'E,1988 , blica F~d~atly~ rJç;. Bras:il, _ cambioados coot_ os 

O Presjdente do Senado federaJ, no uso das - ~r1;igqs,42,8~ in~is9 ll, 429, Jndiü:U;-430,_ín-Clso 
. atribuições; __ que lhe conferem os artigos•52t Item V, e 4)4, § 4"'. çia R!i!~olução SF 09 58, de 1972; 
, 38, e 97, inciso IV~ do Regimento Interno, em artjgp,29\ par~grafo._(!nit:o, de,: Re$01ução SF n9 
. conformidade com a deJegação-de competência -3;58,, d~ 19&3: ~rtigo :;39 da EE;Sp~ução SF ri~-_13, 
quelhefoi·outorgada.peloAtodaCómissãoDfre~ de 1985, e artigo 2~ da Resolução SF n~' 182, 

, tora n9 2,_ de 4 de abril de 1973; e tendo em --de 1987, com proventos integrais, observaQo o 
vista 0 que consta.-do Processo i':i" 010248/88~9. disposto no· artigo 102,- § 29, da Constítuiçãó Fe~ 

deral. ' ' 
Resolve aposentar, por invalidez, Hélio Barros Senado Federal, 29 de agosto de 1988. _ 

Uma, Adjunto Legislativo Oasse "Especial", R~ew Humberto Lucena, Presidente. 
rência NS-l ~.,do Quadr,ó Permanente do Senado 
.F:ed~ri!l. pos ~ermos_ dos artigos 101,- inciso I, e , ... ,- A~Ç ~ P~~ 
IO?,iQCis,o,l,,alío~."P",tfaConstituiçâodaRepú- . ~ 1~,_D:E; 1~. 
bj!ça,_ f~erativa do Brasil, combinados com .os O Presidente dO SenadO Federal, no uso·das 
artigos 428, im:iso.n~ §- 2_'1,._429. incisO m~ e 414, - atriBUiÇões Que-lhe coriferem os artigos 52; item 

.•§-.49
, da_R~spluç~q·SF n9 58, de 1972.;-artigos . 38, e 97,-indso N, do Regíinento interno,-em 

29 e 39
, da -~esolução SF n~. 35_8, de 1983;-ar:figO ' Confo'rmidade com a delegação de competência 

39
_ da Resolução SF n9 13,ode_l_9.85; artigq 29 -qu'elhe'foioutorga:dapeloAtodaComissãoOjre

da Reso1uç.ão SF n~ 182, de 19-81''- e artigo 1<? tora Ii~' 2, de 4 de abril de 1973; e tendo em 
. da Lei n9 _1.050, de I 950, com proventos integrais, vista 0 que conSta do Processo n" 010.557/88-1 
qbseryaqo_o_ disposto no ~rtigo I 02, § 29, da Cons- Resolve aposentar, _Voluntariamente, Veríssiffio 
titui~o Fed~raL · · · · ·' Torres de>s Rei§, lnspetor de Segurança Le9is-

·Senado J=e.del:'~, 26 de agosto de .1988 .. - laiíVa, Classe "Especial", Referência NS-19, do 
Humberto· Luc~, Presidente. · Quadro Permanente do Senado Federal, nos ter-

ATO DO PRESIDENTE · 
. N• 121, DE 1988 

O Presidente -dO Senado Federal, no uso'das 
atribuições que lhe c~mferern os_ artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, em 
conformidade com a delegação de C9lJlpetência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n~ 2, de 4 de abfil de 1973, e tendo· em 
vista o que consta do Processo n~' 010247/88~. 

Resolve aposentar,_ por invalid~ ~edro Silva 
Brito, -lnspetOr de sefJUránça Legislativa, Classe 
"Especial". Referência NS-19, -do -Quadro Perma
nente do Senado F'ederal, nos termos dos artigos 
101, inciso r, e 102, inciso r. alínea "b", da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combi
nados com os artigos 42B, inciso lU, §' 2'1, 429, 
inciso III, e 414, § 4~. da Re.s()_luçãq SF n9 58, 
de 1972; artigos ?9 e'3ç da_!~.esolução SF n9 3,58, 
de 1983,_ artigo 3? áa Resolução SF n9 1_3, d~ 
1985; artigo :29 da Resolução SF n~' 182, âe 1987, 
e artigo I~daLein9 I.050,de 1950,comproVentos 
integrais, observado o disposto 110 .;3rtigo 102, § 
21' da Constituição Federal. 

Senado Federal, 26 .dê agosto de 1988. -
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO PRESIDENTE 
l'f' 122, DE 1988 

O Presidente do SenadO Federal, no uso_ das 
atribuições que lhe cOfl_fere os artigos 52, item 
38, e 97, irlciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Coinissão O ire
tora n9 2, de 4 de abril de I 973, e tendo em 
vista o que consta do Processo o? 010.427/88-0 

. hlo:S (f()s aJti_gos_lOl_.IndSó 111; e 102, inciso I, 
'"a!írieã"-·''ã", clã-ConstitUição' da República Fede-. 

rativa· do Brasil, combínad® co_m os artigos 428, 
inciso II, -429·, Inciso I, 430, iJ1(:is6S IV e V, 414, 
§ 49, e 428 da Resolução SF n;c58, de 1972; 
artigo 29, parágrafo único, da Resolução Sf n~ 
35_8, de 1983; artigo 39 da Resoluçãa: SF n9 ·13, 
de 1985, e artiQo 2" da Resolução SF n9_t82, 
de 1987, com proventos integrais, observado o 
limite previsto no artigo 102; § 2~. da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 31 de agosto de 1988. '
Humberto Lucena, Presid~nte. 

. - . ATO DO PRESIDENTE 
N9l24, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe_ conferem os artigos 52, itenl -
38, e 97,. inciso IV; do Reg[mento Interno, em 
Conformidade com a deleg&ção de competência 

. qUe lhe -foi outorgada pelo Ato no 2, de 1973, 
revigorada pelo Ato da Comls$ão Diretora n9 12, 
de 1983, de acordo CÇ>J!l o disposto na Resolução 
n9 130, de 1980, e tendo em vista o que consta 
do processo n'''01 0531188-2, · 

Resolve autorizar a contrértação, sob o regime 
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho 
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
do senhor llson Chaves da Silva para o en:tprego 
de Assessor Técnico, com o salário mensal equi
valente ao vencimento do curso DAS-3, a partir 
de 18 de agosto de 1988, com lotação e exerdcio 
no Gabinete do Terceifo-Se<::r~táriO, Senador Dir
ceu Carneiro. 

Senado Federal, 6 de setembro de 1988. -
Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA 
/'1•17, de 1988 

O Diretor-Gefill do Senado Federal, no uso das 
-atribuições regulamentares e tencio em vista os 
fatos constantes dos Processos n<t; 0199q5/87-7, 
000589/88-8, 007812/88-'1 e o despacho neles 
exara.do peJO Exálentissimo Senhor Primeiro-Se-
cretário, 

Resolve repreender o servidor Francisco Olival 
de Freitas Freire, Agente .de Transporte Legis
lativo, Matrícula n9 2555, d6 Quadro Permanente, 

·- com base no disposto nos artigos 463, item I, 
-e 466, item I, da ReSolução n" 58, de 1972, por 
falta de cumprimento dos deveres . 

senado Federal~ 29 de agOstO Cle 1988. -José 
Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

~PORTARIA 
~· 1'1•18, DE 1988 

O Diretor~GeraJ do" Senado Federal, no uso das 
atribuições regulamentares e tendo em vista os 
fatos constantes dos Processos n~ OQ7977_!Z7-5, 
007811/88-8- e o .despacho neles e)(arado pelo 
Excelentíssimo Serihor Primeiro-Secretário, 

Resolve repreender o servidor Hilton Paulo de 
Souza, Matrícula n9 2501, AssistenJ:e Legislativo, 
Referência NM-22, dO Quadro Permanente, com 
base no disposto nos artigos 463, item I, 464 
e 466, item 11, da Resolução n" 58, de 1972 . 

Senado Federal, 8 de setembro de 1988. -
_ José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

EXIRATO DE CONTRATO 
EJQ(I lERMO ADtnVO 

Espécie, ContrAto n• 093188. 
Contsatada: AS---:- Frios Distribuidora, Comér

cio e Representações Ltda 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Fornecimento de 30.000' (trinta- mil) 

quilos de açúcar refinado, acondicionados em 
embalagens de 1 (um) quilo, marca União, e de 
45 (quarenta e cinco) ·caixas de 144 x 12 de chá 

· preto, tipo Tender Leaf. 
Uclt.a«;ão: Tomada de Preços n9 010/8~
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 

do programa de Trabalho 0101001.222~_!?21. 
Natureza da Despesa 3120-0500/8. - - -

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n• O 1382/0, de I 0-6-88. · 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
2.6:34.090,00 (dois milhões,~ seiscentos e trint& 
e quatro mil e noventa cruzados). . 

Vlgênda, I 0-6-88 a 31'-12-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Põrto. Pela Contratada: Aderson trineu da 
Silva. -Amaury Gonçalves Martins,-Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 

EXIRATO DE CONTRATO 
EIOU lERMO ADtnVO 

Espéde: Primeiro Termo Aditivo n9 094/88. 
Contratada: SAGA - Serviços de Anestesio

logia e Gaseoterapia Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 2 (dois) meses, do 

ContrAto n• 069/88. 
Ucitação: Dispensa, por se trata(-de Termo 

Aditivo. 
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Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 
do programa de Trabalho 01014282004/761. 
Natureza da Despesa 3132~010912. 

Empenho: Foi emitida a NOta de Empenho 
n' 0162912, de 30-6-88. ~~ -

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
134.000,00 (centro 'e frlilta e-quatro mil cruZados). 

VIgência: }9-7-88 a 31°-8-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

P'aSsOS Pôrto. Pela Contratada: Glaycon Fernan
des Pereira. - Amaury Gonçalves Martins. -
DTtet6t da SubSecretaria de Administração de Ma
terial e Património. 

EX'IRATO DE CONTRATO 
E/00 lERMO ADITIVO 

Espécie: Primeíro Turno Aditivo no 095/88. 
Contratada: SONEP -Sociedade de Neona

tologia e Pediatria Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 2 -(dois) meses, do 

ContrAto no 070/88. 
Ucltação: Dispensa, por se tratar de Te!TT'Jo 

Aditivo. 
Crédito pelo qual coiTelá a despesa: A conta 

do programa de Trabalho 1l101428.2004n61. 
Natureza da Despesa 3132-0109/2. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01638/1, de 30-6-88. 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 34.000,00 
(trinta e quatro mil cruzados). 

VIgência: }9-7-88 a 31°-8-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: João Rodrigues 
de Almeida Neto. - Amaury Gonçalves Mar
tins. - Diretor da Subsecretaria de Administra
ç~o de Material e Património. 

EX'IRATO DE CONTRATO 
E/00 lERMO ADITIVO 

Espécie: ContrAto n<~ 096/88. 
Contratada: Araújo Abreu Engenharia Ltda, 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação-de selViços de operação e 

manutenções, preventiva e corretiva, com forneci
mento de mão-de-obra e to_dos os materia[s ne
cessários, dos _sistemas elétricos do Senado Fe
deraL 

Ucltação: lnexigibiHdade, com base no pará
grafo único do art. 79 do Ato n9 09186, da Comis-
são Diretora. _ 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 
do Programa de Trabalho n' 010102!.2205/019. 
Natureza de Despesa 3132-0112/9. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 01862n. 

Valor contratual: Estimado em Cz$13.960,00. 
Vigência: 19-8-88 a 31°-12-8a _ 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Edgard César Fi
lho. - Amaucy Gonçalves Martins. - Diretor 
da Subsecretaria de Administração de Material 
e Patrimônio. 

EX'IRATO DE CONTRATO 
E/00 lERMO ADITIVO 

Espécie: Contrato n' 096188. 
Contratada: Araújo Abreu Engenharia Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços de operação e 

manutenções, preventiva e corretiva, com forneci-

menta de mão-de-obra e de todos os materiais 
necessários, dos sistemas _elétricos do Senado Fe

- dera!. 
L!cltação: Tomada de Preç-os n9 Ó1-71s8. 

-=--~-Crédito pelo qual correrá a despesa: A con
ta doPrograma de Trabalho 0101021.22051819, 
Natureza da Despesa 3132-0112/9. 
-Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 

n? 01862/7, de 27-7-88. 
Valor Contratuali Estimado em Cz$ 

13-960.000,00 (treze milhões novecentos e _s_es
senta mil cruzados). 

VIgência: 1'-8-88 a 31-12-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Porto. Pela Contratada: Edgard -César Fi
lho. - Amamy Gonçalves Martins, Diretor da 
Subsecretaria de Administração de Material e Pa
trimônio. 

EX'IRATO DE CONTRATO 
E/00 lERMO ADITIVO 

Espéde: Contrato n9 097/88. 
Contratada: Mercantil Expoente Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Fornecimento de 16.078 (dezesseis 

mil e setenta e oito quilos de café torrado e mo1do, 
de 1 ~qualidade, acondicionados em embalagens 

· alUrilTnil:adas de 1/2 quilo, marca "Pontal". 
_.Ydtação: Tomada de Preços n? 010/Ba __ -_ 

= _Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta d9Programa de Trabalho 0101 001.2229n21, 
Natureza da Despesa 3120~0500/3_8. 
. En:tpenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n'0138318, de 10-6-88. ~ 

-Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
4324.982, 00 (quatro milhões, trezentos e vinte 
e quatro mil, novecentos e oitenta e dois cruza
dos). 

VIgência: 10-6-88 a 31-12-88.- ~ 

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Porto. Pe"la COntratada: Josuel Dias San
tos.- Amawy Gonçalves Martins, Diretor da 
Subsecretaria de Administração de Material e Pa
trlroônio .. 

CaflROGRÁACODOS~O 
FEDERAL 

Extrato de Contrato 
Espéde: Contrato de prestação de serviços ce

lebrado entre o Centro Gráfico do Senado Federal 
e a firma Dimep - Dimas de Mello Pimenta S.A. 

Objeto: Prestação de seiViços de assistênda 
técnica e manutenção preventiva e corretiva de 
relógios de ponto. 

-:____ ModaUdade: lnexigibilidade, conforme artigo 
23, inciso I do Decreto-Lei n? 2.300/86. 

Crédito: As despesas decorrentes da execução 
do presente contrato correrão à conta daAtividade 
01623472231 -manutenção dó Centro Gráfico 
do Senado Federal --3.1 .3.2 -- outros selViços 
e encargos do Cegraf, para atender despesas da 
mesma natureza. 

Empenho: n• 87NE011282 de 30-9-87. 
Valor do Contrato: C.$ 162.835,92. 
Vlgênda: Até 30-9-88. 

CaflROGRÁACODOS~ 
FEDERAL 

Extrato de Contrato 

Espéde:.Contrato de prestaÇão de s_erviços_ce
lebrado entre o Centro Gráfico do Senado Federal 
e Kodak Brasileira Comércio e Indústria Ltda. 

Setembro de 1988 

Objeto: Prestação de serviço,s de assistência 
técnica_ e ·manutenÇãO preveirtlva e_ Corretiva de 
processadoras Readymatic-420, ProcesSadora 
Kodalith 3248-N e ProcesSadora K6dalith 324C
N. 

ModãUdade:· [nexfgibilidadEi, c_qpformé artigo 
23, iflciSo r dO Decreio-Lei no 230"0!86 . . 

Crédito: As despesas decorrentes da execução 
do preserite contrato i:ciri'erâo áconta daAtividade 
01070232231 -manutenção-do Centro Gráfico 
do Senado Federal, elemento de despesa 3. 13.2 
- outros serviços e encargos _go ~rçam.ento do 
Cel;Jraf. · 

Empenho: n• 87NE01420 de 16-11-87. ~ 
Valor do Contrato: C.~ 230.951 ,28. · 
Vlg~ncla: Até 15-11·88. 

CENTRO GRÁFICO DO 8~0 
FEDERAL 

Extrato de Contrato 

Espécie: Contrato de prestação de serviços ce
lebrado entre o Centro Gráfico do Senado Federal 
e a firma Ecodata -ComérCio e Indústria Ltda. 

Objeto: Prestação de serviços de assistência 
técnica e manutenção preventiva e corretiva de 
uma Teleimpressora EL-5010 S1N 58015901. 

Modalidade: Inexigibilidade, conforme artigo 
23, tnci~o-r do Decreto-Lei n9 2.300/86. 

Crédito: As despesas decorrentes da execuçao 
do presente contrato correrão à conta daAtividade 
01070232231- manutenção do Cen,troTQr~fico 
do Senado Federal- 3.1.3.2 -:-.outroS-serviços 
e encargoS do Cegraf. 

Empenho: n' 88NE00175 de 23-2-88. 
Valor do Contrato: Cz$ 16.860,00. 

Vf9êncfa: Até 30·1 o-88. ~ 

CENTROGRÁACODOS~ 
FEDERAL 

Extrato de Contrato 

Espécie: Contrato _de prestação de serviços ce
lebrado entre o Centro Gráfico do Senado Federal 
e T ype-Máquinas e Serviços Ltda. 

Objeto: Prestação de selViços __ de assistência 
técnica e manutenção preventiva e corretiva de 
uma copiadora T riunfo-Minolta, série 1042508. 

Modalidade: lnexigibiUdade,_ conforme artigo 
23, inc1so I do Decreto-Lei n9 2.300/86. 

Crédito: As despesas decorrentes da execução 
cj_o presente contrato correrao à conta daAtividade 
016234 72231 -manutenção do Centro Gráfico 
do Senado Federal - 3.1.32 - Outrcis Serviços 
e encª_fuos do Cegra(, para o exercido de 1988 
e nos exercícios futuros à conta do elemento de 

_ despesa própria para atender despesas da mesma 
õatureza. -

Empenho: n' 88NE0039 de 27-4-88. 
Valor do Contrato: Cz$ 100.000,00. 
Vigência: 18-2-89. 

CENTRO~ GRÁACO DO s~o 
FEDERAL 

Extrato de Contrato 

Espécie: Contrato de fornecimento de água 
mineral, celebrado _entre o Centro Gráfico do Se
nado Federal e Corbel- Comércio de Bebidas 
Ltda. 
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Objeto: Fornecimento de água mineral sem 

gás, acondicionada em garrafões pl_ásticos_de 20 
(vinte) litros. - - --

Modalldade: Carta-conVite. , __ , 
Crédito: As despesas decorrentes da execu~âo 

do presente contrato correrão à conta da Ati\!idade 
01070232231- manutenção do Centro Gr~fi!=O 
do Senado Federal, elemento de despes_a_3_.1.2.0 
- outros serviços e encargos do Cegraf, pai'a 
atender despesas da mesma natureza. -

Empenho: n• 88NE00548 de 6·5·88. 
Valor do Contrato: Cz$ 1.200.000,00. 
VIgência: 31·12·88. · 

~OGRÁACODOS~O 
FEDERAL 

Extrato de Tenno Aditivo 

Espécie: Termo Aditivo-do contrato de presta
ção de serviços celebrado entte o Centro Gráfico 
do Senado Federal e a firma Sítran ....:... Indústria 
e Corilércio Ltda. 

Objeto: Prestação -de serviçoS de limpeza e 
conservação. 

ModaDdade: Concorrência 001/87. 
Crédito: As despesas decorrentes da execução 

do presente Termo· Aditivõ-"Correrão à- cçmta da 
Atividade 01070232231- 1:11ariufença6 do Cen
tro Gráfico do Senado Federal, elemento de des
pesa 3.13.2. -outros serviços e encargos do 
orçamento do Cegraf. · - -

Empenho: n• 88NE0085 de 29-1-88. 
V...,.. do Contrato: Cz$ 7.148.326,08. 
\'lgêncla: Até 31-12-88. -

col'IVtN!o 
Entre o Senado Federal e a Fut;tdação 

Teotónio VIlela, para impressão pelo CE
GRAF de publicações o.Jiturais. 

O senado Federal, neste ato representado pelo 
seu Presidente, Senador Humberto Lucena, e a 
Fundação T eotônio Vilela, doravante denominada 
Fundação, representado pelo seu Diretor Ronaldo 
Augusto Lessa Santos, têm entre si ajustado Con
vênio para impressão de publicações culturais pe
lo CentrO Gráfico dó Seriado Federal. 

Cláusula Primeira 

Os planos de trabalho para edição das publica
ções serão orientados e coordenados por um re
presentante da Fundação e pelo Diretor Executivo 
do CEGRAF. 

Cláusula Segunda 

A entrega dos originais será_ feita através da 
Diretoria Executiva do CEGRAF (Coordehação d_e 
Atendimento a Usuário), devidamente datilogra
fados. Após a emissãO do orçamento e sua apro
vação pelo usuário será aberta a Ordem_ de Ser
viço para confecção das publicações objeto deste 
Convênio cuja exeçução 56 será levada a ef~ito 
mediante a aposição do '1mprima-se" pela Fun
dação. 

Cláusula Terceira 

O Ce"i1trO Gráfico do_Senado cObrará de acordo 
com a tabela de custos· do CEGRAF em vigor~ 
aplicada a solicítações feitas pelos Senhores Se
nadores. 

Parágrafo ánlco, 

O pagamento 'será· feiio direláménte ao ·cr
GRAF na oportunidade da entrega do matêõal 
exeçutado. - · · · · · · · 

· '-~-~ --~ a;;;;~la ~"arta. 

O conteúdo das publi.::éõçôes ficará sob inteira 
responsabilidade da Fundação. 

C!áustda Qi.~i!l~ · 

As publicações ora projetadas, -terão as seguin
tes perioclícidãde e tiragem: . 

-Edição de_llllros, semestrai, de- J..OOO a 2..000 
exemplares; 

-Revista .da Fundação T eotônia. Vilela, semes
tral. no máximo 2;t)QQ. exemplares., 

Cláusula S-exta . . . ' 
Caberá ao Centro Gi'áfico do. Senado; dentro 

de sua programação industrial, determinar os pra
zos de enttega. 

_<;til!!~$~~~ 
Este CóiiVênio poderá Ser modificli.do ou pror

rogado, por mútuo consentimento, mediante Ter
mo Aditivo, bem ·çomo rescindido por qualq1 1er 
das partes, atravéS de ·comunicação expressa, 
com antecedência mínim.:: de 30 (trinta) dias, in
dependente de interpelação Judicial ou extraju
dicial, e no caso de infração com-yrovada de qull!
_quei' de suas cláusulas. 

·-CláUsula Oitava 

,Os C::asos omissOs serão. resolvidos mediante 
troca de .correspondência entre as partes, desde 
que não sejam alterados os objetivos deste Con
vênio. 

·CJáusU!a Nona 

Fica eleito o foro de Brasília. Par~ dirimir quais
quer _dúvidaS Surgidas n~ exeCJ.!Ç_ãc;> _dQ presen}e 
Convênio. 

E, por estarem de- acoido, 1i!Vra-Se o presetite 
instrum~nto em.2 (d,uas) "ias pe !gu~l teor; para 
um só efeito; o qual depois de lido e aprovado, 
vai assinado pelas partes convenientes e pelas 
testemunhas abaixo indicadas. 

Brasília-DF, 3-de jurihO de 1988.- SenadQr 
Humberto Lucena, Prt;osiden~e do Sf::-nado Fede
ral- Rorialdo Augusto Lessa Santos, Diretor 
Stiperiritendehfe. - - · · · 

col'l1ffiruo 
Entre o Senedo Federal e c. lnst!tuto 

dos Advogados do Dl~!aà'l~o Federal p<'l!ra 
impressão, p.?.io CEGRAF, de p'l:!bUca-

. .. Ções-,culturais. .. 
. O_$enado Federal, neste ato_ represen~adc· pelo 

seu Presidente, Senador Humberto Lucena e a: 
Ord~m dos Advogados do Brasil - Secção Dis
trito Feáera!, doravante denominado lADF, repre- _ 

.. ~ntacb pelo_ seu Presidente Doutor José Maria 
Valdetaro Vianna, tem entre si ajustado Convên[o 
para impressão de revista e ç_e:tificados no Centro 
Gráfico dá Seiiãdo Federal- CEGRAF. 

Cláusu1a Primeira 
OS pléln6s de trabalho para edição das publica

Çõé.S. serêó orientadOs e cOordenadO$ pelo Conse
lho Edi_tori~l d_Q JADF e pelo Diretor Executivo 
doCEGRAF. 

Terç:a-feirã -13 2259 

Cláusuis. Segundz 
A entrega dos originais será feita através da 

· Diretoria Executiva do CEGRAF (Coordenação de 
. Atendimento ao Usuário), de\lidamente datilogra

fados. Após a emissão do orçamento e sua apro
vação pelo usuário será aberta a Ordem de Ser

- Viço para confecção das publicaçõe-.s objeto deste 
Convênio, cuja execução só será levada a efeito 

_mediante a opos_ição do "Imprima-se" pelo IADF. 

Cl?..usula Terceira 
O Centro- Grâftco --do· Senado Federal cobrcri 

de aCordo com· a tabela de custos do CEGRAF, 
em vigor, aplicada a solicitações feitas pelos Se
nhores Senadores. 

Parágrafo Onico 
O pagamento será fe:to diretamente ao CE

GRAF na oportunidade da entrega do material 
executado. 

Cláusula Quarta 
O conteúdo -das publicações ficarâ sob inteira 

responsabiiid;.,de do IADF. 

C'áu:ruRa Quir~ta 
As publicações ora projei:adas terão as segUin

~ tes periodicidade e tiragem: serãO editados 500 
(quinhentos) exemplares seme:rtralmente, poden
-cJ:o ~ IADF opta.J_· pela anualidade. 

Cláusula Sexta 
Cabert: ao Centro GráfiCO ao S.!naclo Federal. 

dentro de sua programação industrial, determinar 
os prazos de entrega. 

Ciáusula SétJma 
. Este Convênio poderá ser modificado oú pror
rogado por mút'.!O consentini(:mto, mediante ô.er
mo aditivO, befn- cómi:> resciridído por qualquer 
das p.:;rtes, através de comunicação expressa, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, in
depeT!dente de interpelação judicial ou extraju
dicial, e no caso de infração comprovada de qo..&al
quer de !.uas clâusulas. 

Clt.usula O~iava 
Os casos _omlss•:~s serão resolvidos mediante 

· troca de correspondência entre as partes, desde 
que não sejam alt~rados os objetivos deste Con
vênio. 

C!áusW!il f"'ona 
Fica eleito o foro de Brãsília p?tra dlrl· :!r quais

quer dúvidas surgiàas na execução do presente 
convénio. - - -

E, por e·star-em do!-" ='~~or.-fr\, lavra-se v prese-nte 
ir.strumento €.m 2 (.. .. ·Jc..~. ...~s. de igual t , paré.'l 
um só efeito, o qua!, dep01!:> de lido e - •ovado, 
vai assinado pel.:.s partes convenentes <: 1• .astes
temunhas abaixo indicadas. 

BrasíJia, 2 de setembro de 198P -- Senador 
Hmr.beno Lucenl'l, Presidente do Senadn Fede~ 
ral -Dr. JoSé Maria Valrleta.""O Vlarma, Presi
dente do Instituto dos Advogados do Distrito Fe
dHal 

CONVI!:NIOS 
Enbr. oSertado Fecferó:.l e a As!locla~ão 

Naclor. .. ~ ,d,;:, , Fiscais de C<'nltibuiçl5es 
Previdenctár •. ts para Impressão pelo Ce
graf de publku;c ·m cul!:i.lrais. 

O Senado fc:deral, neste Ato representado pelo 
seu Presidente,_ S~nador Humberto Lucena e a 
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Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições 
Previdencíárias, doravante denominada ANFIP, 
representada pelo seu Presidente Aniceto Martins, 
têm entre si ajustado Convênio para impressão 
da revista Informativo Nacional e outras publica
ções no Centro Gráficó do_ 5_enac!o Federal :_:.. 
cegraf. -

Cláusula Primeira 
Os planos de trabalho para edição das publica

ções serão orientadas e co_ordenadas pelo Diretor 
de divulgação da ANf[p e pelo Diretor _Executivo 
do Cegraf. -

Cláusula Segunda 
A entrega dos originais será feita através da 

Diretoria Executiva do- Cegraf'(Coordenação -de 
Atendiniento ao Us_uário), ·devidamente datilogra
fados. Após emissão do orçamento e sua aprova
ção pelo usuário, serâ aberta a Ordem de Serviço 
para confecção das publicações objeto· deste 
Convênio cuja execuÇão _s6 será levada a efeito 
mediante a aposição do "Imprima-se" pelaANF1P. 

Cláusula Terceira 
O CeritiO GráficO -do Senado Federal cobrará 

de acordo com a tabela de custos do Cegraf, 
em vigor, aplicada a solicitaÇões feitas pelos se
nhores senadores. 

Parágrafo Ónico 
O pagamento será feito diretamente ao Cegraf 

na oportunidade da entrega do material execu
tado. 

Cláusula Quarta 
O conteúdo das publicações ficarão sob inteira 

responsabilidade da ANFIP. 

Clát.lSula Quinta 
As publicações ora projetadas terão as seguin~ 

tes periodicidade e tiragem: 
-Serão editadas 1 O.oo<:ndez mil) exemplares 

bimensalmente, podendo a ANFIP optar pela tri
mestralidade. 

Cláusula Sexta 
Caberá ao CentrO' Gráfico do Senado Federal, 

dentro de sua programação industria~ determinar 
os prazos de entrega. 

Cláusula Sétima 
Este ConVêrUo poderá ser modificado ou pror

rogado por mútuo consentimento, mediante ter
mo aditivo, bem como rescJrldido por qualquer 
das partes, através de comunicação expressa, 
com antecedência mínima de 30 (tdnta) dias; in
dependente de interpelação judicial ou extraju
dicial, e no caso de infração comprovada de qual
quer de suas cláusulas. 

Cláusula Oitava 
Os casos omisscis SerãO resolvidos mediante 

troca de correspondência entre as partes, desde 
que não sejam aJterados os objetivos deste Con
vênio. 

Cláusula Nona 
Fica eleito o foro de Brasília para dirimir quais

quer dúvidas surgidas na execução do presente 
Convênio. -

E, por estarem de acordo, lavra-se o presente 
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para 
um só efeito, o qua1, depois de lido e aprovado, 

vai assinado pelas partes convenentes e pelastes
temunhas abaixo indicadas. 

Brasília, 4 de fevereiro de 1988. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente_ do Se_nado Fede
ia.J -Aniceto Martins, Presidente do Conselho 
Executivo·- ANFIP~ -

CONVêNIO 

Entre o Senado Federal e o Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e dos Ter
rltórl~s. para lmpressáo pelo Cegraf de 
publicações culturais. 

O Senado Federal, neste ato representado pelo 
seu Presidente, Senador Humberto Lucena e o 

·Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios, doravante denominado TJDF, represen
tado pelo seu Presidente, Desembargador Luiz 
Vicente Cemicchiaro, têm entre si ajustado convê
nio para impressão da revista de "Doutrina e Juris
prudênCia" no Centro GráficO dO Senado Federal 
-Cegraf._ 

Cláusula primeira 

Os planos de trabaJho para ediçãqsJ.as publica
ções serão orientados e coordenados pelo Diretor 
da Revista do T JDF e pelo Diretor Executivo do 
Cegraf. 

Cláusula segunda 

A entre·ga-dos originais será fêita através da 
Diretoria Executiva do_ Cegraf (Cooidenação de 
Atendimento ao Usuário), devidamente datilogra
fados. Após a emissão do orçamento e sua apro
vaÇão pelO usuáriO será aberta a Ordem de Ser~ 
viço para confecção das publicações objeto deste 
Convênio cuja execução s6 será levada a efeito 
mediante a oposição do "Imprima-se" pelo TJDF. 

Cláusula terceira 

O Centro Gráfico" do Seriado Federal cobrará 
de acordo com a tab_ela de custos do Cegraf, 
em vigor, aplicada a solicitações feitas pelos Se
nhores Senadores. 

Parágrafo únJco 

O pagamento será feitO diretamente ao Cegraf 
na oportunidade da entrega do material execu
tado. 

Cláusula quarta 

O conteúdo das publicações ficará sob inteirares
ponsabilidade do_ T JDF. 

Cláusula quinta 

As publicações ora projetadas terão as seguin~ 
tes periodicidade e tiragem: 

-serão editados 3.000 (trêS rril1) exeinplares 
trimestralmente, podendo o T JDF optar pela qua~ 
drimestralidade. 

Cláusula sexta 

Càberá ao Ce!ltro Gráfico do Senado Federãl, 
_ dentro de sua programação industrial, determinar 

os prazos de entrega. 

Cláusula sétima 

Este convênio poderá 5er modificado ou pror~ 
COgado por mútUo eóõseritimentõ;- mediante ter
mo aditivo, bem c_pmo rescindido por qualquer 
das partes, através de comunicação expressa, 
com antecedência mínima Pe 30 (trlrita) d!aS, iri-

Setembro~ de 1988 

dependente de interpelação judicial ou extraju
dicial, e no caso de infração comprovada de qual
quer de suas cláusl.llas. 

Cláusula_ oJtava 

Os casos omissos serão reSolvidos m_ediante 
trOC:a: ode- Goi:resPondência entre as parteS, desde 
que não sejam alterados os objetivos deste con~ 
vénia. 

Cláusula nona 

Fica eleito o foro de Brasília para dirimir quais~ 
quer dúvidas surgidas na execução do presente 
convênio. 

E. por -estarem de acordo, lavra-se o presente 
intrumento em 2 (duas) vias de igual teor, Para 
um só efeito, o qual, -depois de lido e aprovado, 
vai assinado pelas partes convenentes e pelastes
temunhas abaixo indicadas. 

Brasília- DF,27 de agosto_de 1987.-Sena~ 
dor Humberto LuCena, Presidente do Senado 

- Federal - Desembargador Lulz VIcente Cer~ 
nicchlaro, Presidente do TJDF. 

CONVêNIO 

J;ntre o Senado Federal e a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secção do Dis· 
bito Federal para impressão peJo CE
GRAF de pubUcações culturais. 

O Senado FederaJ;-neste ato -repreSentado pelo 
seu Presidente, Senador Humberto Lucena e a 
Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 
Distrito Federal, doravante denominada OAB~DF, 
representada pelo seu "Presidente, Amauri Serral
vo, têm entre si ajustado Convênio para impressão 
da revista de "Doutrina e Jurisprudência" no Cen
tro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF. 

Cláusula Primeira 
Os planos de trabalho para ~dição das publica

ções serão orientado$ _e coordenados pelo Dtretor 
da Revista da OAB-Df' e pelo Diretor Executivo 
.do CEGRAF. 

Cláusula SegWlda 
A entrega dos originais será feita através- da 

Diretoria Executiva dç> CEGRAF (Coordenação de 
Atendlmento ao Usuário), devidamente datilogra
fados. Após a emissão do orçamento e sua apro
vação pelo usuário será aberta a Ordem de Ser
viço para confecção das publicações objeto deste 
Con~io cuja execução só será levada a efeito 
mediante a oposição do "Imprima-se" pela OAB
DF. 

Cláusula Terceira 
O Centro Gráfico dO Sénado Federal cobrará 

de acordo com a tabela de custos do CEGRAF, 
em vigor, aplicada a solicitações feitas pelos Se
nhores Senadores._ 

Parágrafo único 
'ó pagamento serâ feito diretamente ao CE

GRAF na oportunidade da entrega do material 
executado. 

Cláusula Quarta 
O conteúdo das publicações ficará sob inteira 

responsabil_idade da OAB-DF. 

Cláusula Quinta 
As publicações ora projetadas terão as seguin

tes periodicidade e tiraaem: 
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-serão editados 8.5-00 (oito mif e quinhentos) 
exemplares trimestralmente, podendo a OAB-OF 
optar pela quadrimestralidade .. 

Cláusula Sexta 
Caberá ao Centro Gráfico do Senado Federal, 

dentro de sua programação industrial, determinar 
os prazos de entrega. 

Cláusula Sétima 
Este Coilvênio poderá ser modificado ou pror

rogado por mútuo consentimento, mediante ter
mo aditivo, bem como rescindido por qualquer 
das partes, através de comunícação expressa, 
com antecedência míninia de 30 (trinta} díaS, 
independente de interpelação judicial ou extraju
dicial, e no caso de infração comprovada de qual
quer de suas cláusulas. 

Cláusula Oitava 
Os casos omlssos serão re_solvidos mediante 

troca de correspondência entre as partes, desde 
que não sejam altera9os _os objetivos deste COn
vên!o. 

Cláusula Nona 
Fica eleito o foro de Brasília para dirimir quais

quer dúvidas surgidas na execução do presente 
Convênio. 

!;:, por estarem de acordo, lavra-se o presente 
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para 
um só efeito, o qual, depois de lido e aprovado, 
vai assinado pelas partes convenentes e pelastes:. 
temunhas abaixo indicadas. 

Brasilia, 15 de dezembro de 1987. -Senador 
Humberto Lucena, Presidente do. Senado Fede
ral - Amaurl Semdvo, Presidente da Üfdem 
dos Advogados do Brasil-Secção DF. 

CONVÊ'IIO 

Que entre si fazem o Senado Federal 
e o Comitê de Imprensa, Rádio e Tele
visão do Senado Federal. 

O Senado Federal, neste Ato representado 
pelo seu Presidente, SenadOr Humberto Lucena, 
de um lado, e, de outro lado, o Corriitê de Impren
sa, Rádio e Televisão do Senado FederaJ, neste 
ato representado pelo seu Presidente, Jorna1ista 
João Emílio Falcão Costa Filho, têm, entre si, 
ajustados o presente Corivênio para ímpressão 
de obras de cunho cultural pelo Centro Gráfico 
do Senado Federal - Cegraf. · 

Cláusula Primeira 
O -conteúdo das publicações ficará sob inteira 

responsabilidade do Comitê de Imprensa, Rádio 
e Televisão do Senado Federal, facultado ao Ce
graf constituir urna ComisSão Editorial para defini
ção gráfica das publicações a serem editadas. 

CJáusula Segunda 
Os originais serão entregues através da Dire

toria Executiva do Cegraf (Coordenação de Aten
dimento ao Usuário) devidamente datilografados 
e retrancados para emissão de orçamento. Após 
a aprovação do solicitante será procedida a trami
tação com emissão de prova de prelo para o "lm· 
prima-se". 

Cláusula Terceira 
O .Cegraf so receberá originais encaminhados 

por oficio do Presidente do _Comitê de Imprensa, 
R6dlo e Televisão do Senado Federal. ' 
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___ __ CfáuSlilã: Quarta 
O centro Gráfico do Senado Federal cobrará 

pelos serviços executados, de a_cordo com sua 
Tabela de Custos, apii_cada às solicitações feitas 
pelos Setifiores -senadores. 

Cláusula Quinta 
O pagamento será feito diretamente ao Cegraf, 

que estipulará as condições, quando da autori
zação na proposta orçamentária. 

Cláusula Sexta 
As publicações objeto deste Convênio estão li

mitadas a tiragem mínima de 1.000 e máxima 
de 5.000 exemplares, por edição. Não será publi
cado trabalho de quem haja feito impresso no 
Cegrat' nO~ últimos 12 meses_. 

Cláusula Sétima 
o prazo de vigência deste Convênio é de um 

ano, prorrogável por mais um ano, mediante pré
vio entendimento entre as partes convenentes, 
manifestado com antecedência de até 60 (sessen
ta)_?ia_s. 

Cláusula Oitava 
o presente Convênio poderá ser prescindido 

mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, 
poi ambaS as parteis, independente de interpe
lação judicial ou extrajudicial, e no caso de infra
ção comprovada de qualquer de suas cláusulas. 

CJáusuJa Nona 
Ajustam as partes ·convenentes que é aplicável 

ao presente Convênio, no que couber, as dispo
sições contidas na Lei IT' 2.505, de 2 de ju1ho 
de 1986, obseJVada a natureza jurídica do cegraf, 
como Órgão Supervisionado do Senado Federal. 

CláusuJa Décima 
Os casos omissos serão resolvidos mediante 

troca de correspondência entre as partes, desde 
que não sejam alterados os _objetos deste Con
vênio. 

Cláusula Décima Primeira 
E, por estarem de acordo, lavra-se o presente 

contrato em 02 (duas)_ vias de igual teor, para 
um s6 efeito, o qual depois de lido e _aprovado, 
vai assinado pelas parteS C<:>i"iVenentes e pelastes-_ 
temunhas abaixo relacionadas. 

Brasília, 14 de setembro de 1987.- Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Fede
ral- Jornalista João Emílio Falcão C. Filho 
PreSfaente do Comitê de lniprensa, Rádio e T elevi
são do Senado Federal. 

TERMO ADITIVO 

Ao Convênio celebrado em 20-5·87 
entre o Senado Federal e o Sindicato 
dos Escritores do Distrito Federal. 

O Senado Federal, neste Ato representado pelo 
seu Presidente, Senador Humberto Lucena, de 
um lado, e, do outro, o Sindicato dos Escritores 
do Distrito Federal, CGC-ri'' 01619154/0001-29, 
com sede no Setor ·comercial Sul, Edifício do 
Professor, Sub-solo, representado neste Ato pelo 
seu Pre.sid~_nte Ézio Pires, tendo sido celebrado, 
em. 20~5-8_7, convênio para impressão de obras 
relativas às dências humanas, às letras, às artes 
e outras de cunho cultural, a ser realizado pelo 
Cen~ Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, 
resolvem celebrar o presente Termo Ac::Utivo, con
forme se segue: 

Cláusula Primeira 

Tendo em vista que expirou o prazo de vigência 
do convênio primitivo, fica o mesmo prorrogado, 
nos terrnos da cláusula sexta, por mais um perío
do igual de um- ano, mediante -préVIo entendi
mento, a partir da_presente_data 

Cláusula Segunda 

_Ficam mantidas as demais cláusulas e condi
ções contidas no referido convênio celebrado en
tre as partes em 20M5:87, 

E, por estarem de acordo, lavra~se .o presente 
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para 
um só efeito, o qual depois de lido e aprovado 
vai aSsinado pelas partes convenenteS e pelastes
temunhas abaixo relacionadas. 

Brasília, 5 de setembro de I 988. - Senti dor 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Fede
ral - ilegível PfeSidente _do Sindicato dos Escri
tores do Distrito Federa]. 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

Que_en~ si celebram o Senado Fecfe.. 
ral, e a Fundação Orúversldade de Bni.i-
113, com o objetlvo de promover o Inter
câmbio de cooperação técnlco·dentilk8i 
e cultural. 

O Senado Federal,-Com seae em Brasí1ia-DF, 
doravante denominado SENADO, representado 
por seu Presidente, o Senador Humberto Lucena, 
e a Fundação Universidade de Brasília, sediada 
na Asa Norte, Campus Universitário, CGC n<1 
00038174/0001-43, criada pela Lei 3.998, de 
15-12-61, instituída pelo Decreto n? 500', de 
15-12-_62, -doravante denominada FONDAÇÃ.O, 
representada neste Ato por seu Presidente, o Pro
fessor CristoVarri-Ricardo Cavalcanti Buarque, 
com competência constante do Estatuto, resol
vem celebrar o presente Protocolo de Intenções, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Primeira -dos Objetivos 

O presente Convênio tem por objetlvo geral 
o estabelecimento de mútua cooperação técnico
cientifica e cultural e ao desenvolvimento de ativi
dades complementares eii.tre o sENADo e a 
FUNDAÇÃO nO cjUe concerne à cooperação téc~ 
nica, intercãrnbio de experiências de consultaria 
técnica-cientilica e cipoío a projetas de interesse 
comum. 

Subdáusula única 

A cooperação mútua consistirá na transferência 
de conhecimento e experiências, ou quaisquer 
outras atividades de interesse comum na área 
mencionada nesta Oáusula. 

CJáusula Segunda - Cooperação 
Administrativa 

Todos os trabalhos que requerem formalização 
jurídica necessária à consecuç-ão de atividades 
esPecificas derivados- deste InStrumento, serão 
desempenhados _a partir da assinatura de Tennos 
Aditivos. 

§ 1 o Pelo presente Instrumento as partes se 
comprometem em estudar formas de um maior 
entrosamento no que se refere a suas pesquisas 
técnico-dentfficas, assim como em estabelecer 
canal de comunicação permaiiente enire seUs 
Pesquisadores,Assessores Técnicos e Senadores. 
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b) por seu encaminhamento a uma Comissão 
de Justificativa a ser criada, por Ato da Comissão 
Diretora, em regulamentação do art 29, da Resolu
ção n9 399/87, do Senado Federal; 

c) com a apresentação de proposta de Ato da 
Comissão Diretora regulamentando o dispositivo 
referido no item anterior, e 

d) pelo sobrestamento da matéria tendo em 
vista a proximidade da entrada em vigor da nova 
Constituição, "na qual estarão certamente incluí
das regras para a concessão de anistia política." 

A Comissão Diretora discute exaustivamente 
o assunto e aprova o Parecer do Senador Dirceu 
Carneiro. · 

2) Parecer favorável, com modificações, à pro
posta de Aro da Comissão Diretora que "dá nova 
redação ao Ato n" 10, de 1987, que disciplina 
oafatamento de servidor para atividades de treina
mento fora do Senado Federal". (Processo n9 
005428188-2). -

Os presentes discutem e aprovam a matéria, 
com as alterações propostas pelo Relator, e assi
nam o respectivo Ato, que vai à publicação. 

3) Pare_cer favorável ao Processo n~ 
005587/88-3, que contem proposta de Plano de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos do Se
nado Federal. 

Após discutida, a matéria é aprovada pelos pre
sentes. 

A seguir, o Senhor Presidente designa urna 
Subcomissão, composta dos Senhores Senado--
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res Lourival Baptista, J~ahy Magalhães e Dirceu 
Carneiro. para elaborar e apresentar proposta de 
reforma dos Regimentos Internos do Senado Fe
deral e Comum do Congresso Nacional a fim 
de compatibilizá-los com a nova Constituição, e 
propõe à Mesa o cancelamento do Convênio fir
mado entre o S"enado Federal e a SEDAP- Se
cretária de Administração Pública da Presidência 
da República, para construção de um edificio ane
xo à sua sede, com a conseqüente anulação da 
respectiva licitação, em virtude da insuficiência 
de recursos orçamentários para o prosseguimen
to da obra no próximo ano. 

A proposta é aprovada por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi

dente encerra os trabalhos, às onze horas, pelo 
que eu, José Passos Pôrto, Diretor-Geral e Secre
tário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata 
que, depots de assinada pelo senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 1 o de setembro de 
1988.-. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

CONSELHO DE SUPERVISÃO 

Ata da 148• Reunião 

Às treze horas e quinze minutos do dia trinta 
- -e hum do mês de agosto do ano de hum mil 

novecentos e oitenta e oito, na sala de reuniões 
da Primeira Secretaria do Senado, FederaJ sob 
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a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador 
Jutahy Magalhães. digníssimo Primeiro-Secretá
rio do SenadO Federal e Presidente do Conselho 
de Supervisão do CEGRAF, preserites os Mem
bros Guida Faria de Carvalho, Rubem PatúTreze
na e José de Ribamar Duarte Mourão, deixando 
de comparecer, por motivo justificado, o Conse
lheiro José Passos Pôrto, reuniu-se o Conselho 
de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Fede
ral, em sua 148' reunião. Abertos os trabalhos 
o Conselheiro Guida Faria de Carvalho apresen
tou parecer sobre o Processo no 1.526/88, refe
rente à- aquisição de 02 (dois) ôliibus Mercedes 
Benz, de fabricação nacional, modelo 0-365 11 R, 
para utilização no transporte dos -servidores âo 
CEGRAF. Concluído o parecer, a matéria foi colo
cada em discussão, sendo amplamente analisada 
por todos presentes. Após as considerações a ma
téria roí colocada em votação, sendo aprovada 
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, 
agradecendo a presença de todos, o Senhor Presi
dente -Senador Jutahy Magalhães - de_clarou 
encerrados _os trabalhos e, para constar eu, Mau
ricio Silva, Secretário deste Conselho de Super
visão, lavrei a presente Ata que, depois de lida 
e aprovada, será assinada por todos os membros. 

Brasília, 19 de setembro de 1988. - Senador 
Jutahy Magalhães, Presidente - Guldo de 
Cmvalho, Membro:_ José de Rlbarnar Duarte 
Mourão, Membro~ Rubem Patu Trezena , 
Membro- · · 
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!.I-ABERTURA 
12-EXPEDIENTE 
12.1 -Leitura de projeto 

Projeto de lei do Senado no 64/88,-de ãutoria 
do Senador Nelson Carneiro, que- tevoga·dis
positivos do Código Ovil e altera outro_s d? 
Lei n? 6.515, de 26 de dezembro-de 1977. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

Recebimento da Mensagem n~ 186/88 (no 
365/88, na origem), Pela qual o Senhor Presi· 
dente da República, solicita autorizaçao para 
que o Governo do Estado de Minas Gerais 
possa contratar operação de crédito, para o 
fim que especifica. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES __:_ Ges
tão do Ministro Antônio Carlos Magalhães, no 
Minlstério das Comunica"ções. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Zonas de 
Processamento de Exportações. 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES -Insta
lação das Comissões Permanentes do Senado 
Federal. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Arquiva
mento do inquérito relativo a conta bancária 
denominada "Delta In", Solicitando informa
ções sobre a Mensagem n~> 159/BR = 

FALA DA PRESIDENClA- Resposta a soli
citação do Senador Itamar Franco. 

SUMÁRIO 

1.2.4 - ComunJcação da Presldência 

Convocação de sessão. éonfunta a realizar
se amanhã, dia 14, às 9 horaS e 30 minutos, 

. c:;om Ordem ~o Dia qu_e deSigna. ,. 

1.2.5 - Ofício do 1 "-Sécrétário da Câ
mara d~s Deputados 

N~ 103/88, solicitando a retifica"çào nos au
tógrafos referentes aõ Projeto de Lei da Câma
ra n~ 53/87, que altera dispositivos da Lei no 
6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Militares. Aprovado a 
retlficação pelo ~~~~~o. 

1.2.6 -Fala da Presidência 
Providências tomadas com-relação ao expe

diente lido anteriormente. 

__ 1.2_. 7-Requerlmento 

-No 125/88, do Senador Dirceu Carneiro,, 
. solicitante a prorrogação-por 90 dias do prazo 
concedido à Coin1ssão Parlamentar de Inqué
rito; criada através da Resolução n~ 59/87. 

--~roVad_!J. 

1.3-0RDEM DO DIA 

1.~.1 - Requer:fmento 
-NQ 126/88, de inversãO da Ordem do Dia. 

Aprovado. 

1.3.2 -Ordem do Dia 

Projeto de Lei da Câmara n" 53;- de 1986·
(n~> 3319/84, na Casa de origem), que autoriza 
o Poder Executivo a criar a Universidade Fede
ral de Crw Alta. no Estado do Rio Grande 

do Sul, e dá outras providências. Aprovado. 
Àsanção. -

Projeto de Lei da Câmafa n" 105, de 1986 
(n9 7.679!86, na Casa de ônQem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República; que atribui 
ao Tribunal de Contas da União, a partir do 
exerdcio de _19'86, a fisC:a!ização da aplicação 
pelos EstadOS,-DiStrito Federal, Tenit6rios-e 
Municípios, inclusive por suas entidades da 
administração in'direta e fundações; -das trãris
ferências de recursos federais. Aprovado. 
TendO usado da palavra os Srs. Senadores 
Ronan Tito, Marcondes Gadelha e ua S"ãbóia 
de Carvalho. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n" 32, de 1988 
(n9 665/88, na Cas'a de origem), de iniciâtiva 
do Senhor Presidente da República, que altera 
dispoSitivos da Lei nQ 6.929, de 29 de junho 
de 1981, que disPõe sobre o serviço de assls

-tência religiOsa naS Forças Armadas. Apro
vado. À sanção . 

Projeto de Decreto Legislatiyo n" 20, _de 
1986 (n? 129/86; ria Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação 
Económica e Técn[ca, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o 
Govemtrda União das Repúblicas So_cialistas 
Soviéticas: em MOscou, a: 10 de dezembro de 
1985. Aprovado. - · · 

- Redação final do Projeto de Decreto Le
gislativo rt' 20!86:Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Decreto Legislativo n? 10, ,de-
1988 (Í19 152/86, ~ã Câmara dos D'êputados), 
que aprova o textO do Protocolo de Reforma 
da Carta da Organização dos Estados Ameri
canos - OEA, denominado "Protocolo de 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFJ(:O DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
I);retor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

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

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
DiretOt' Administrativo 
JOSECLER GOMES MOAEJRA 
Oitetor Industrial 

ASSINATURAS 

Semestral ............................................... Cz$ 2.600,00 

Ex~mpJar Avulso Cz$16,00 LINDOMAR PEREIRA DA SilVA 
Oiretor Adjunto Tiragem: 2.200-exemplares._ 

Cartagei'lã das Índias", aprovado no XIV Perío- DlsclUi~O eneenada. do Projeto de Reso-
do Extraordinário de Sessões da Assembléia lu.$.ª0 n" 102/88, oferecido pelo Senador Na-
Geral da OEA.- realizado em Cartagena das _ bor Júnior em' parecer proferido nesta data, 
fndias_,_ Colômbia, no periodo de 2 a 4 de de- -. --Cieyend.o a vo.ta~o ~~r (e!ta n~ próxiiná sesSão. 
zembro de 1985. Aprovado. Projeto de Resolução no 87, de 1988, -que-

- Redação final do Projeto de Decreto Le- - ~-autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, 
gislativo ns- 10/88. Aprovada. A promulgação. . , ~-Ç:i_Q_ çt_Ei-São Paulo, a contratar operação 

Projeto de Lei do Senado no 60, de J988, de crédito no valor correspondente, em cruza--
deautoriadoSen~dorltamarFranco,deterrni- __ -dos. a 3.450.000,00 Obrigações do Tesouro 
nando que o Pod_er Executivo exija das repre- • Nacional _ OTN. Aprovado, tendo usado 
sentações diplomáticas estrangeiras o curn- , _ da palavra os Srs. Senadores Jutahy Maga-
primento da legislação trabalhista Aprovado - lhães, Carlos Alberto_, JCimil Haddad, João Me-
em 1' e 2" turno. nezes, Rachid Saldanha Derzi, Leite Claves, 

-Redação final do Projeto de Lei do Sena- _Cid Sabóia de Caivalho. Ronan Tito e Olagas 
do n? 60/88. Aprovada. À Câmara dos Depu- Rodrigues. 
tados. · ' - ~edação final do Proj~to de Resolução 

Projeto de Lei da Cãriiãra n" 18, de 1988 rt' ~87/88. Apro~da. À profllulgação. 
(n" 7.135186. ria Casa_deOiigem), de iniciativa Projeto c:Je Resolução no 99, de 1988, que 
do Senhor Presidente da República, que dis- autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
põe sobre as rela_ções de trabalho do treinador Estado de .São Pau1o, a contratar operação 
profissional de futebol, e dá outras providên- de crédito no_ valor correspondente, em -CI'UZa-

cias (dependendo da votação doRequerimen- dos, a 47.947.185,70 Obrigações do Tesouro 
, to n~ 48, de 1988, de adiamento da discussão). . . Naciona1 _ OTN. Aprovado. 
Discussão encen-ada do projeto e das emen- . - Redação final do Projeto" de Resolução 
das, após pareceres proferidos pelo Senador n' 99/88. Aprovada. A promuJgação. 
Jamü Haddad. tendo u_~d_p da palavra o Sena- PrOjeto de Resolução n' 100, de 1988, que 
dor João Menezes, devendo a votação ser f~it_a autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
na próxima sessão. Estado de Sã_o -PaUlo, a contratar operação 

Projeto de Lei do Senado n" 43, de 1988, de crédito no valor correspondente, em cruza-
de autoria do Sen_ador __ Françisco Rolle_mberg, dos, a 32.038.173.542 Obrigações do Teseu-
que proíbe a produção, comercialização e utüi- ro Nacional- OTN. Aprovado. 
zação, em todo o território nac_ional, de -a~- --Redação fmal do Projeto de Resolução 
sóis que contenham clorofluocarbomo, e dá n' 100/88. Aprovada. À promulgação. 
outras providências. (Dependendo de pare- 1•3•3 _Fala da Presidência 
cer,) Discussão encerrada, após parecer 
proferido pelo Senador Alfredo a,n,pos~ de- Consulta às Lideranças sobre a inclusão na 
vendo a votação ser feita na próxima sessão. Ordem do Dia_cla presente sessão da Mensa-

Mensagem n" 328, de 1987 (n" 504/87, na gem n? 185/88, referente a escolhadoSr.Joa-
origem),relativaàpropostaparaquesejaauto- '' quirn Domingos Roriz_ para exercer o cargo 
rizada à Prefeitura Municipal de Natal, Estado · de Governador do Distrito Federal. Após longo 
do Rio Giande do Norte, a contratar operação ' - debate sobre a questão, decide a Presidência 
de crédito no valor correspondente, em cruza- incluir a matéria na Ordem do Dia da próxima 
dos,a431.150,000brigaçõesdoTesouroNa- . sessão. 
clonai- OTN. (Dependendo da votação do Projeto de Resolução n~ 101, de 1988, que 
Requerimenton9 269,de1987,deadiamento.) . autoriza a Prefeitura Municipal de Unhares 

(ES) a cOiltratar operação de-crédito no valo'r 
correspondente, em cruzados, a 69.954,oo· 
Obriga'çõeS do Tesouro Nacional -· O)N. 
Aprovado. 

-Redação final dó Projeto ·de Resolu_ção 
- ~9'101/88. ~provada. À promulgação. 

1.3.4 - Discursos após_ a Ord~ do Dia 

SENADOR MARCO MACIEL - Seminário 
- lntemacional sobre a Auto Organização dos 
Estados e Democra.da. realizado em Salvador, 

-Ba:hia. 
· SENADOR LOURIVAL BAPTISTA~ C ente- . 
nátio do nascimento de Hermes Fontes. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG-· 
·Defesa da aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n" 56188, qUe- prorroga ã fsenção do 
imposto de renda sobre juros, dividendos e __ 
rendimentos das cadernetas de poupança. 

SENADOR MÁRJO MAIA----: Fortalecimento 
do mefcado interno e da economia brasileira. 

-1.3.:S -:-Comunicação da_ Presidência 

ConVocâÇaO de sessão extraordinária a ~a- . 
lizar-se amanhã, dia 14~ às 14:30 horas, cOm 
Ordem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2 -ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 3a de 1988. 

3-ATO DO DIRETOR-GERAL DO 
SE!'IADO FEDERAL 

N•1, de 1988. 

4- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
DO SENADO FEDERAL 

N• 19, de 1988. 

5-MESA DIRETORA 

6- LiDERES E VI CE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

7-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES . 
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Ata da 42"' Sessão, em 13 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs_ Humberto Lucena e Dirceu Carneiro 

As 14 HORAS E 30 M/NCffOS, ACHA!.f-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo Pere:z: 
--Carlos De'Carli- Aureo Mello- Olavo Pires 
--João Menezes -.:...AJmir_Gabriel ~Jarbas Pas-_ 
sarinho -Alexandre Costa - Edison Lobão';_ 
João Lobo- O!agas Rodrigues -Álvaro Pache
co- VU"gllio Távora-- Cid Sabóia de Carvalho 
- Mauro Benevides - Carlos Alberto - José 
Agripino- Marcondes Gadelha- Humberto Lu
cena - Raimundo Ura- Marco Madel-Anto
nio Farias- Mansueto de Lavor- Ouilherme 
Palmeira - Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela 
Filho - Francisco Rollemberg------ LourivaJ Bap
tista- Luiz Viana- Jutahy Magalhães.- José 
lgnácio Ferre:rra---Gerson 'êaffiata --João Cal
mon -Jamil Haddad -Afonso Arinos- Nelson 
Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos 
- Ronan Tito -Severo Gomes- Mauro Borges 
-Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior - Pom-
peu de Sousa -Mauricio Cofrêa - Meira Filho 
- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda 
- Mendes Cana1e - Rachid Saldanha Derzi -
Leite,Chaves- Affonso Camargo -Joi"Qe. Bor
nhausen - Dirceu CarneirO - Carlos Chiarem 
-José Paulo Bisol -José Fogaça. 

O SR- PRESIDEl'ITE (Dirceu Carneiro) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
59 Srs~ Senadores. Havendo nómero regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, projeto de Je( que vai ser -Udo 
pelo Sr. 19-8ecretárlo. · 

É lido o· seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 64, de 1988 

Revoga dispositivos do Código Civil 
e altera outros da Lei no 6.515, de 26 
de dezembro de 1977. 

O CongreSso Nadonal decreta; 
Art. 1 o ÉJevogado o art. 358 do Código Civil. 
Art. 29 Os textos do item I do parágrafo único 

do art. 36 e o caput e o parágrafo 1 o do art 40, 
da Lei n"' 6.515, de 26 de dezembro de 1977, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

·pbderá ser prOmoVIda ação- de divórcio~ na 
qual deverá ser comprovado o decurso do 
tempo da separação. 

Art. 3o- _E-~evo9ado o art. 38 da Lei n9 6.515, 
de_26_de_dezembro de 1977. 

Art. 4° A presente lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. SQ Revogam-se as disposições em con
trário. 

- - -Justificação 

O àrt. 1 o é c_onseqúênda da iriclusão no texto 
da futura ConstitUição do dispositivo que põe ter
mo a_ toda distinção entre os filhos. Vinga afinal 
a tese de Clóvis Bevilacqua ·que Adalberto Sena 
quis tomar realidade através do Projeto de Lei 
do Senado no 268, de 1980. 

29 O prazo de dois anos de separação de fato 
para propiciai- a ação de divói-cio não está mais 
sujeito_-à apreciação das_ causas que a determi
navam, de acordo com- a Nova Constituição. 

,?9 A revogaçllo_ do art :2~U~ foi aprovada pelo 
·Senado Federal (Projeto_de Lei n? 173 de 1982) 
e -se_ encontra çlependendo do voto da Câmara 
dos_Deputados. _ 

4° Não há temer que o pres_ente projeto se 
converta em lej antes da data da promulgação 
da nova CqhStitui_ção, pela própria dificuldade ma
terial da elaboração legislativa. Daí _o art. 4"' do 
Projeto. 

Sala das Sessões; -13 -de ·Setembro de 1988. 
----'-Nelson Carneiro. 

--LEGISLAÇÃO CfTADA 

CÓDIGO CIVIL 

"'''''''''''''"---::--:-
Art. 358.__ Os filhos incestuosos e os adulte

rinos nãc;, podem ser reconhecidos. 

----.-~--, ________ .....,_____,_ ..... " __ 

LEI N• 6.515, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977 

Regula os casos de dissolução da so
ciedade conjugal e do casamento~ seus 
efeitos e respectivos processos e dá ou
tras provid!ncias. 

.... --..... __ ,., .. ,c ...... - ... :-;--__,-----.. --
Art. 36. . .................................................. ~ ......... __ ---Art. 36. -Do pedido referido no artigo ari.terior, 
Parágrafo único. . ..... : ........................... ,. ..... ; ... . 
r --falta do de·curso de um (1) ano da 

separação judicial. 
Arl40 e§ 1'. 
No caso de separação de fato, e desde 

que completados dois anos consecutivos, 

será __ citado o outro cônjuge, em cuja resposta 
não caberá reconvenção. · 

f?_arágrafo único. A contestação só pode fun
dar-se em: 
I- falta de decurso do prazo de_3 (três) anos 

de separação judicial; 

n - descumpriiTiento das obrigãçõe-s assumi
das pelo requerente na separação. 

Art 38. O pedido de divórcio, em qualquer 
dos seus casos, somente poderá ser formulado 
uma vez. 

Art. 40. No caso de separação de fato, com 
início anterior a 28 de junho de 1977, e desde 
que coinpletados 5 (cinco) anos, poderá ser pro
movida ação de divórcio, ria qual se deverão pro
var o decurso do tempo da separação e a sua 
causa. 

§ 1 o O divórcio, com base neste artigo, só 
poderá ser fundado nas mesmas causas previstas 
nos artigos 4" e 5" e seus parágrafos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O 
Expediente lído vai à publicação. 

O SR .• PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
Presidência reCeb_eu a Mensagem n~ 186, de 1988 
(n~ 365/88, na origem), de 12 do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República nos termos 
do art. 42, item VI da Constituição, e de acordo 
com o art. 2° _da Resolução nQ 93n6, do senado 
Federal, solicita autorização para que o Governo 
do Estado de Minas Gerais possa contratar opera

-ção-de crédito, para o fim que eSpe"cifica. 
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987. a presi~ 

dência designará, oportunamente, o Relator da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro)- Hã 
oradores inscritos. 

-,o_~~~Çon~do_ ~_palavra ao nobre Senador J_utahy 
· Magalhães. 

OSR.JCITAHY MAGALHÃES (PMDB-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, 
Srs._Senadores, já algumas vezes subi a esta tnbu
na para criticar o comportamento do Ministro das 
Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. 

Sempre que assim procedo, JoQ-o aparece ai~ 
guém para minimizar minhas denúncias, dizendo 
que minha dissensão com o Ministro envolve ape
nas um conflito localizado, entre a minha pessoa 
e a dele, típico da polítca regional baiana, proje
tado em nível nacional pela nossa posição atual 
na vida pública 

_ Infelizmente. quem, de b:oa fé, pensa assim, 
está redondamente enganado. 

Critico o Ministro com a autoridade de minha 
vida pública e com o respaldo dos eleitores baia
nos, que me concederam um mandato para re
presentá~los. 

Já o Ministro, tem o respaldo de quem? Nas 
últimas eleições ele, que tanto se empenhou para 
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eleger seus candidatos, foi derrotado fragorosa
mente. Mas náo só nelas. Na verdade, há 26 anos 
ele não se arrisca a disputar eleição alguma. 

Sua passagem pela vida política nacional está 
marcada pelo fisiologísmO, pela bajulação, pelos 

administrador mais séfio ·para dirigir o setor de 
comunicações no Pais. 

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

favorecimentos inconfessáveis. Visando sempre · 0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _ 
à sombra do regime autoritário, o Ministro conse- c ed 0- 1 · b S d N M onc o pa avra ao no re ena or ey ara-
guiu o verdadeiro milagre de .tornar-se o "melhor nhão. 
amigo" de todos os Presidentes das Repúblicas 
dos quais conseguiu aproximar-se, o que já diz - O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. Pro-
bem de seu carâter. nunda o _seguinte disq..1rso.) -::-Sr._ Presidente, 

No Goveino Samey, a ação política maligna Srs. Senadores, .com respeito ao mecanismo das 
do Ministro é notória. Todos conhec:emos os pres- ~s de Proc:~~mento de Exportação, o Presí~ 
supostos filosóficos que a embasam: a mentira, dente da Repúbl.ica ap-oiou com _grande entusias~ 
a intriga, a ameaça, a fraude, a injúria, as notícias mo a proposta enç~rninhada pelo ex~Ministro Jo-
plantadas nos jamais, e assim ·por diante. sé Hugo Castelo Branco, que vislumbrou com 

As ameaças do Ministro coritra a CPJ da Coriup~ um grande alcance econômico, político e social 
ção são um caso típico de seu modo de agir. para todo o Pais. 
Primeiramente ele insinuou, por uin longo tempo, As zonas econômicas, tanto ZPE quanto de co-
que possuía dossiês com provas de inúmeras irre~ Jnércio exterior, estão_ em grande voga no Mundo, 
gularidades cometidas pelos Seilâdores, com am- nos países desenvolvidos e nos países em desen-
pla cobertura da imprensa. Desafiado a apresen- voMmento. Nos Estados Unidos já passam de 
tá~Ios, pelos parlamentares que colocou em sus- 180 ZPE. 
peição, disse que só fa-ría perante a CPI.Ou perante Na Irlanda, iniciou-se o processo, ou seja. :zonas 
a Justiça. Interpelado judicialmente, negou~se a - industriais de _exportação, quando a região de 
apresentar os dossiês à Justiça, afirmando que _ Shannon caminhava para a decadência e foi 
só fará perante a CPL O que irá alegar quando transformada na região mais importante da inclus-
a CPI finalmente, chama-lo? tria1ização do-pãfs. A Inglaterra tem hoje 25 zonas. 

Mas o assunto que me traz aqui não ·são as No México, o programa de maquiladoras de ex-
"politiquices" do Ministro. Infelizmente, para nós, portação _implantado em 1966, já al~nçou, em 
além de um politico imoral, o Ministro é um péssi- 1987, 1.075 projetas de funcionamento, especial~ 
mo administrador. - mente nas fronteiras de Baja, Califórnia- Norte, 

A ação administrativa do Ministério das Comu- Sonora, Chihuahua, Coahuila e Tamau1ipas, com 
nfcações, no Governo Sarne}--;- tem sido desas- · .. 300 mil empregOs diretos. 
trosa. - -As maquiladoras, Zonas de Processamento de 

Não falo nem sequer na nebulosa política de Exporta_Ção mexicanas, são hoje o grande suces-
concessão de canais de rádio e televisão, que sonoMéxico,disputando~com·oturismoasegun-
a própria imprensa, tantas vezes, já trouxe à baila, -da posição na geração de divisas e de tecnologias. 
e eu mesmo já tive ocasião de denunciar. Sua atraçâo é tão grande que até investidores 

Refiro-me à parte administrativa e operacional. brasileiros já se instalaram lá, para usufruir das 
O Ministério, repetindo procedimentos caracte- . .vãntagens·ofereddas. 
rfsticos do Governo Samey, vive dE: propaganda,· · - · O êxito das ZPE chinesas, as zonas económicas 
anunciando melhorias, investimentos, amplia- especiais criadas a partir de 1979, é tão grande 
ções. -que- o governo ·de Pequim vai abrir quase toda 

O que se vê entretanto? A deterioração dos · ·a costã leste do país aos investimentos estran-
serviços telefônicos. O desenvolvimento do setor geiros, e, em março Wtimo, fez da ilha Hainan 
e a má aplicação dos recursos existentes. uma quinta zona económica especial. 

O jornal Folha de S. Paulo, recentemente, O Uruguai, em janeiro passado, o Chile e Portu-
publicou reportagem sobre os investimentos na gal nas suas ilhas estão estabeJecendo suas ZPE. -
área de telefonia no Brasil, e a situação do set6r. 1\té a União Soviética pretende copiar o êxito da 
A matéria foi abordada no editorial "Crise--nos experiência chinesa. 
Telefones". - As taracteristicas básicas das ZPE são; 

Segundo os dados publicados pela Folha, no 
Brasil, o índice médio de congestionamento das 
ligações interurbanas atingiu 27% em abril deste 
ano. Em 1983, era de cerca de 6%, que ê o limite 
aceitável por padrões técnicos internacionais. 

Além disso, estima-se que, a partir do final de 
1988, cerca de 500 mil ã.parelhos telefônicos dei
xarão de ser entregues pela T elebrás, por falta 
de instalações e equipamentos complementares 
capazes de sustentar a extensão da rede telefô
nica. 

Esses dados não devem Surpreender quem co
nhece_o ,Mjnistro. Ele não tem-tempo par-a ad..'lli· 
nistar. 

Ele só tem tempo para politicagem, nos dias 
que fica em Brasília, e para o ócio, em seus IorigOs 
fins de semana em Salvador. 

Se o GOvemo Sainey tem~o MinistrO que mere
ce, o povo brasileiro, pelo menos merecia um 

a) promover o crescimento económico; 
a-1) tranqüilidade no balanço de paga

mentos; 
a-2) avançO tecnológico e modernização; 
b) as ZPE são consideradas como deter

minantes dos mais importantes processos 
de diversificação e de expansão de um siste
ma industrial que o terceiro mundo conhe-
ceu no curso do último decênio, que é a 
Coréia do Sul; 

c) são :zonas de processamento de expor
tações_ com áreas indusbiais especialmente 
escolhidas, r.as qu.ais os-investidores-estran
geiros e nacionais se instaJam com livre en
trada de ~uipamentos, matérias-primas e 

- produtos semi-acabados para fabricar e pro
_c;e~ar produtos de exportação; __ 
-~)- constituem áreas aduaneiramente iso-

ladas, nas quais a aplicaçã.o dos dispositivos 
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de leis e regulá.mentos portuários são sus
pensos no todo ou em parte; 

e) oferecem a vantagem de concentração 
no mesmo local de todos os serviços admi
nistrativamente pertinentes às suas funções; 

f) concedem um tratamento fiscal privile
giado às indústrias nelas instaladas, para in
centivar a aplicação do capital estrangeiro, 
tais como: isenção do Imposto de Renda por 
certo número de anos; isenção do Imposto 
sobre Aquisição da Propriedade; isenção do 
Imposto Industrial; isenção do Imposto de 
hnportação; isenção do Imposto de C'U'Cu
laçáo de Mercadorias; e isenção do Imposto 
de Industrialização, todos por um certo nú· 
mero-de anos que permitam a recuperação 
dos investimentos iniciais realizados; 

g) dispensam um tratamento cambial di
ferenciado com liberdade de câmbio, garan
tia de saída do país de dividendos anuais 
e repatriamento gradativo do capital investido 
nos empreendimentos· industriais livre de 
qua1quer taxação, até o limite da geração de 
divisas no curso do ano ou do prazo de isen~ 
ção dos impostos; 

h) objetivam exportar toda a produção, 
só sendo-admitido-o cónsumo interno para 
a fração da produção indispensável ao aten
dimento das necessidades dqpaís, mediante 
disciplinamento legal e regulamentar rigoro
samente vigiado; 

i) uh1izam mão-de-obra lo_cal, supler_nen
tada apenas pela admissão de cientistas, téc
nicas~_administradores indispensáv~is à im
plantação dos ea:npreeridimentos fndustrais 
e à ~1,.1a manutenção proveitosa no_ sentido 
tecnológico e eoonômico~finanéeiro~ Con
tam sempre com o amparo de uma legisla
ção trabalhista que lhes confere a nonna· 
!idade do processo produtivo em elevado 
grau de competitividade internacional; 

j) gozam de absoluta proteção para os 
investimentos realizados por naCionais e es
trange_iros, contida em legislação específica. 

Para os investidores _estrangeiros prevalece o 
_regime de arbitragem no _exterior pa:r_a _as contro
yérsias surgidas com base nos termos da conven
ção sobre solução de controvérsias de investi
mentos, finnada sob os auspícios do Banco Mun
dial. 

Os pafses que optaram pelos modelos de de-
senvolvimento econôm.Jco das "indústrias indus
trializantes" ou ''pólos de crescimento" ou "efeitos 
de desenvolvimento", menCionadas anteriormen
te, e outros integrantes do Terceiro Mundo, com 
experiência de mais de trinta anos, sob influência 
ideológica das correntes de pensamento esquer
·dizantes, têm sido vitimas de um processo de 
industrialização truncada, conforme afirma o estu
dioso da matéria, Fernando Fajnsylber, em livro 
"La lndustrialización trunca de América Latina", 
editado no México em 1985: 

lsso porque esses modelos estão muito mais 
sujeitos às influências políticas momentâneas e 
às mudanças de ordem estrutural conjuntural que 
acarretam situações duvidosas sobre as intenções 
dos podçres constituídos dos estados-nações, 
com perdas de confiabilidade nos sistemas domi
nantes. 
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O Sr. Monso Sancho-V. Ex' me permite 
wn aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com· muito pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Manso Sancho - As ZPEs, para o 
Nordeste, são corno wn sopro de desenvolvimen
to de que _estávamos precisando para completar 
o que vem fazendo a Sudene. [nfelizmente, os 
nossos iimãos de São Paulo entenderam que es
sas empresas iriam criar problemas para eles e 
alguns daqueles_nossos irmãos entenderam que 
o Nordeste pode continuar pobre e São Paulo, 
rico, o que é muito ruim para a Nação. O que 
V. Ex• está dizendo é exatarnente o significado 
do que pode proporcionar, para nossa Região, 
a instalação dessas ZPEs. E falo com muita satis
fação, porque o meu Estado foi o primeiro que 
acordou para o assunto e enfrentou, com toda 
a força das suas classes empresariais, essa reação 
antipatriótica vinda de São Paulo. Hoje, sente-se 
que essa guerrinha está arrefecendo, porque eles 
viram que o nordestino tem força para reagir, 
tem forr;a para defender aquilo que lhe pertence. 
Devemos também isto à coragem do Senhor Pre
sidente da República, Sr. José Samey, e de seus 
Ministros da Indústria e do Comércio. o que jâ 
foi para o altíssimo e o que aí está. Estou verdadei
ramente satisfeito com o pronunciamento de V. 
Ex', como pernambucano, dando o seu apoio 
e testemunho da necessidade da instalação da 
Zona de Processamento de ExPortação em nossa 
Região. Muito c.:,rigado. 

O SR. NEY MARANHÃO --SenadOr Afonso 
Sancho, agradeço a V. EX o subsídio ao pronun
ciamento que faço no senado d8. -República. V. 
~tem tazãõ. fnduSive, neste -meu-tia&ai11.6~ tenho 
muitos subsidias importanteS, qUe i-ne foram da
dos pela Associação Cotneiclal e a Federação 
das Indústrias do Ceará. Quanto ao pontO que 
V. EX' citou, que as indústrias do Sul estão com 
receio dessas Zonas de ExportaÇãO~ elas têm suas 
razões, porque vai doer nos bolsos delas. Veja 
V. Ext, eles querem produzir, ma-s a manufatura 
quem compra é o nordestino. 

Dentro desse trabalho que vamos executar, ou 
seja, as Zonas de Exportação, eles não precisam 
ter nenhum receio, porque as ZPEs não irão preju
dicar, de maneira alguma, a indústria nacional. 

Neste meu pronunciamento, estou alertando 
o Governo para que haja uin trabalho. um pronun
ciamento de todas as camadas de industriais que 
tenham interesse nessas zonas de Exportação,~ 
para fazermos um trabalho sério, montado num 
plano que vá funcionar. O Nordeste tem muito 
medo de certos "planos", que já foram execu
tados neste Pais, como o Plano Cruzado, que sa
bemos no que deu. Multo obrigado a V. Ex" pelo 
seu aparte. 

O Sr. Afonso Sancho- Mesmo porque, Se
nador Ney Maranhão, não é exclusividade do nor
destino poder montar sua empresa nas Zonas _ 
de Processamento de Exportação. Nossos irmãos 
do Su1 podem implantar lá suas indústrias. 

O SR. NEY MARANHÃO- Mas é para isso 
mesmo! 

O Sr. Afonso Sancho -Se a preocupação 
deles é apenas com o internamento de 1 O% do 
produto da indústria, poderão ir para o Nordeste, 

particularmente Pernambuco, onde o clima é 
mtiito agradável para ~ç~er. um su]ista. 

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado, 
nobre Senador Afonso Sancho. 

O Sr. João Menezes - Permite V. ~ um 
aparte, nobre SenadOr Ne}r Maranhão? 

O SR. NEY MARANHÃO- COm muito"pra
rer, ncibre Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
Ney Maranhão, V. Ex• fOcaliza mUito bem :_esse 
fato da instalação das Zonas de Processamento 
de· Exporlaçãõ ho País. SObretudo nós, do extre
mo norte, estamos predsatldo dessas Zbnas 
Francas. Se atentarmos para o .que vai ser promul
gado na nova Cohstituição,~ chegaremOs à cohdu
são de que serão retirados cerca de 47% da renda 
tributária da União, para serem repartidos entre 
os EStados. De acordo com a nova Constituição, 

-essa repartição deverá ser feita tendo em vista 
o índice populacional das regiões macroecôno
micas. Ora, nos termos estabelecidos na nova 

- Constituição essa- divisão vai ficar num percentual 
multo aho para os Estados de maior população. 
E nós, dos pequenos Estados do Norte e do Nor
deste, como também o Estado do Espirita Santo, 
vamos ficar muito restritos a essa repartição e 
na realidade recebemos migalhas ... 

O SR. NEY MARANHÃO - Essa divisão. 

O Sr. João Menezes- ... da renda tributária. 
Então; a criação da Zqri~ qe l;xportação talvez 
seja 1.!ffi pulmão por onde se possa respirar, pelo 
menos nesse período de transição em que vamos 

-entrar, e qUe seremos obrigados a usar, em _face__ 
da ConstituiçãO- a Sef piom~gaâa no dia 5 de 

- outubro~ Muito obrigado pela concessão do apar
te.-------

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obriciado 
a V. E:xf, Senador João Menezes. 

Continuando, Sr. Presidente. 
A implantação das ZPE no Brasil deve obedecer 

a uma legislação e a uma regulamentação rigida, 
de maneira a assegurar total validade para cada 
Estado da Federação brasileira, sem reQimes de 
exceção ou de prioridades que possam abalar 
o conceito e a seriedade do modelo adotado no 
Brasil. 

Vale notar que os opositores da medida gover
namental concernentes às ZPE, apresentam uma 
série de argumentos visando anular os seus bene
ficio$ para o Pafs, que Sl5 podem prevalecer s~ 
houver erros de concepção e de implantação do 
respectivo modelo de desenvolvimento econômi
co, com a prática de distorções ou de correçâo 
administrativa. Tais argumentos são: 

-a;)--Fã~ilidade para a Prática do contraban-
- do, tráfico ilegal de divisas e fraudes. 

A área delimitada é bem cercada das ZPE, e 
a liberdade cambial evita o descamlnho da produ
ç!o e das receitas geradas por esta. 

b) Aumento do déficit _público pela queda 
da receita e elevação das despesas com infra
eStrutura 

A resposta é que não há incentivos fiscais nas 
ZPE que não sejam dados às empresas exporta
doras de todo o Pais. 
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Os investimentos de infra-estrutura serão reali
zados pelos investidores privados e não pelo Go
verno federaL 

c) -Expansão da burocracia com serviços 
aduaneiros despreparados. 

É mu~q mais fácil administrar uffia ZPE do 
que os serviços alfandegários comuns, pela pró
pria cooperação das ert1p~esas nela sediadas. 

d) A ZPE só vale para países pequenos 
e de economia aberta. 

O caso da RepUblica Popular da China, que 
está ado4tndo as ZPE em escala máior do que 
as de outras nàções asiáticas, prova exatamente 
o contrário. 

e) A ZPE seria uma tentação- para o sub 
e superfaturamento da importação e expor-
tação. -- --

Essas práticãs~São corriq"ueiras rio sistenlã atual 
de controle Çe câmbio_. perdendo consistência pa
ra as empresas que trabaJham em regime livre 
de câmbio. 

f) Hav~á piora líquida do balanço de pa
gamentos, rlevido às perdas de _divisas de 
exportação. -

A legislação para as ZPE no Brasil prevê que_ 
os i~vestimento-S nas mesmas serão feitos em 
divisas, nãO haveilc;lo cobertura cambial por parte 
do Banco Central para as suas exportações. 

Além disso, serão obrigadas a gastar no Brasil 
em salários e inSumos pelo menos "3'0% do valor 
de suas -exPortações, liquidadas por conversão 
de dívidas no Banco Central. 

g) Haverá impacto limitado sobre a absor
ção de mão-de-obra no Nordeste. 

Em função do crescimento do número de in
-dústrias imp"lã.ntadas nas ZPE nordestinas, cres
cerá propordonalmente Qo número _ge_ ern_pregos 
diretos e indiretos, com estímulos à criação de 
empresas e :serViÇos periférícos Que fundariam 
como subcontratantes das suas indústrias. 

h) Os aportes tecnólogicos das ZPE ten
dem a ser escassos. 

Uma vez que a produção das ZPE destina-se 
ao mercado internacional, tem de haver máxima 
capacidade competitiva de parte de suas indús
trias, o que só se consegue com alta e avançada 
tecnologia. O que é- importante é não permitir 
nenhuma implantasão de indústri.;ls com impor
tação de equipament()s_usados ov novos, pOrém 
obsoletos. 

i) na fndia e nas Filipinas as ZPE fracas
saram na correção dos desequilíbrios regio
nais. 

Os erros cometidos naqUeles países rlão invali
dam a excelência do modelo japonês, chinês e 
sul-coreano._ 

j) existência de certo grau de concorrên
cia entre as exportações industriais do pais 
e as que sairiam das ZPE._ 

O Brasil, apesar de seu apreciável desenvol
vimento industrial, ainda tem muito espaço para 
ocupar no mercado internacional; precisa de ele
vação e uniformidade constante de seus padrões 
tecnológicos nas mais diferentes gamas de pro-
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dutos industriais. Por isso, as ZPE poderãO cOn
correr para uma maior agressMdade da Nação 
brasileira na venda de seus produtos ao exterior, 
deixando de ser caudatária de Cingapura, Coréia 
do Sul, Formosa, Hong-Kong, fndia e México. 

Estou falando dos coritra às ZPE rieste País, 
e eJes dizem: 

1) as ZPE no México provocariam fratura 
grave na já enfraquecida estrutura da indús
tria_ brasileira, ferindo a tendência à vertica
lizaÇão- e integração que permitiu a constru
ção do maior parque industrial do Terceiro 
Mundo. 

A verdade é que o Brasil dispõe desse parque 
industrial, porém operando a baixo nfvel de efi
dência e de competitividade. Hoje, mais do nunca, 
deve-se dar toda ênfase à eficiência produtiva co
mo pré-condição para a própria continuidade do 
processo de desenvolvimento econômico-soci~d. 

O regime dos subsídios e de proteçõe$ paterna
listas já não suporta mais o peso das estruturas 
industriais que devem competir com as de outras 
nações desenvolvidas e amadurecidas na luta pe
lo progresso e prosperidade de seus povos. 

m) as ZPE Provocarão acirramento dos 
conflitos regionais no Brasil, hoje já bastante 
sérios sem a atenuação dos desequilíbrios 
regionais existentes, que também são-sérios. 

As ZPE deverão ser um instrUmento de descon
centração industrial capaz de harmonizar todos 
os interesses dos produtores de matérias-primas, 
produtos beneficiados, transformados e manufa
turados, dando uma outra dimensão ao quadro 
de perspectivas alvissareiras a-que faz jUs o Brasil 
pela sua extensão territórial, litoral, continental, 
potencialidade extraordinária dos reinos minerai. 
vegetal e animal e excelência de sua gente. 

Em todos os estudos, comentários e contri
buições oferecidas às autoridades brasileiras para 
a formação do juízo de valor_es das ZPE, merece 
destaque muito especial o relatório do ilustre Em
baixador José Maria Vilar de Cerqueira sobre sua 
visita a países do Extremo Oriente, incluindo: Re
pública Popular da China, Hong-Kong, Tailândia, 
Malásia, Cingapura, Formosa-, Coréia do Sul e Ja
pão. 

O processa de liberalização Qradual da econo
mia nacional, confrontada com a defasagem tec
nológica no seu parque industrial, terá nas ZPE 
uma fórmula eficaz mais prudente, que permita 
a modernização e captação de tecnologia avan
çada sem quebrar a proteção necessária de nossa 
estrutura industrial que não suportaria uma libera
lização imediata. Com as zonas do r-lorte e Nor
deste, as _indústrias do Sul do País não precisam 
ter receio. Ao contrário, elas serão beneficiadas 
no impulso que será dado à economia daquelas 
Regiões, pela encomenda de máquinas e compo
nentes. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Permite-me 
V. EX" um_j!;parte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito pra
zer, nobre Senador.-

O Sr- Marcondes Gadelha- Nobre Senador 
Ney Maranhão, congratulo-me com V. Bel' por 
esse discurs'o extremamente oportuno, no qual 
V. Ext discute as Zonas de Processamento de Ex
portação e _espanca, com muita competência, to-
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da uma mitolÕgia e um conjunto de meias verda
des, falsidades tecidas em tomo desse importante 
e moderno instrumento econômico. Na verdade, 
O" Governo agiu coni louvável determi_õação e fir
meza ao implantar as ZPE no Brasil. Este País 
precisa compreender que a economia modema 
é, hoje, um liame intrincado de relações interna
cionais, e tira mais proveito quem consegue me
lhor inserção no contexto econômlco global. As 
ZPE são um mecanismo adicional que o Brasi1 
vai encontrar para aumentar o seu volume de 

-expõrtações e o seu intercâmbio, de modo geral, 
com as outras nações. Nobre Senador Ney Mara
-nhão, nos impresSionamos com o superáVit que 
o Brasil tem hoje na sua balança comercial, algo 
que vai para 16 bilhões de dólares este ano. E, 
evidentemente, em recorde histórico, é uma con
quista extraordinária. Mas, digo a V. Ex", está muito 
aquém, está infinitamente aquém da real poten
cialidade do Brasil no c~mpo do comércio_ exte
rior. Se V. E~ tomar como exemplo uma ilha 
_como Taiwan- Formosa-, que tem_uma super
fície que é a metade da Paraíba, a metade do 
meu Estado, e não tem nenhuma prodigalidade 
em matérias-primas, em energia, ein qu'aisquer 

-outros insumos mais importantes ... 

O SR. NEY MARANHÃO- Permita-me, no
bre Senador. FOrmoSa, por" exemplo, tem 36.000 
km2 e exporta mais do que nós. 

O Sr. Marcondes Gadelha - Isto que eu 
queria dizer. Tem uma área que é pouco mãiS · 
da metade da do meu Estado, a Paraiba, e tem 
um volume de exportações maior que do Brasil 
todo. E tem, hoje, um estoque de divisas - diria 
que quase ociosas - da ordem de 66 bilhões 
de dólares. Para V. Ex" ver como ainda estamos 
atrasados em matéria de comércio internacional. 
O mesino se diga em relação à Coréia do_ Sul, 
a Hong-Kong, a Cingapura, ao Japão. Ainda esta
mos_ engatinhando no comércio exterior,- apesar 
dos notáveis progressos cjue fizemos nestes últi
mos tempos, nobre Senador Ney Maranhão. E 
me surpreende como ainda se possa lançar um 
olhar crítico sobre esta decisão do Governo para 
a implantação das Zonas de Processamento de 
Exportação. Novas rotas de comércio ·estão-se 
_abrindo neste mom~nto, mercados extraordiná
-rios estão;.se. ampliando, particularmente no su
deste da Asia, e precisamos orientar-nos na dire
ção desses mercados, não apenas para manter 
o superávit em nossa balança comercial, COJTIO 

para obtermos também uma transferência de co
nhecimentos científicos e tecnológicos, Esta, no
bre Senador, a razão d~ser dessa Zona de Preces
novas rotas de comércio e uma transferência 

de tecnologia modema, de tecnologia up-to-da
te, que é absolutamente necessária a este País, 
que tem, exatamente na carência de conhecimen
tos científicos e tecnológicos, o calcanhar de Aqui
les no seu desenvolvimento. Agora, absolutamen
te, _é incompreensível_que se queira transformar 
as ZPEs em pomo de discórdia interregional, em 
um elemento de disputa entre regiões. Não, nobre 
Senador, Eu não creio, não concordo, não acre
dito que qualquer região venha fazer restrições 
a eSses iristrumentos, porque, afinal de contas, 
quem ganha com isso é o País como um todo, 
quem ganha é o País globalmente. Ganha em 
aprendizado na atividade comercial, ganha em 
acumulação de conhecimento científico e tecno-

setembro de 1_9_88 

lógico, ganha na ocupação de novos espaços eco
nômicos e geopolíticos para além das suas fron
teiras. Estados riCos, desenvolvidos, como os do 
Sul do Pffis, Sãõ--Paulõ ein particular, ríãO-- estão, 
em nenhuma drcunstânda, -proíbidos de parti
dpar dessas Zonas de Processamento de Expor

- taç:ão, de lá implantarem empresas subsidiárias, ... 

o SR. NEY-MARANHÃO- -Não é somente 
no Nordeste, é em to_do o País. 

O Sr. Mar, ondes Gadelha- ... filiais, sucur
sais, e lá mesr o no Nordeste digaffios que, estra
tegicamente, as Regiões Norte e Nordeste sejam 
as- mais apropriadas e essas ZPE, por estarem 
mais orientadas para os mercados situados ao 
norte - Europa, Estãdos Unidos e Japão. No 
entanto, ~o não impede, em nenhum momento, 
que empresas do- Sul do País implantem suas 
filiais, subsidiárias,-e passem-a se utilizar áesse 
mecanismo da mesma forma como estão fazen
do na Zona Franca de Manaus. O pólo eletroele
trônico mais moderno e mais pujante do País 
não está no Sul; está em plena selva, está em 
Manaus. E lá participam grandes empresas pau
listas. grandes empresas do Sul do País, ao lado 
de empresas muhinacionais, com resultado ex
traordinário. Não há nenhum lmpedJ'mento de 

- que essas empresas participem, também no Nor
deste e no Norte, dessas Zonas de Processamento 
c!e Exportação. Alguns setores modernos, como 
o da petroquimica, por exemplo, não podem dis
pensar esse instrumento fundamental de desen
volvimento que são as Zonas de Processamento 
de Exportação. 

O SR. NEY MARANHÃO - Perfeitamente. 

O Sr. Marcondes Gade1ha - Não acredito 
que qualquer atitude mais chauvinista, não acre
dito qae qualquer tentativa de introversão venha 
a prejudicar este salto extraordinário que o Brasil 
dá, para amadurecimento na sua política COI'llCII'
dal. Por isso, nobre Senador Ney Maranhao, relfe.. 
ro, mais uma vez, o apoio a V. EX" por esse discw
so de extraordinário alc:anc~ que está proferindo 
neSte momento, e parabenizo também o Governo 
pela firmeza, pelã. determinação com que se hou
ve ao implantar as Zonas de Processamento de 
E:XportaÇâo-;que já vêrri -eu diria- a destempo. 

O SR._ NEY MARANHÁO --Agradeço ao 
nobre Líder do PFL, Senador Marcondes Gadelha, 
o aparte, que enriquece muitõ meu pronuncia
mento, e constitui o atestado importante de que 
temos de implantar essas Zonas de Processamen
to de Exportação rici _Nordeste, que significam 
uma parte de independência desse Nordeste tão 
sofrido. 

O Sr. Mauro ~evides - Nobre Senãdor 
Ney Maranhão, V. Ex' me permite um breve aparte 
ao seu brilhante pronunciamento? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito-pra
zer, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Ney Maranhão, regorljo-me pela presença de V. 
Ex'- na tribuna, defendendo exatamente as Zonas 
de Processamento de Exportação, por cuja con
cretização na região Nordeste e na região Norte 
tanto se empenhou·o saucloso Ministro da Indús
tria e do Corrién::10, Dr.Jose Hugo Castelo Branco. 
Recordo a V. Ex' que, na primeira reuriião levada 
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a efeito no Mintstérlo da Indústria e do Comérdo, 
a ela estive presente, juntamente com o saudoso 
Senador Virgílio Távora, repr~sentando a bancada 
nordestina no Senado da República, e lá ouvimos 
do titular do_ MIC uma amPla exposição sobre 
os obj~vos das ZPE, o que elas representariam 
para o melhoramento do balanço de pagamentos, 
a fim de se aprimorar tecriOlogicamente o País, 
corrigir as desigualdades intra~regionais, tudo isso 
propiciando a ·geração de empregos, a absorção 
da mão-de-obra nordestina. Em razão disso, filia
mo-nos a essa corrente que, a nível de Assembl_éia 
Nacional Constituinte, defendeu as ZPE, até ofere
cendo .emenda ao AJ:.o das Disposições Transi
tórias, já que se argüía contra as ZPE;--n.ãquele 
momento, a circunstância de que seriam propos
tas por decreto-lei, e não através de lei que permi
tisse a participação de senador~ e deplJtac_:!_t?S, 
do Congresso NacionarPara di-rimir essa dúvida 
e caracterizar a nossa transparência de decisão 
em favor da tese, apresentamos a emenda, que, 
lamentava1mente, não logrou guarida nos 280 vo
tos de parlamentares necessários para viabilizá-la, 
quando _era sabido que a Zona França de Manaus, 
numa iniciativa dO próprio Relator Bernardo Ca
bral, se incorporou ao texto da nova Lei Funda
mental brasileira que vamos promulgar no dia 
5 de outubro próximo. No momento em que o 
Governo, através de decreto-lei, já que a Assem
bléia Nacional Constituint'e inadmitiu aquela nos
sa proposta de que seriam as ZPE criadas através 
de projeto de lei, parte o Governo para o decre
to-lei, que será lido nas próximas horas no Con
gresso Nacional, iniciando-se, assiin, a sua trami
tação e abrindo perspectivas as mais auspiciosas 
para a aceleração do desenvolvimento regional, 
regozijo-me, comO disse, com V. Ex' por sua ini
ciativa e faço votos para que os projetas de ZPEs 
que forem s_ubmetidos à aprecíãção do Conselho 
de Ministros, previsto no decreto, sejam aprova
dos, sejam acolhidos, e possam trazer toda essa 
reorientação económica que nós. nordestinos, de
sejamos ardentemente. 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador-Mauro 
Benevides, agradeço a V. E?" e- COrriPlemento o 
aparte que V. EX" tão bn1hantemente fez neste 
pronunciamento, focalizando tema tão importan-
te para o Nordeste. __ 

Se a iniciativa de V~ Ex• tivesse Sido aprovada, 
talvez a situação não chegasse ao ponto de dis
cussões, muito importantes, com a participação 
de todas as camadas interessadas, para fazermos 
um ·trabalho que não- fosse fadado ao fracasso. 
No decreto do Presidente da República, elaborado 
pelo nosso saudoso Ministro José Hugo Castelo 
Branco, não há nenhum dispositiVo que obrigue 
uma empresa, uma indústria que venha a se insta
lar nessas Zonas a trocar tecnologia avançada 
com o sócio nacional. Não existe nenhuma obri
gação; e V. Ex" sabe que isso é muito_importante 
para o aperfeiçoamento do desenvolvimento_do 
parque industrial brasileiro. Não existe nada disso. 
Então, temos que aperfeiçoar esse projeto, tendo 
em vista o interesse e a segurança-das ZPE para 
o Brasil. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex' 
um aparte, nobre Senador Ney Maranhão? 

O SR- NEY MARANHÃO- Com muito pra
zer, nobre Senador Nelson Càmeiro. 

O Sr. Nelson Carneiro --Agradeço a V. Ex' 
o tom didático que está dando à sua oração. De
pois da sua oração séria, como todos os pronun
ciamentos que V. Ex" tem feito desta tribuna, o 
debate sobre as Zonas de Processamento e Ex-
portação ganhará novos contamos. Já t~mos,. no 
depoimento qu_e V. Ex~ traz, recrutando, 1nduswe, 
a experiência de outros países, elementos para 
apreciar com serenidade, com espírito público, 
sem prevenções, a proposta do Senhor Presidente 
da RePública relativa à criação das Zonas de Pro
cessamento de Exportação. O tom principalmen
te didáticO,-explicativo, sereno, que caracteriza a 
oração de V. Ex", nõs prestará um grande serviço, 
tanto aos i:(ue apóiam quanto aos que divergem 
da implantaçao das Zonas de Process":ffiento de 
Exportação. Este Caráter queria acentuar no dis
curso de V. Ex!', ao lado de todas as outras referên
ciaS que aqui foram feitas ã essa preocupação 
que tem levado sempre V. Ex~ à tribuna para 
discutir assuntos sérios, palpitantes e de grande 
icitere"sse_ nacional. A minha felicitação, agora re
novada, por esta atuaçáo parlamentar. 

-0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fa
zendo soar a campairiha.) - Desejo lembrar ao 
orador que o seu tempo regimental está esgotado. 

·O SR- NEY MARANHÃO - Agradeço ao 
noDi'e-Seilador Nelson Carneiro o aparte de apoio 
ao meu discurso, principalmente pela experiência 
e pelo brilhantismo com que V. Ex~ sempre se 
conduziu como representante do povo brasileiro 
no Senado da República. 

Continuo, Sr. Presidente. _ 
As ZPE Constituirão um valioso mecanismo de 

transferência de tecnologia, através dos investi~ 
mentes e,st{:angeiros e apreendidas por nossos 
técnicos e operários para contaminar pouco a 
pouco as atividades produtivas na periferia daque
les pólos industriais. 

Graças às_zonas de processamento de exporta
ção, países comõ a Coréia dO Sul e Formosa 

-desenvolveram essa tecnologia avançada e hoje 
disputam com os gigantes da tecnologia mundial, 
os Estados Unidos e o Japão. 

Empresários ligados às Federações_ das Indús
trias do sul do País, bem como, órgãos classistas, 
citando como exemplo o professor da Unicamp, 
Wilson Suzigan, que não concordam com a im
plantação das zonas de processamento de expor
tação, as ZPE criadas na década de 60,...e-_70, 
faziam sentido do ponto de vista do investimento 
do capital internacional que viJ:tha em busca de 
mào-_de-obra barata a flm de cumprir a fase fina] 
de montagem, de produtos manufaturados. Er'n 

- geral, os países que criaram as ZPE eram diferen
tes das características -do Brasil atual, eram cida
des-estado com mercado interno extremamente 
linlitado. _ 
__ Q .caso de dngapura, Hong Kong, Coréia do 
Sul e Foi'mosa, para eles a plataforma de expor
tação era uma idéia válida, porque cumpria duas 
finalidades: a acumulação de capital das empre
sas transnaclonais combinada com um avanço 
de crescimento~ As ZPE eram uma fonte _de em
prego para essa mâo~de-obra pouco qualificada 
e barata para aquelas funções mais simples. Mas 
o mundo mudou, afirma o professor. Seu avanço 
teCnológico, que tende a reduzir a participação 
da mão-de-obra no produto fmal, reduz até o con
teúdo de material que entra nos bens finais, traz 
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vantagens de criação de tecnologia para acelerar 
o desenvolvimento tecnológico, cte criar ~mpre
gos, de redução de desequilíbrios i'egi?nais: ~ 
empresas interessadas nas ZPE brasileiras wao 
para cá com uma tecnologia mais· avançada e 
com toda certeza não vão transferir essa tecnçr 
logia para o sócio brasileiro, mesmo porqu~ não 
há qualquer exigência em termos de associação, 
transferência e absorção de te(:nologia. E1as vão 
transferir para cá plantas industriais tecnologica
mente já ultrapassadas. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Ney Mara
nhão, permite~me V. Ex~ um aparte? 

OSR.NEYMARANHÃO-Comtodoprazer". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
Presidência lembra que o tempo regimental do 
nobre Senador Ney Maranhão está esgotado. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador Ney 
Maranhão, não ouvi o início do discurso de V. 
EX', -pori:Jue acabo de chegar ao plenári~. Tenho 
conhecimento, entretanto, do decreto-lei que re
gulamenta essas ZEP. Inclusive, da resistência de 
determinados setores de São Paulo._Senador Ney 
Maranhão, o que tenho a dizer, pelo que senti 
do estudo geral, é que as ZPE são de grande 
importância para o País e par_a o Nordes:e -
para o País, porque fomentam a exportaçao. V. 
Ex" ·sabe que todos os países do Mundo, ho!e, 
concorrem para que haja facilidade na e.xportaçao 
de seus produtos. Então, essas Zonas terão a f~cl
lidade de__impulsioriéir-a saída de produtos brasi
leiros. Ainda que saiam com isenção ou reduzido 
imposto, é importante que se exporte, pois tem~os 
que exportar e controlar um pouco a importaço110. 
Só que a importação no Brasil deve_ ser aberta 
a tOdos. Crian-ios, inclusive, um caso de re.senra 
de mercado automobilístico para fll1T18S estran
geiras que vêm fazer aqui os piores e os nlllis 
caros automóVeis do Mundo. Aliás, vou até procu
rar a lei e tentarei convencer o Senado e o Con
gresso da necessidade de sua revogação. 

o SR- NEY MARANHÃO -Isto é muito im
portante. 

O Sr. Leite Chaves- Aquelas concessões 
nãci foram feitas ad etemum. Um carro europeu 

. tem uma duração média de quinze anos. Aqui, 
nõ Brãs11, a partir do primeiro ano, os carros já 
começam a dar problema, passando _os ~u~rios 
a viverem em oficinas, n1,1ma eterna substituição 
de peças. São carros aparentemente sólidos por 
fora, mas são péssimos. Além do mais, deu-se 
recentemente o atestado da inferioridade do ho
mem brasileiro: para se exportar carros brasileiros 
para os Estados Unidos, teve uma montadora que 
fazer milhares de modificações, a fU1l_de aumentar 
os_ níveis de segurança. Enquantó issO, ficamos 
corrlprarido carros miseráveis, e o_pior, quando 
chega à mão do operário - que é, de modo . 
geral, freguês do_carro jã usado- passa~á_ ~ n:to
rar nas oficinas, Os carroS enferrujam e, quando 
exportamos esses carros, comprometemos o 
nosso conceito industrial. 

O SR. NEY MARANHÃO - Ou seja, Sena_~ 
dor, o liXo fica para-nós. 

O Sr. LeJie Chaves - Então •. essas zonas 
sâo fundamentais. São empresários de determi
nada parte do Sul, sobretudo do Rio e São Paulo, 
que estão contra isso, pois, beneficiários de uma 
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indústria obs_o!et_a e çriminosa, querem ganhar 
na renda, em vez de ganhar na qualidade. Isso 
é fundamental da nossa parte, porque essas ZPEs 
terão todo o estímulo para que o Brasil possa 
exportar e forçar a importação de alguns artigos 
que valham, que prestem. Temos que zelar pela 
qualidade. Voltei da Europa; há 2 meses. e fiquei 
impressionado em relação ao que vi no passado: 
o noss-o conceitq piorou._ O que sai do Brasil infun
de receio e suspetta. Não podemos penetrar no 
Mercado_Comum Europeu, mesmb"através de 
Portugal -o que seria ideal-.- porque se_sabe 
que o que se fabrica aqui é da pior qualidade, 
de péssima qualidade, quando os industriats do 
Mundo buscam qualidade. 

O SR. NEY MARANHÃO - Procurarão me
lhorar. 

O Sr. Leite Chaves- O japonês busca quali
dade como uma maior recompensa de seu esfor
ço e de sua seriedade. 

O SR- NEY MARANHÃO- EXato. 

O Sr. Leite Cbaves -Então, não podemos 
ficar fomentando indústrias desqualificadas~ de
sonestas e incapazes. Estou envolVido num pro
cesso agora, aqui, de certificação de qualidade. 
Procurarei elaborar projeto de lei que discipline 
a qualidade de vida do País. Estou com bons 
assessores, mas esta é uma matêria muito 4i.fídl. 
No passado procurei viabilizar uma lei dessa ç.at.u
reza e- não foi aprovada nesta Casa, porque as 
multinacionais foram ao Governo e este _orientou 
o Uder da Maioria para sustar S,~U andamento. 
Desta vez é preciso que o Senado veja o problema 
com carinho. S6 adquiriremos conceito no mer
cado externo quando formos capazes de produzir 
qualidade que resista à concorrência. Do coJltr~~ 
rio, o nosso conceito continuará. a cair progressi
vamente. No exterior um produto brasileiro é visto 
com suspeição, porque durante anos seguidos 
o que se produz aqui se faz cercar da preocu
pação, do engodo, da mistificação. É preciSo que 
tragamos para o Brasil a seriedade industrial dos 
japoneses e dos alemães,. que, a despeito de terem 
conflita;do com. o Brasil, são imigrantes mais res
peitados deste País. No Estado de V. Ex" encon
tramos máquinas e ferramentas produzidas há 
40anos ... 

O SR. NEY .MARANHÃO- E-continuam 
funclonando da mesma maneira. 

O Sr. Leite Chaves - O nosso, mal chega 
ao consumidor e jaapresenta vício; damos mer
cado a essas firmas estrangeiras para fazerem 
produtos vis. Isso é condenável. Te:mos_que expor
tar tudo e importar muita cousa. O Brasil tem 
que se abrir ~gora_ªq_Mundo, sobretudo para se 
livrar de grupos desonestos que se valem da pro
teção do mercado para nos prejudicar cômo con
sumidores e arruinar o conceito de.País industrial. 
Muito obrigado a V. Ex" -

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Leite 
Chaves, V. Ex", neste instante,_ com ~te aparte 
ao meu discurso, alertou-nos para um dado muito 
importante. Esse prbte'dimento está prejudicando 
tremendamente a nossa imagem lá fora, princi
palmente no que tange à exportação de produto~ 
brasi[eiros. Muito obrigado a V. Ex" 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu C.;1meiro)- Pe
ço ao emi_nente_ Senador Ney Maranhão_ ~n_cerrc 
o seU pronundamento e não conceda mais apar
tes, porque o seu tempo está esgotado, há vários 
oradores inscritos e pauta ainda por ser apreciada 
pelo Plenário. 

O SR. NEY MARANHÃO- Terminarei den
tro de poucos ins~ntes, Sr. Presidente. 

Provavelmente, se vierem empresas com tec
nologia mais-avançadas, a absorção de mão-de
obra será ·míi'l.Tma: as planbs são mais automa
tizadas, os processos de fabricação ser~o alta
mente integrados ou se criarão empregos em ní
vel de especialização que o t'lordeste terá dificul
dad_e em suprir. Desde os anos 5.0 até.o fina} 
dos anos 70, a indústria brasileira cresceu a uma 
taxa. alta dentro_ de um. modelo substituidor de 
importaçõ~: o governo de Juscelino KUbitschek 
permitiu introdüzir setores novos, cot:no a indús
tr~. p·esada e a indústria de bens duráveis. Na 
década de_ 70, com o esforço· de formação de 
caPitaJ induStrial, o"Estãdo rriaiS uma ver deSerri
penhou um papel importante para o investfrnento 
pfívado nacional e para o investimento estran
gefro, e o próprio investimento estatal, quando 
então, praticamente se completa .a estrutura in-
dustrial brasileira. ·--

Dos anos 77 f78 em diante, tem inkio a reestru
turação da indúStria internadonal e, em 80, quan
do mais as indústrias nacionais precisavam se 
modernizar para sua estrutura ficar competitiva, 
o Estado não deu apoio, ao contrário, tornou-se 
pernicioso à indústria,. no sentido de ter criacb 

.. uma recessão industrial. O que o Estado desejava 
era geraçf!o de saldo comercial para pagar a dM
da_ externa, quer dizer: competitividade alcançada 
através. da desvalorização rea1 da taxa de câmbio, 
restrição da demanda interna, compressão do sa
lário real. Enquanto isso, os· países avançados au
mentavam a competitividade através de ganhos 
de produtividade e incorporação de progressos 
técnicos. 

Nos anos 85/87 houve tentativas, todas fracas
sadas pelas dificuldades de articular o Estado, 
capital privado nacional e estrangeiro. Se nada 
for feito, teremos conseqUências imprevisíveis. Há 
conseqüências sérias da reestruturação industrial 
mtin:dial_em pafses como o· Brasil. Hoje, estamos 
inseridoS- na economfa mundial com base na 
tnão-de-obra barata.. ern bens intensivos de recur
sos naturais ou intensivos em energia. Se não 
fiZermos nada, é provável que a médio prazo ve
nha perder posição na exportação de produtos 
intensivos de mão-de-obra A automatização de 
processos tende a redwlr _a importância da mão
de-obra barata, que é um fator perverso de com
petitividade da indústria brasileira A competiti
vidade baseada em recursos naturais taml?ém 
tende a ser progressivamente reduzida, ne medida 
em que há uma área de novos materia que está 
paSsando tampém por avanços tecnológicos 
SUbstanciais com a substituição de matérias-pri
mas mais ou menos ·como o mesmo efeito na 
·éPoca do surgimento dos sintéticos, que vieram 
substituir a borracha e outros produtos naturais. 
·Há a sUbstituição de ferrO por novas ligas metá
licas, por alumínio. por plásticos de engenharia, 

-j:;õr cerâmica etc. 
-·"Como já afirmei, este meu pronunciamento não 
eae posiCionamento pessoal, mas de colocar em 
amplo debate a fmplantação das ZEP em nosso 

País. Para tanto, Junto a1gumas das observações 
e tomadas de posição de orgãos classistas: 

1 - Feder~ção das Indústrias do. Estado de 
Pernambuco- FlESPE~ subscrito pelo Dr. Gus
tavo Perez Queiroz, de quem recebi telegrama 
não só de apoio como também para implantação 
de posterior avaliação de seus efeitos; (anexo I) 
2-Associação Comercial de Pernambuco, Dr. 

Cristovão Pedrosa da Fonseca, recebi telex solicia
taodo. apoio às ZEP, mas também soltcitando em
penho para que se instale uma ZPE em Pernam
buco. 

Diz. ainda, favoráveis a esse empreendimento 
estão todos os segmentos empresariais, bem co- _ 
mo o Exmo. Sr. Gover;nador do Estadq, Dr. Miguel 
Arraes, consoante proncunciamentos recente
mente emitidos por seu Secretário da Indústria 
e do COmércfo, Dr. Sérgio Gi.Jerra;·(anexo O) 
~A verdade sobre_ as ZEP: __ _ . 
MemOrial da Associãção Comercia] do Ceará,. 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará e 
Cenfro Jndústríal do Ceará; (anexo 111) 
4-Segundo o Semari:ário Brasília C~mfiden

cial em seu n" 21, à pág. 6; afirmar de passagem 
por Brasília o Professor Ernesto Sachs, numa con
versa informal, que não há exemplo no mundo 
de uma zona de processamento de exportação 
que tenha dado certo . .Os traPa1hadores ganham 
maiS-dinheiro e_começam a adq~irir __ produtos 
naquefa" área. Resultado: o que se ganha a mais 
reverte para o empresário estrangeirO que opera 
na ZPE. Além disto, as ZPE constituem _um foco 
de corltraDando." (anexo IV) -
5-Memol-ial dÕ ConselhO Federal de Econo-· 

mia subscrito Pelo seu -secretário executivo, Dr. 
Antônio Melkijor; (anexo V) 

6-Algumas observações feitas no transcorrer 
deste proniinciilmento tiveram como subsídio a 
revista /StoÉ/Senhor, no 986; de 10-8-88 e artigo 
do diplomata e econom[sta J. M. Vilar de Queiroz, 
publicado na Folha de S. Paul~ de 13-8-88, fls 
8-2. (anexo VI-A e VI-B). . _ 

Sr. Presidente e SrS. Senadores, como repre
sentante de uma das áreas ma_is atrasadas deste 
País, onde a miséria prolifera assustadoramente 
e a_ renda per-capita nacional é a mesma desdt;:: 
1939, não posso ficar insensível à Implantação 
de ZPE nas regiões Norte-Nordeste. Preocupo-me 
quando o governo está criandO as zonas de pr'?" 
cess_amento de exportação, da qua1 esperamos 
inúmeros benefícios, porém, ao mesmo tempo, 
vejo empresários do sul do País, cOntrários às 
medidas que vêm sendo adotadas, receosos de 
um novo fracasso do Governo. 

O Sr. Mansueto de Lavor - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} -
Lembro ao nobre orador que o seu tempo está 
esgotado. 

OSR. NEY MARANHÃO- Concedo o apar
te a V. ~. com a CO!ldeSceridêriçía dó Sr: Presi
dente. 

O SR._PRESIDENTE _(Dirceu Carneiro) -
Lembro ao orador que temos uma lista de orado
res inscritos e a Ordem do Dia para ser apreciada. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador, 
apóio no seu pronunciamento a proposta-de apro
fundamento dessas ZPE. que me parece mais 
a criação de um cartório para favorecer minorias, 
porque, se o Govem.o quer dar emprego ao povo, 
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quer desenvolver a economia do Pais, tem que 
fazer a reforma agrária, tem que fazer a refonna 
urbana, tem que reformular a política industrial, 
tem que favorecer a micro e pequena empresa 
e a economta informal, o que não vem fazendo. 
De modo que, mesmo sem contestar - e não 
somos nós, Senadores de Pernambuco, que va
mos repudiar a instalação de uma ZPE no porto 
de ;;uape em Pernambuco-, mesmo assim nos 
cabe o direito, como homens públicos, de pedir 
um estudo mais aprofundado sobre essa proposta 
feita apressadamente, de maneira unilateral, por 
parte do Poder ExecUtivo, scfm que o Poder Legig.. 
Jativo participasse,-Sem que houvesse uma discus
são até mesmo entre os interessados, que são 
as dasses produtoras. Desta maneira, confirmo -
o meu apoiO_ integral aC? pronunciamento de V. 
Ex", e, neSsã idefttidade de luta e de propósitos,. 
vamos à frente para fiScalizar, sem·oontestar, até 
mesmo desejando que Pernambuco se tome, no 
caso, uma experiência pioneira, mas que essa 
proposta não esteja a serviço de grupos minori
tários, que não se repitam os episódios dos "pana
más" da Sudene, dos cartórios, que sempre favo
receram esses grupos, e que, realmente, se válida, 
a proposta. vamos a)::loiá-la mas efn beneffciO não 
apenas de Pernambuco, mas do povo brasileiro. 

O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço, nobre 
Senador Mansueto de Lavor. Aliás, o Senador 
Mauro Benevides alertou sobre este assunto, que 
S. EX' apresentara um projeto sobre o pro~lema 
da Zona de Exportação. E V. Ex", neste instante, 
está alertando a Nação, corno eu, para que se 
faça um trabalho sério, e não se repitam os vários 
planos, como o Plano Ci"Uzãdo, que_ apareceram 
neste País. 

Sr. Presidente, desejo com este meu pronuncia
mento alertar o Executivo, antes de levar avante _ 
a implantação das ZPE, e sugerir-qUe -se faça 
um debate amplo com toda a comunidade envol
vida nesse projeto, onde deverá ser levado em 
consideração o desenvolvimento das Regiões 
Norte e Nordeste, secularmente relegada a segun
do plano pelos governos e pelas classes produ
toras do Sul do País, que s6 vêem o Nordeste 
como ce1eiro de mão-de-obra e também como 
mercado para colocação dos produtos manufa
turados no Centro-Sul do País: Enfim, o Norte 
e, principalmente, o Nordeste tão sofrido e incom
preendido, não suportariam mais uma decepção 
com a esperança que hoje temos na implantação 
das Zonas de Processamento de Exportação, que 
julgo ser talvez a fórmula para o soerguimento 
industrial, financeiro, económico e social. 

Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

DOCCffi!ENTOS A OOE SE REFERE C SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU 
PRON(ff'{CIAMEJYTO: 

Exm• Sr. 
Senador Ney Maranhão 
sénado Federal 
Brasília- DF 

Comunico ao prezado amigo que recebi e li 
sua matéria sobre as ZPE no Nordeste. -

De nossa parte , apoiamos a implantação das 
ZPE e creio qUe seu discurso fez uma avaliação 
da situação e acredito que estão dentro da nossa 
tese de avaliar os seus efeitos. Conte-com a nossa 
colaboração. 

Cordialmente. - Gustavo Perez Queiroz. 
Presidente FederaÇa:o Indústrias Estado Pernam
buco._ 

Exffi9 Sr. 
Senador_ Ney Maranbã9. _ 
Senado-Federal 
Brasilia-DF 

Senhor Senador, 
Nos próximos dias, o Pfeside-nte da República 

deverá submeter ao CongreSso a regulamentação 
das ZPE. 

A localização de_uma dessas zonas em Pernam
buco seria mais uma opção para o seu d~~envol~ 
virnento econômico e reduziria o elévado íncüce 
de desemprego existente em nosso Es~do. 

A nossa- reg;ao;-que-diSpoe· -de- Um complexo 
indust,rié!I-portuáriodo nível de Suape, pode deixar 
de Sediar uma zona de processamento de expor
tação que, se ali instalada, ocuparia no máximo 
cinco por cento da totalidade de sua área terri-
torial. - · 

Favoráveis a esse empreeridimento estão todos 
os segmentos empresariais, bem com~o o Exm9 
Sr. t:iovem.adordo Estado, Dr. Miguel Arraes, con
soante pronunciamentos recentemente emitidos 
por- Seu sect_etário de indúStr~a e c:orriérdO, Dr. 
Sergío GueiTa. -

A implantação-de uma ZPE em Suape não viria 
em detrimento de outras realizações para o nosso 
Estado, tciis como a instalação da refinaria de 
petróleo e da montadora de veículos. 

Estas, ao cóhtrátio, estariain fortalecidas com 
o advento da ZPE, a qual abriria espaço para a 
concretização de tais reivindicações, de cuja luta 
nâõ-nos afastaremos até que nossas postulações 
sejam atendidas em toda sua plenitude. 
- Dessa "forma, encareCemoS- o engajamento e 

o empenho de V. Ex~- em defesa da localização 
de uma ZPE em Pernambuco, a exemplo do que 
vêem fazendo bancadas de outras regiões com 
~se _objetiVõ, pãra seus respectiVos Estados. 

Cordialmente.- Cristovão Pedrosa da Fon
seca ,Presideflte da Associação Comercial de Per
nambuco. 

00EM TEM MEDO DISTO? 

A verdade sobre as ZPE 

A campanha _que se move contra as ZPE e 
que recrudesceu após a edição do decreto-lei que 
as criou não tem conseguido convencer as pes
soas mais esclarecidas de que esse instrumento 
de política econômi<:9, seja um mal a ser evitado. 

A objeção a que tenham sido criadas por decre
to-lei não encontra ressonância em nossa tradição 
legislativa recente, na medida em que esse instru
mento legal, em boa hora extirpado da futura 
Constituição, foi largamente utiliZado sem que 
despertasse reaç:ões tão acentuadas como as que 
s:e observam agora. Ainda recentemente, assunto 

-de muito malQr ilnportância e repercussão econô
mica do que as ZPE como o da nova política 
industrial, foi objeto de um d~reto-lei que mere
ceU dos setores interessados todo apoio e aplau
sos generalizados. Por que deve ser diferente coin as lPE~" · -

Por_ outro lado, as restrições levantadas contra 
as ZPE - foco~ de contrabando._ paraíso fiscal, 
obsolescência das Zonas, competição danosa 
ci>m a indústria nacional, câmbio negro, emprego 
reduzido de mão-de-obra, improvável transferên~ 
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cia de tecnologia, gastos do Tesouro, etc. -,são 
desprovidas de consistência. Senão vejamos: 

Contrabando 

Sendo as ZPE instaladas, corno serão, em áreas 
deJimitadas e muradas sob efetivo controle adua
neiro, f<icil será minimizar a prática do contra
bando. Dificil, senão quase impossível é evitá-lo 
ao longo de nossa costa ou de nossas fronteiras 
com os paJses vizinhos. Como quer que seja os 
eventuais casos de contrabando, que, se ocorre
rem, o serão por "amolecimento" de um outro 
agente da fiscalização como acontece em qual
quer entreposto aduaneiro, não nos devem levar 
a abdiçarmos de um projeto que tem inegáveis 
vantagens para o país. 

Paralso fiscal 

Nas ZPE não haverá incentivos fiScais maiores 
do que os já desfrutados por qualquer exportador 
bras!leiro. De novidade mesmo só o câmbio livre, 
que é urna reiVindicação histórica do empresa
riado nacional, por representar a abolição de um 
controle -ínibidor das exporti:ições. É possivel que 
no fu!~ro a taxa do câml;>io possa ser livre tam_bém 
fora das lPE, ·o que impriml_ria rriaior dinamismo 
ao comérciõ internacional do nosso país. 

As ZPE estão superadas 

Nunca é tarde para- adOtai--inos mf:canismos 
de política econômica que demonstraram ser efi
cazes em outros países que, à época em que 
os implantaram, tinham condições parecidas com 
o Norte e o Nordeste de hoje: mão-de-obra ociosa, 
espaços económicos vazios, ausência de poupan
ça interna, etc, 

Não é certo que as ZPE estejam ultrapassadas. 
Se estivessem os países que as adotaraiil a partir 
dos últimos 20 anOS já as teriam desativado. Ao 
contrário, muitos deles_estão implantando novas 
ZPE, como a China, o México, a Mã!ásia, a Tailân
dia, a Romênia e _a Polônia, dentre outros, sem 
falar no Uruguai, na Bulgária e Portugal, que estão 
montando as primeiras, enquanto nós aqui discu
timos se é bom ou ruim. Estima-se que as ZPE 
são responsáveis por 15% do comércio mundial. 
Onde a absolescênda? 

Co_~lição danosa 

Teme-se qua as ZPE possam competir danosa
mente com a indústria nacional por desfrutarem 
de regalias cambiais e fiSCais não concedidas in
ternamente. É _um receio infundado. Na medida 
em que somente poderão vender para o mercado 
interno até 10% do que produzirem e assim mes
mo sob controle seletivo e mediante o pagamento 
de todos os impostos as ZPE não são uma amea
ça. Dez por cento de meia dúzia de ZPE (se tanto) 
não podem ser risco nenhum para a indústria 
brasileira . Estão maximizando as ZPE e minimi
zando o nosso parque industrial. Aqueles 10% 
funcionariam como um elemento indutor na bus
ca de maJor eficiência de nossa indústria, no que 
as ZPE seriam- uni bem e não um mal para-O 
país. 

Câmbio negro de moedas 

O tráfico de moedas estrangeiras, que existe 
em nosso país às encâncaras e em proporções 
tão agigantadas que a imprensa publica suas co
tações diariamente e os economistas o incluem 
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entre as opções de investimento, e contra o qual 
nem mesmo as autortdades reclamam, não exis
tiria nas ZPE. Simplesrilenfif porque câmbio para
lelo _só existe onde há controle cambial, o que 
não é o caso das ZPE. -

Emprego Intensivo de mão-de-obra e 
matéria-prima regional 

É ·passiVei que as ZPE não proporciOnem o 
emprego intensivo de mão-de-obra pouco qualifi
cada, dado o grau de automação da indústria 
modema. Mas milh~res de empregos, em vários 
níveis, serão gerados. Disso não hh dúvida. 

Mesmo não havendo a utilizaç_ão lntens_iva, de 
qualquer modo a mão-de-obra barata existente 
no Nordeste será um atrativo. Como também a 
diversificada matéria-prima regional, no que o 
Nordeste leva uma grande vantagem sobre a 
maioria dos países que implantaram ZPE 

Transferência de tecnologia 

Confunde-se absorção de tecnologia com ab
sorção de_conhecimentos e rrtétodos gerenciais 
e de trabalho. Estes serão faCilmente assimilados 
e transferidos ao pafs por um processo de per
meabilização que por si só já justifica as ZPE. 

Quanto a tecnologia, ou a desenvolvemos nós 
· mesmos ou teremos de pagar caro por ela. Nin

.guém nos dará a "caixa preta" de presente. I:: 
lamentável que ainda hOje o nOsSO país pE!:nse 
em importar tecnologia quando o certo seria in
vestirmos na educação e na pesquisa, pois a fonte 
da tecnologia é esta. 

Gastos com as ZPE 

O Tesouro nada investirá. Isto está explicitado 
no decreto-lei. Os estados e municípios pouco 
investirão porque os que querem ZPE já dispõem 
de áreas adequadas com infraRestrutura adian
tada. O que precisar ser feito será recUpérado 
pois as empresas que aí se instalarem não recebe
rão essas áreas gratuitamente. Elas ser~ vendi
das ou alugadas. 

E as vantagens? 
As ZPE não redimirão o Nordeste. Seu alcance 

é limitado diante de tantas carências da região. 
O Nordeste há que ser económica e socialmente 
desenvolvido por nós mesmos e não pelos estran
geiros. Estes sem dúvida poderão contribuir, co-
mo ·contnbuíram- para o progresso económico 
e social do Sul/Sudeste do nosso pais. 

Mas as ZPE são um mecanismO" adldonal, um 
instrumento a mais que pode ser utilizado em 
proveito daquele desenvolvimento. 

A utilização da mão-deRobra local a o apren
dizado de métodos gerendais e produtivos mo
dernos alargarão a base cultural da região, que 
terá que dinamizar suas escolas técnicas e univer
sidades para atender à demanda por profissionais 
de várlos níveis. 

Por outro lado, a par da atração de investimen
tos estrangeiros que propiciariam empregos, geR 
rariam divisas, promoveriam treinamento, absor
veriam matérias-primas regionais e ampliariam 
a base industrial e tecnológica, as ZPE contri
buiram para mudar o nosso modelo autárquico 
de desenvolvimento e para inserir a econômia 
brasileira na econOrii.ia mU?iâiãJ: - -

Quem tem medo dísto? 
- O professor Sachs;- que esteve --em- Brasília 

nesta semana, disse, numa conversa informal, 
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que--não- há exemplo no mundo de uma Zona 
de Processamento de Exportações que tenha da
do certo. '"Os trabalhadores ganham mais dinhei
ro e começam a adquirir produtos naquela área. 
Resultado: o que se ganha a mais reverte para 
o empresário estrangeiro que opera na ZPE. Além 
disto, as ZPE constituem um foco de contrabanR 
do"- d!sse o professor. 

CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA 
COFECON 

SOBRE AS-ZONAS DE 
_PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO 

(Decreto-Lei n~ 2-A52 de--29-7-8_8) 

Com a publicação do Decreto-Lei n9 2.452; dia 
29 último, criando ãS ZPE -Zonas de Processa
mentoode Exportações no País, o COFECON vem 
a_ público manifestar seus pontos de vista a res
péito: 

1. O uso do instrumento do decreto-lei para 
forçar a implantação desses enclaves em nossa 
ecOnoniia, atém de constituir-se ato autoritário, 
próprio ·cto regime militar, que se pretende extinto, 

·não encontra qualquer justificativa em t,ermos de 
emergencialidade da atual situação económica. 
· AdEinials, C"om-esse procedimento O Governo 

faz descaso de documento, firmado por mais de 
300 constituintes, de fevereiro último, que reivin
dica o envio de_ projeto de lei sobre a matéria 
para sua pertinente discussão no Congresso Na
cional, desqualificando, assim, uma vez mais, o 
Poder Legislativo. 

2~ Em termos sócio-econômicos, os objetivos 
para os quais se propala a criação e implantação 
das chamadas ZPEs, quais sejam, a promoção 
de incentivo às expOrtações; a implementação de 
urri proce-sso de avanço tecnológico e a redução 
das disparidades regionais, podem muito bem 
ser desenvolvidos pela simples aplicação dos dis
positivos, já existentes, de estímulo à exportação, 
fundamentalmente o Befiex, em benefício das 
empresas que se disponham a investir nas referi
das regiões; 

3. Dese<?nhece-se até o momento qualquer 
estudo ,.de :Viabilidade econômica sobre oportu
nidades de investimentos, seus custos e fontes 
de financiamento naquelas regiões, em termos 
de grandes projetas de exportação, que possam 

-·ofeyecer respaldo maior a qualquer decisão·even
tu_a_I_de implantação de atividades tipo ZPEs. Parti
cularmente, não há conhecimento de análises 
mais aprofundadas, como era de se esperar, a 
respeito do efeito multiplicador negativo, conside
rável, que essa atividade exportadora, completa
mente isenta de tributos, exerceria sobre o quadro 

-de custos com infra-estrutura urbana, educação, 
saúde, saneamento básico, etc., decorrentes do 
prOvável de51ótamento" populacional a ser enfren
tado pelos êstãdos ''hospedeiros", principalmen
-te:ilo momento eim que- esteS s-e debatem com 
um sério-raCionamento_de energia elétrica. 

4. Os supostos resultadOs positivOs aesenvol
-vtdos por atividades sem"eihantes- em outrOs paí
ses, prindpalmente--Cõiéia; Taiwari e Orig'apura, 
não podem ser tomadOs- como referenciais favo
ráveis à sua aplicação no Brasil. Com efeitõ; além 
dãS -diferenças geoeconômicoRsãciais, há que se 
destacar o modelO ae "industrialização baseado 
nas exportaÇões muito diferente daquele que po
deria· atender às necessidades do mercado bra
sileíro. 
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5. Quanto ao ingresso de capitais estrangei
ros nesses paises, em termos de investimento 
e reiinvestimento, os dados do biênio" 1984/85 -
relativos àqueles países não nos autorizam a espe
rar que isso possa acontecer no Brasil, com a 
adoção dessas atividades. Naquele período, o re
ferido ingresso alcançou cerca deUS$ 1,0 bilhão 
nâ Malásia e Cingapura; {JS$ 500,0 milhões na 
Indonésia; CJS$ 200,0/330,0 milhões na Coréia 
e Paquistão e absolutamente nada na Índia e FilipiR 
nas, enquanto no Brasil, o total respe-ctivo assu
miu o montante de us$ 2,8 bilhões. 

__ 6. .No tocante à incorporação de novas tecno
logias, o decreto governamental reflete, no míni
mo, sérias omissões, ao não especificar medidas 
asseguradoras da transferência e fixação da tec
nologia externa no País. Alêm disso, não apresenta 
sentido propiciar-se às ZEPs a condição quase 
exclusiva de instrumento de evolução tecnológica, 
principalmente no momento em que o desenvol
vimento brasileiro necessita de grande apoio da 
tecnologia. A condição de receber e absorver a 
tecnologia importada depende não apenas da ca
pacitação de recursos humanos mas também da 
possibilidade do sócio nacional dominar o proces
so._Portanto, ê preoCupante- Qüe no Decreto não 
se mencionem expressamente medidas que regu
lamentem a interna:çao da tecnolC')gia _estrangeira 
e sequer se_ nomeiam e se definarri os papéis 
dos órgãos nacionais de produção e âifusão tec
nológicas, junto às citadas ZPEs. 

7. As experiências dq_s países asiáticos nos 
leva a ter também muita apreensão quanto à pos
Sibilidade, não remota, de inviabilização da indús
tria nacional de bens de capitais e, particulàrffien
te, as indústrias têxteis, de confecçõ~ e eletroele
trônica do Norte e Nordeste, diante dos efeitos 
da concorrência extremamente desfavorável das 
ZPEs. 

8. Com respeito à absorção de mão-de-obra, 
problema estrutural crónico a desafiar os modelos 
de industrialização nas áreas subdesenvolvidas do 
tipo do Nordeste brasileiro, deve-se ressaltar que 
as ZPEs não apresentam possibilidade de alcan
çar esse objetivo, diante da constatação concreta 
de que a indústria de exportação se desenvolve, 
hoje, em dia. em direção ao domínio da tecnologia 
avançada. constituindo-se, portanto, em atividade 
de caráter fortemente capital-intenSivo. Sabida
mente, nos tempos atuais, mão-de-obra barata 
e grande oferta de matéria-prima já não são mais 
sinónimos de produtos competitivos no mercado 
internacional, o qual se apresenta no momento 
dominado pela adoção de medidas protecionistas 
e restritivas, as quais contribuem ainda mais para 
a inviabilidade de empreendimentos do naipe das 
ZPEs. 

9. Não nos parece equivocado esperar que 
o acesso ao mercado interno venha a ser a ten
dência provável das empresas componentes das 
ZPEs, que, com amplas vantagens fiScaiS,-exer
ciam um desastroso efeito sucateador e desorga
nizador das empresas já estabelecidas no País, 
mesmo considerando que apenas 10% dos pro
dutos dessas empresas serão intemalizados. Por 
outro lado, o imposto instituído pelo Decreto so-
bre essa internalização constitui-se uma taxação 
que fere os artigos 18. parágrafo 59 e 21, parágrafo 
1 o_ da Constituição vigente, o_s _quais proibem a 
União de criar impostos que se assemelham a 
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outros já existentes, com mesmo fato geradOr 
e mesma base de cálculo (no caso [CM e lP[). 

I O. Desse modo, não podemos admitir que 
se tornem medidas desse teor, sem uma avaliação 
mais aprofundada e muito menos através de de
creto-lei, ainda mais quando se sabe possível al
cançar os objetivos propalados no decreto-lei, 
sem criaçâo desses enclaves, cuja perspectiva fu
tura pode ser de geração ele enormes custos para 
toda a sociedade brasileira. 

POR QUE AS ZPE ~ 

J.M. Vilar de Queiroz 

Após meses de discussão, expectativa positiva 
de muitos e críticas de alguns, o gove-rno acaba 
de adotar, para as áreas menos desenvolvidas 
do país, o mecanismo das Zonas de Processa
mento de ExportaçõeS.-o· presidente Sarney 
apoiou com grande entusiasmo a propoSta enca
minhada pelo minlstroJosé Hugo Castello Branco 
que, não sendo originário do Norte e Nordeste, 
nela vislumbrou o grande alcance eçonômico, po
lítico e social para todo o país. 

Para início de conversa, vamos destruir a crítica 
.de alguns economistas desatualizados que consi
deraram aquele tnstrumento como ultrapassado 
ou de pouco alcance nos países que o adotaram. 
As zonas econômicas, tanto ZPE quanto de co
mércio exterior, estão em grande voga nõ mundo, 
nos países desenvolvidos como nas· em desenvol
vimento. Nos Estados Unidos da América, as "Fo
reignTrade Zones,.jápaSsam de 180 e Seint.iltiplí
cam cada ano, movimentando btlhões de dólares 
de produtos entre o país e o exterior. A Irlanda 
foi quem iniciou" ci processo d.iú; lPE;- ou- -Seja 
zonas puramente industriais de exportação", quan
do a região de Shannon· caminhava para a deca
dência e foi tranSformada em poderoso motor 
de industrialização do país. A Inglaterra tem hoje 
25 das chamadas "Enterprize Zones'": No México, 
o Programa das Maquiladoras de Exportação, ini~ 
ciado em 1966, já alcançou em 1987 1.075 proje
tes em funcionamento, especiaJmente nas provín
cias fronteiriças de Baja California Norte,_E_onora; 
Chihuahua, Coahuila e Tamaulipas, com 300 mil 
empregos diretos. As Maquiladoras, as ZPE mexi
canas, são hoje o grande sucesso do México, dis
putando com o turismo a segunda posição na 
geração de divisas, grandes promotoras da impor;.
tação de tecnologia e do desenvolvimento regio
nal. Sua atração é tal que até investidores brasi
leiros já se ihstalaram lá para usufru[r das vanta
gens oferecidas. O êxito das ZPE chlnesas, as 
Zonas Econômicas Especiais criadas a partir de_ 
1979, ê tãci graride que o goVerriO de Pequim 
vai abrir quase toda a costa leste do país aos 
investimentos estrangeiros e, em março último, 
fez da grande ilha de Hainan uma quinta Zoria 
EcõnómiCá Especial. O Uruguai em janeiro paS
sado, o Chile, Portugal nas suas ilhas e vários 
outros países estão estabelecendo suas ZPE. E 
até a União Soviética acaba de anunciar que pre
tende copiar a exitosa experiência chinesa para 
desenvolver a economia em sua longfnqua costa 
do Pacífico. 

Os grandes objetivos d~_ZPE para nós, como 
o foram para outros países, são a promoção do 
desenvolvimento regional, a atração de tecnologia 
externa, a geração de novos empregos e um pas
so importante no processo de liberalização-caute-

lesa da economia brasileira, r;o rurÕo da moderni
zação, da comp-etitividade e da integração com 
a_dinâmfca economia mundial. 

o-primeiro é o--de maior alcance político e so
cial: as ZPE deverão constituir-se em poderoso 
instrumento de desenvolvimento regional, depois 
do fracasso histórico de todas as estratégias em
pregadas até agora para reduzir as disparidades 
regionais de renda no Brasil e que deixaram_ o 
Nordeste, hoJe, na mesma posição relativa que 
mostrava em 1939 em termos de percentual da 
renda nacional, apesar dos volumosos recursos 
dirigidos cada ano para aquela área. As ZPE téffi 
sido o mecanismo mais eficiente para desenca
dear um processo irreversível de desenvolvimento 
regional, como atesta agora o caso da China co
munista. 

A geração de empregos é- bem característica 
das zonas industriais de exportação, porque os 
Investidores estrangeiros buscam exatamente im· 
plantar projetos intensivos de mão-de-obra de bai
xo custo em termos internacionais. O Nordeste 
oferece essa vantagem comparativa e poderá su
prir técniCos de excelente nível formados pelas 
escolas técnicas federais, Senac e Senai, que'se 
adaptarão com facilidade às tecnologias trazidas 
do exterior. 

O processo de liberalização gradual da econo
mia brasileira, confrontada com a defasagem tec
ndogiéá- de seu parque industrial, terá nas ZPE 
uma fórinula eficaz mas prudente, já que permite 
a modernização e captação de tecnologia avan
ça-da sem quebrar a proteção ainda necessária 
da nossa estrutura industrial, que não suportaria 
uma liberalização Imediata. Com as Zonas do Nor
te e Nordeste, os industriais do Sul do país não 
precisam ter receio. Ao contrário, eles se benefi
ciarão do impulso que será dado à economia 
daquelas regiões, pelas encomendas de máqui
nas, componentes e insumos. Mas as ZPE consti
tuirão um valioso mecanismo de transferência de 
tecnologia, absorvida através dos investimentos 
estrangeirOs e apreendida por nossos engenhei
ros, técnfcos e operários pã:ra contaminar pOUCo 
a pouco as ativídi:ldes produtivas na periferia· da
qlieles pOios industriais. Quem examinou a fundo 
a- experiênC:la de países como a Coréia do ·sul 
e Formosa, para citar dois exemplos, sabe_que 
foi pelas ZPE da Masan e !ri, na primeira, e-de 
Kaohlung, Nantze e Taichung, na segunda, que 
se processou a extraordinária captação de tecno
logia externa avançada que permitiu graças ao 
empenho em absorver, digerir e desenvolver essa 
tecnologia, que Coréia e Formosa estejam hoje 
na prirfl.eíra linha do avanço tecnológico no mun~ 
dó, acompanhando Japão e Estados Unidos_ da 
América. 

Norte e Nordeste recebem agora, com o decre
to-lei das ZPE, o mais- eficiente instrumento para 
sua" redençào, para recuperação de seu atraso 
crõníco ·e, ·s·e bem aproveitado, para que as duas 
regiões ingressem com varrtagem na cortidci: da 
modernização tecnológica de toda a economia 
brasileira, que não pode mais perder terreno no 
contexto dinâmico da economia mundial. 

José Ml!rla Vilar d~ QueirQ.z, 59, diplomata e eçOnomlsta, ê o 
Secretár!o-Exec:utivo do Conselho dos ZPE, foi Cbefe da ~s-es
soria Económica do Ministério_c!a Fa.zel)da (gestão Delfim Netto, 

1967 n4), Ministro ConsettlCTrO na EmbaiXada do Brasil na França 

(I974n6) e no Canadá (1976n8). 
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AS ZPE SÃO UM DESASTRE 

Elas vão espalhar pelo Nordeste os males 
da Zoiria-Friinca de Manaus. Política 

Industrial não é isso. diz um especiaUsta no 
assunto: Wilson Suzigaan, da Unicamp 

Por José Ro~erto rt:assar 

Fora Sarne)! e alguns técnicos de Brasíilã (ou 
do MIC), todo mundo parece ser contrário à im
plantação das Zonas de Processamento de Expor
tação (ZPE), criadas na semana passada sob a 
forma de decreto-lei- da Fiesp (que pretende 
convencer o Congresso a revogar o decreto} aos 
especialistas. Trata-se de áreas livres para a insta
lação de indústrias exportadoras, preferencial
mente no Nordeste, sem impostos, taxas adua
neiras ou controles cambiais, e ainda podendo 
vender 10% da produção no mercado interno 
-a única exigência nesses enclaves é saldo co
mercial favorável. Campo fértil para o contraban~ 
do, desconectadas de uma política industrial am
pla (ao contrário do que aconteceu na Coréia), 
estabelecendo privilégios em relação a todas as 
outras indústrias já instaladas, as ZPE "sãO um 
anacronismo", na opinião de Wilson Suzigan. 
Paulista de 46 anos, professor da Unicamp, doutor 
pela Universldade de Londres, autor de vários tra
balhos sobre industrialização brasileira, Suzigaõ 
coordenou o projeto Industrial que a Cofiãg reali
zou para Tancredo Neves. Coordenou também 
um aprofundado estudo feito recentemente pela 
Unicamp (para o BNDES) sobre as mudanças 
tecnológicas que estão ocorrendo nos países ri
cos e nos países asiáticoS. É disto que fala nesta 
entrevista: 
P- As zPE de_ram certo em algum lugar? 

Esses países podem ser comparados ao Bra~ 
sU? 

R-As ZPE hoje representam o único assunto 
sobre o qual talvez exista um consenso quase 
que nacional. Consenso contrário à idéia. No en
tanto, ela acabou sendo implementada, a meu 
ver, de uma forma inteiramente inoportuna e ina~ 
dequada em termos de instrumento de política 
industraJ. As ZPE surgiram no final da década 
de 60 e na década de 70. Naquela época faziam 
sentido do ponto de vista do movimento do capital 
interruicional, que era baseado na busca de mão
de-obra barata para cumprir a fase fmal de monta
gem, basicamente, de alguns produtos manufatu· 
rados. Em geral os países que acolheram as ZPE 
tinham características totalmente diferentes das 
característicascdo Brasil atual. Eram cidades-Es
tado com um mercado interno extremamente li~ 
mitado. 
P- Cingapura. Hong Kong ... 
R - Mesmo Coréia do Sul, até certo ponto, 

FãrmoSã, Cfngapura~ HOng Kong. Para eles, a pla
taforma de exportação 9que é o que significa as 
ZPE no fundo) era uma idéia válida, porque ao 
mesmo tempo cumpria duas funções: a acumu
lação de capital daS empresas transnacionais 
combinada com um maior avarlço de cresdmen
to. AS ZPE eram Uffiã fonte de emprego para 
essa mão-de-obra pouc_o-qualifkada e barata para 
aquelas funções mais simples de montagem de 
produtos eletrônicos, fabriação de produtos ma
nufaturados mais simples. O mundo mudou. Há 
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um avanço tecnológico no mundo, que tende a 
reduzir a participação da mi2o-de-obra no produto 
finai e reduz até o conteúdo de roate_rial que entra 
nos bens finais. Essâs duas coisas _tendem a fazer 
com que aquele antigo fator de atratividade dos 
capitais - a mão-de-obra barata - desapareça 
ou peJo menos seja ... 
P-A mão-de-obra barata já não é mais 

R - Já não é mais um elemento de custo 
importante. Ou melhor, tende a ser cada vez me
nos um e1emento de custo importante, determi
nante do deslocamento de capacidade produtiva 
em busca de mão-de-obra, que era o que as ZPE 
permitiam. 

Fábricas automatizadas 
não dão emprego no Nordeste 

P- Quer dizer, os investimentos viriam 
para um País como o Brasil independente
mente desse elemento, ou levando em conta 
muito menos a mão-de-obra barata. 

R- Muito menos. Esse é_ um aspecto. O outro 
é que o Brasil é um país totalmente diferente 
dessas plataformas de exportação; um país com 
um mercado interno extremamente grande e com 
wn potencial ainda em grande parte inexplorado; 
Tem uma estrutwa industrial praticamente com
pleta, consolidada, e já tem praticamente todos 
os fatores que poderiam atrair (ou não atrair) os 
investimentos diretos de capital estrangeiro. En
tão, desse ponto de vista as ZPE sãO" um anacrO
nismo. 

P --0 que vai acontecer com as ZPE brasi
leiras? Haverá contrabando? Hájeito de con
trolar o câmbio? Haverá reação nos setores 
industriais já instalados em outros lugares 
e que não terão os mesmos benefícios? Vai 
virar simplesmente uma Zona Franca de Ma
naus? Dará emprego? 
R- O graride perigo reside exatamente na 

possibilidade de se estar criando não mais uma, 
mas várias Zonas francas de Manaus, que pode
rão trazer todas as inconveniências ein termos 
da evolução- da estrutura industrial brasileira que 
a Zona Franca de Manaus trouxe. Ou seja, abr~s_e 
uma espécie de buracopeloqualumelo da cadefa 
produtiva poderá ser sugado, poderá desaparecer. 
No caso da Zona Franca de Manaus, qual foi? 
Foi a indústria de bens de consumo duráveis, 
eletrônicos de consumo de um modo geral. Toda 
a indústria que já estava instalada em outras re
giões do País transferiu-se para Já E como na 
Zona Franca· de Manaus importam-se todos os 
componentes (ela simplesmente é_ uma zona de 
montagem), ficou praticarriente Inviabilizado_o _de
senvolvimento da indústria de componentes ele
trônicos que farão parte desses bens eletrônicos 
de consumo. Pode-se repetir essa experiência em 
outras áreas. 

P -Então, não há nenhuma absorção de 
tecnologia? 

R- Bom, fala-se muito nas vi:!.ntagens em ter
mos de criação de tecnologia, de acelerar o de
senvolvimento tecnológico, de criar eQlpregos, de 
redução de desequilíbrios regionais. Isso tudo é 
pura balela. Pode-se ver isso até mesmo na expe
riência dos outros países. No caso do desequi
líbrio tecnológico brasileiro há duas possibilida
des: ou as empresas interessadas nas ZPE brasi
leiras virão para cá com uma tecnologia mais 

avançada, e com toda certeza não vão transferir 
essa tecnologia para o sócio brasileiro (mesmo 
porque não há, que eu saiba, qualquer_ exigência 
em termos de associação, transferência e absor
ção de tecnologia); ou, na outra alternativa, que 
eu acho mais provável, elas vão transferir para 
cá_ plantas industriais_ tecnologicamente já ultra
passadas, ou pelo menos defasadas. O que tam
bém não vai contribuir em nada. 

P -E quanto à mão-de-obra? 
R- Ap~ca-se o mesmo comentário. Se_ vier 

uma empresa com tecnologia mais avançada, a 
absorção de mão-de-obra é mínima: as plantas 
sãó mais automatizadas, os processos de fabrica~ 
ção são altamente integrados e automatizados; 
ou se criarão empregos num nível tal de especia
lização, que o Nordeste não tem condições de 
suprir. 
P- Como foi a experiência da Coréia? O 

Sr. coordenou aqui na Unicamp um estudo 
sobre a reestruturação industrial em vários 
países ... 
R- Eu acho que o caso mais interessante é 

O- da Coréia do Sul. Embora seja um país radical
mente diferente em termos de estrutura econô
mica_e cL:l própria sociedade, sua política industrial 
é ilustrativa para nós. Eles tiveram ZPE como parte 
de uma eStratégica geral de desenvolvimento, al
go muito pequeno em relação a todo o conjunto 
de instrumentos utilizoi!dos. Houve planejamento: 
-"Nós vamos admitir dentro _das ZPE tais -indús
trias, em:associ_ação com o capital local, com 
prãzo pata transferência de tecnologia", enfim, 
cofn uma série de exigências e com a obrigação 
de orientar a produção para o mercado externo. 
Implementaram umil política industrial extrema
mente ampla e abrarigente, envolvendo desde o 
início a estatização_ do sistema financeiro e a orien
tação .desse sistema financeiro para canalizar re
cursos para setores prioritários, até o estabele
cimento de metas específicas em termos de redu
ção do hiato tecnológico, formação de recursos 
humanos. Junto com isso, fizeram duas reformas 
muito importantes: agrária e educacional. 
- P -Regulação estatal, participação do se~ 

tor financeiro, proteção a certos setores pri
vaaos, associações, tudo isso existe na Co
réia. Seu caso é muito parecido com o do 
Japão. 

R- Eles declaram explicitamente que emula
ram o caso japonês. A estrutura foi criada em 
tomo de cinco grandes conglomerados, o papel 
do EstaâciJoUuo_dé!;mental no_sentido de, através 
do pianejamento, dos planos qüinqüenais e de 
uina POlítiCa -industrial relacionada com esses pla
nos qU.inqüenais, articular o papel do próprio Esta
do com o capital privado, apoiando esses. cinco 
conglomerados, basicamente, e o capital estran
geiro. -Quer dizer, o capital estrangeiro sempre 
foi_admitido sob determinadas_condições, como 
prazos para a transferência .de tecnologia, como 
a _obrigação-de produzir prioritariamente para a 
exportação. Então, o Estado teve esse papel. 

P - Nesses termos, o BrasU tem política 
industrial? 

Na Coréia, O Estado tem 
um papel fundamental 

R - Vale_ a pena v_oltar um pouquinho para 
ver como é que nóS chegamos a esta situação. 
Desde os anos 50 até o final dos anos 70. a indús-
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tria brasileira cresceu a uma taXa relativamente 
-alta, dentro de um_modeio substituidordo;:: impor
tações. O Estado teve papel ativo e o Plano de 
.Me.tas çlo governo Kubitschek permitiu íiltroduzir 
setores novos, como a indústria pesada ou a in
dústria de bens duráveis. Posteriormente, na déca
da de 70 com o II PND, houve um novo_ esforço 
de formação de capital industrial com o Estado 
mais uma vez desempenhando um papel impor
tante para o investimento privado nacional, para 
o investimento estrangeiro e o próprio investimen
to estatal, quando então praticamente se com
pleta a estrutura induStrial brasileira. 
P-Tudo com protecionismo. 
R -é:. As politicas eram exageradamente pro

tecionistas, com um protecionismo de caráter 
permanente. Com isso a indústria brasileira se 
despreocupou em termos de eficiência:- ou não 
havlel competição das fmportações oti a eStrutura 
era oligopolizada. O outro problema, além da su
perproteção que gerou a ineficiência da indústria, 
foi que o próprio modelo da industrialização subs
titutiva não requer criação de tecnologia, talvez 
nem mesmo a absorção de tecnologia. Ficamos 
com uma estrutura industrial tecnologicamente 
defasada. 

Proteção permanente 
resulta em atraso e ineficiência 

P - Coln essa virada tecnológica mun
dial ••• 

R- Exatamente nesse período- de 1977n8 
em diante - tem início todo esse proceso de 
reestruturação da indústria internacionaL Então, 
a partir dos anos 80, quando se fazia mais do 
que necessário um esforço de tornar a estrutura 
industrial brasileira competitiva e mais eficiente, 
o Estado pulou fora. Deixou de desempenhar um 
papel ativo e, ao contrário, até tomou-se perni
cioso à indústria no sentido de ter criado uma 
recessão industriai, a mais séria_ que a irldústria 
brasileira já sofreu, de 1981 a 1983, como parte 
da estratégia de ajuste da economia ao objetivo 
de curto prazo, que era_a geração de saldos co
merciais para pagar a dívida externa. "Obtivemos 
saldo, mas por força daquilo que o Fernando 
Fajnzylber (economista da Cepal) chamou de 
"competitividade" alcançada através de desvalo
rização real da taxa de câmbio, restrição da de
manda interna, compressão do salário real. En
quanto iss_o~ os países avançados tratavam de au
mentar a competitividade através de- ganhos de 
produtividade e__ de incorporação de progressos· 
técntcos. Esta é que é a "comPetitividade autên
tica". 
P-Paramos no tempo, então? 
R - Praticamente estamos parados. Durante 

1985 __ a 1987 houve várias tentatiyas, todas elas 
fracassadas, a meu ver, pela grande dificUldade 
em_a_rti_ç_uJar EstaQ,o, capital privado nadonal, c api
ta]_ estrangeiro, pelas próprias dificuldades de_ o 
Estado investir em infra-estrutura básica ou cum
prir o seu papel tradicional de supridor de recursos 
o investimento privado através das agênclas públi
cas de fomento. em 1987 já começa a surgir 
a idéia das lPE. E agora nasce a chamada nova 
política industrial. Bem, ela pelo m~nos demons
tra a consciência de que é necessário de alguma 
forma acompanhar o avanço tecnOlógico_ a nível 
mundial, fazendo com que a_ indústria brasileira 
se_torne mais competitiva, mafs eficiente. -
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P-Ela é uma coletânea de incentivos fls· 
cals. 

R - Em vez de forçar a- indústria a melhorar 
o seu nível de eficiência, de produt.Mdade, o que 
a nova política industrial faz é criar um novo perío
do de concessão de ben~fic:ios fiscais para a for
mação de capital industrial. E é inconsistente cpm 
a política de reforma_ da tarifa aduaneira proposta 
peJa Comfssão de Política Aduaneira (CPAJ. O 
que havia no Brasil eram tarifas elevadíssimas, 
de um lado, com uma malha enorme de isenções 
ou reduções do imposto de importação. Era pre
ciso racionalizar esse sistema. Então, a idéia era 
acabar com esse sistema de isenções, reduzir as 
barreiras tarifárias e criar urna estrutura de prote
ção tarifária nacional. 

P - Pennitlrla aumentar as importações 
e aumentar a produtividade nos setores su
perprotegidos? 

R - Exatamente. Setores que ainda estão em 
fase de consolidação teriam de ter mais um tempo 
e, portanto, proteção durante ~e tempo para 
que se consolídassem. E em setores que já estão 
maduros e têm condições (talvez eles não açhem 
que têm condições, eles nunca acham) se permiw 
tiria um certo nivel de COJllpetição com os impor
tados. Do jeito que ficou, há Um conflitO: não 
se desmontaram as_barreiras não tarifárias e não 
se eliminou o sistema de isenção ou de redução 
do imposto de importação. 

O mundo mudou . .M.áowde-obra 
barata já não é mais uma vantagem 

P - Se não vamos ser uma autarquia e 
se o grande capital está-se movimentando 
de país rico para pais rico, de olho nos seto
res tecnologicamente nobres, como é que o 
Brasil poderia anumar um nicho, um lugar 
nesse movimento? Se o bonde está passan
do lá fora, como é que nós vamos botar o 
pé no esbibo do bonde? 

R - Se não se fiZer nada obViamente nós Va
mos perder o_ b_onde:_ Há conseqüências sérias 
da reestruturação industrial mundial em países 
como o Brasil. Hoje, nós estamos inseridos na 
economia mundia~ com base em mão-de-obra 
barata, em bens intensivos de recursos naturais 
ou intensivos em energia. Se nós não fizennos 
nadà, é provável que a médio, a longo prazos, 
a gente venha a perder posição na exportação 
de produtos intensivos de mão-de--obra. A auto
matização de processos tende a reduzir a imporw 
tância da mão-de-obra barata, que é um fator 
petverso de competitividade da indústria brasi
leira. É bom_que se lembre sempre isso. A compe
titividade baseada em recursos naturais também 
tende a ser progressivamente reduzida, na medida 
em que há toda uma área de novos materiais 
que está passando também por avanços tecnoló
gicos substanciais com a substituição de mate
riais - mais ou menos com o mesmo efeito de 
época do surgimento dos sintétlcos, que vieram 
a substituir a borracha e outros produtos naturais. 
Há a substituição de ferro por novas ligas metá
licas, por alumínio, por plástico de engenharia, 
por cerâmicas etc. Podemos simplesmente aca
bar ficando com a-s indústrias "sujas" que outros 
países industrializados não de interessam. 

P-Então, não vai ser com as ZPE que 
vamos pegar esse bonde? 

R -Certamente que não. As ZPE, pelo contrá
rio, nos jogam· alguns vagões para trás na compo
sição. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador [ta mar Fran
co. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. _presi
dente, Srs. senadOres: 

Solicito a V. EX e à Presidência da Casa as 
providências regimentais e administrativas necesw 
sárias à instalação das ComiSsões Permanentes. 
V. EX",- Si'. Presidente, poderia entrar em contato 
com as LiderançaS dos diversos partidos, para 
fazer as indicações para as Comissões, e não per
deríamos tempo ao instalar essas Comissões, pa
ra recomeçarmos os trabalhos normais do Sew 
nado. 

É verdade que, oficialmente, a Constituinte ain
-~a não enCerrou os seuS trabalhos, mas sabemos 

- que hoje a Assembléia Nacional Constituinte não 
irá mais evitar, proibir ou dificultar os trabalhos 

--daS .Cómissões. Por_ isso, solicitO a V. Ex!' e,_ por 
seu intermédio, à Mesa do Senado, sejam adotaw 
das as providências necessárías. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Le
varemos essa questão ao Presidente_ do Senado, 
e também já ouviram o pronunciamento de V. 
~.as Uderanças-da Casa, que também poderão 
tomar iniciativa nesta questão. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre S_enador Itamar 
Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia 
o seguinte disC-urso.)- Sr':Presidente, Srs. Sena
dores: 

Leio nos jornais o seguinte: 

"Supremo Tribunal Federal arquiva o in
quérito da Delta-3. 

O Supremo Tribunal Federal mandou ar
quivar o inquérito aberto para apurar se hou
ve alguma irregularidade na aplicação de re
cursos do program.a nuclear paralelo o no mer
cado financeiro. Segundo o ProcuradorwGe
ral da República, José Paulo Sepúlveda Per
tence, que tornou pública a decis_ão até agora 
mantida em sigilo, a aplicação da verba se
creta foi aprovada através de um parecer es
pecífico do Tribunal de Contas da União. 

O inquérito foi aberto a partir de informa
ções publicadas na imprensa, há mais de -
um ano, segundo as quais o Conselho de 
Segurança Nacional mantinha na rede ban
cária uma conta secreta, com o nome de 

--cOdigo. 

"Delta-3", destinada a custear o programa 
nuclear paralelo desenvoMdo pela Marinha." 

Srs. Senadores, recordo-me de que fiz indagaw 
ções à Mesa Diretora do Senado da República, 
atravês de requerimento para que se ouvisse o 
Governo acerca da chamada conta "Delta-3". 

quarta-feira 14 2277 

Argumentava, na ocasião, da irregularidade da 
aplicação da mesma no Programa Nuclear ''para
lelo" desenvoMdo, pelo que consta, pela Marinha 
do Brasil. E ia mais além, Srs. Senadores, dizendo 
que há um decreto legislativo, promulgado pelo 
entãO Presidente do Congresso Nacional~ _Sena
dor José Fragelli, que exige o Congresso Nacional 
ser informado de tudo que viesse a ser alterado 
em ielaçã6 iio Programa Nuclear. 

O que é- mais grave nessa notícia, Srs. Senado
res, é que o Supremo Tribunal Federal, de acordo 
_com a imprensa, manda arquivar esse inquérito. 
E mais ainda: 

"Que a aplicação da verba secreta foi apro
vada atrave5 de urri- parecer específico do 
Tnbunal de Contas da União':. 

Pretendo solicitar informações ao Tribunal de 
Cóntas por que manteve em sigilo esse-parecer, 
e o que levou a fazer esse parecer específico deter
minando,_portanto, que o Supreffio Tribunal Fe
deral o ãrquivasse. 

Vou lembrar, Srs. Senadores, e este é um assun
to que, às vezes, não interessa à Casa, que o 
Brasil investiu bilhões de dólares no processo de 
enriquecimento de ur2mio, o chamado projeto jet 
nQ~~ que estava previsto no Acordo_ Brªsil-Aiew 
mailha. Mais ainda, que deveríamos atuar em es
cala comerciaL 

A pergunta que fica no ar, Srs. Senadores, é 
a seguinte: o que aconteceu com o processo do 
jet nozzle? O Brasil o abandonou? _Pelo que sa
bemos - e apenas o sabemos pela imprensa, 
se bem que outras autoridades, inclusive estran
g~iras, já tiveram acesso à Usina de lperó - o 
Brasil obteve o enriQuedniento de urânio atraVés 
da ultracentrifugação, portanto, um processo dife
rente do jet oozzl~ 

Resta indagar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
por que uma irfegularidade de tamanha monta 
leva o Supreln6 Tribunal Federal a arQuivar o 
inqUérito da "De]taw3"? O Congresso Nacional 
não pode desconhecer tal fato e, particularmente, 
o Senado da República. 

Aqui, neste Senado, em 1978, através de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída à 
época pelo então Senador, hoJe Ministro da Justi
ça, Paulo Brossard, esta Cà-sã----pôâe adentrar em 
assuntos nucleares, quebrando o véu de mistério 
que cercava o Acordo Brasil-Alemanha._ E _deterw 
minou, como eu dis_se há pouco, através de um 
decreto legislativo, que qualquer ação_ do Cl:Q\Ierno 
Federal no campo nuclear deveria ser levada ao 
conhecimento do Parlamento._ 

Sr. Presidente e Srs:Seriãdores, esta ê a obser
vação que eu gostaria de deixar neste momento 
ao Senado da República, para que, através, quem 
sabe, da nova Constituição, quando o Congresso 
Nacional vai poder, realmente, interferir_ nos ás
suntos nucleares, não se permita mais que contas 
irregUlares - rítim P"aís que fala em conter o 
déficit público - sejam aplicadas secretamente. 

É evidente que há aqueles que defendem o 
Governo nesta Casa - e nada temos contra eles 
-, mas e_stranhamos que neste instante em que 
um Senador ocupa a tribuna, para demonstrar 
à Nação que irregularidades como a conta "Delta 
ur· São arquivadas pe\6 prôprio Supremo Tribunal 
Federal, através de um parecer específico :do Tri
bunal de Contas da União, nenhuma voz, Sr. Presi-
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dente, nenhuma voz do Governo, repito, ouve-se 
neste instante explicar, não ao Senador que mo
mentaneamente ocupa a tribuna do Senado da 
República, mas à Nação o que realmente se pas
sou com -essa conta secreta, aplicada no progra
ma paralelo, já que o Brasil tinha e tem um acordo 
com a Alemanha no campo da energia nuclear. 
E não sabemos exatamente o. que aconteceu com 
o processo do jet nozzle. O que sabemos é que 
o País conseguiu o enriquecimento de _urânio atra
vés de outro processo. através de verbas secretas, 
sem o conhecimento do Congresso Nacional. 

i!: interessante, Srs. Senadores, observar que 
o GOverno federal faz úi-na séi'iE: de propagandas 
na televisão, falando na democratização da ener
gia nuclear. 

Nós, também, queremo~n:!ssa-democratização. -
t_ preciso haver, realmente, a participação da so
ciedade. Mas que democratização-é esta, Sr. Presi
dente: em contas secretas? V. Ex• sabe que enca
minhei à Mesa informações neste sentido- por
tanto, não podemos concordar com este desfe
cho. 

Não adianto_u nada que um Congressista se 
dirigisse ao Governo da República para saber, exa
tamente, o que aconteceu com essa conta "Delta 
ill". Temos esperanças de que os Srs. Senadores 
que_defendem o Governo nesta Casa possam tra
zer à Nação brasileira os esclarecimentos pedidos. 

Não é posslvel que o País, que nem moeda 
tem, ·porque trabalhamos ora com a- OTN fiscal, 
ora com a OTN, possa fazer aplicações irregul_ares 
no mercado financeiro. -

Não somos contra a que o Brasil domine o 
dclo do combustível, mas queremos que isto se 
processe de maneira clara, e essa maneira clara 
exige não só a participação da sociedade, como, 
particularmente, o conhedri1ento dO Congresso 
Nacional. 

O Sr. Marcondes Ciadelha--:....:=. V. Ex me per
mite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito pra
zer, ouço V. Ex.• 

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador 
Itamar Franco, eu gostaria de coloc_ar ao dispor 
de V. Ex" os préstimos desta Liderança, no sentido 
de esclarecer esta preocupação que V. EX' tem 
com a conta "Delta nr·. Faço isto, nobre Senador, 
por respeito a V. &ã--ser que V. Ex" na o se aplica 
a uma causa que não tenha significação e impor
tância, embora, em certas ocasiões, seja também 
pródigo em descobrir essas contas, quase sempre 
nomeadas com o alfabeto grego - V. Ex!', na 
CPJ, falou de uma conta Alfa. Agora, tmeos uma 
conta Delta, e _com relação a esta conta já houve 
urna CP1 no COngresso Nacional sobre a política 
nuclear brasileira. Além da colaboração e da sim
patia dos seus Pares nesta cruzada,_Conta V. Ex" 
agora com o instrumenta] da lei. A partir de 5 
de outubro, teremos uma Constituição muito 
mais aberta e que vai permitir muito mais transpa
rência, muito mais poderes de investigação e co
nhecimento da realidade por parte do Congresso 
Nacional, inclusive com instrumentos novos de 
perquirição, _de investigação e de consulta, corno 
o habeas data, o mandado de injunção e outros 
instrumentos que, sem dúvida, serão de uma valia 
extraordinária na busca da verdade. O que V. Ex!' 
não pode é usar o discurso sobre uma matéria 
pretérita para condenar a política nuclear do Go-

vemo neste momentõ. Este PaíS fez progressos 
extraordinários e domina hoje todo o ciclo de 
prOCessamento do urânio. Este País assumiu a 
atitude de desburocratizar a politica nuclear e de 
reduzir o número de agências governamentais 
envolvidas no problema. Este Governo tomou a 
decisão de convocar os fístcos brasileiros para 
opinarem sobre os rumos que devemos adotar 
neste campo de estratégia absolutamente rele
vante do conhecimento científico e __ tecnológico, 
que é a política nuclear. Eu diria, nobre Senador 
Ttamai Franco, que aQ-ora c Governo age em con
sonância cOm a Nação, com a comunidade cientí
fica e tecnológica naciorial e com o Congresso 
brasileiro, por suposto. V. Ex~ será saciado em 
.sua fome de verdade; V. Ex-terá os dados copiosa
mente co_iocados sobre a sua mesa a tempo e 
hora e conta com este seu colega e admirador 
riesta tarefa que reputo de valor inegável para 
os superiores interesses da Nação. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Mar-
- condes Gadelba, V. Ex" é uma figura interessante: 

_uma hora elogia, outra hora ataca e comete algu
mas impropriedades. Mas, tudo bem! V. Ex- come
te uma injustiça com o seu colega que está na 
tribuna, quando diz que fui eu que inventei a conta 
Alfa. Quem inventou a conta Alfa foi o ex-Ministro 
Aníbal T erxerra! Quanto à conta Delta, também 
não fui eu quem a inventou, ela realmente existe 
e foi uma conta secreta. Agora vem V. Ex" dizendo 
qu-e-âevo esperar o dia 5 de outubro. Para quem 
está esperando desde 1978, quando presidia a 
CorilJssão Parlamentar de Inquérito, posso espe
rar mais alguns dias, ~d_entemente, para saber 
desse mistério, que é essa- conta Delta-lll. 

Outro- reparo que desejo fazer à intervenção 
sempre ilustre de V. Ex.•, mas às vezes - se me 
permite- um pouco ingênua, quando quer avan
çar e se preocupar em defender o Governo -
aqui ninguém está atacando o Governo, estamos 
apenas solicitando informações-, no sentido de 
dizer que o Brasil ainda não dominou todo o ciclo 
do combustível, ainda falta o reprocessamento. 
O Brasil investiu bilhões e bilhões de dólares, co
mo sabe V. Ex", em outro campo, num acordo 
com a Alemanha e, de repente, num desvio -
não estamos discutindo o desvio, estamos, sim, 
discutindo como foi empregada determinada ver
ba para se obter o enriquecimento do urânio. E 
a pergunta que fiz, V. Ex~ não a respondeu. O 
processo jet nozzle, que tão bem V. Ex~ conhece, 
foi esquecido, foi abandonado? Ser:á que V1 Ex" 
poderia responder? Não sei se V. Ex' po~eria' res
ponder que o processo jet nozzle foi abándo
nado. Qual foi o processo que se adotou da ultra
centrifugação, da difusão gasosa? Não sei se V. 
Ext, cOriio Líder, já teve convite para coi"lhecer 
a Usina· de lperó, mas autoridades estrangeiras 
lá já estiveram. 

Portanto, Senador Marcondes Gadelha, é sem
pre grà.to oUvir V. ~ com·a sua inteligência, com 
o .seu espírtto combativo, mas, infelizmente, V. 
Ex" não acrescentou nada ao meu discurso; ao 
contrário, me fez ficar mais em dúvida quanto, 
realmente, ao emprego dessas verbas secretas 
pelo Governo brasileiro. 

Vamos aguardar, Senador Marcondes Gade~ 
lha? Vamos, sim. Vamos aguardar o dia_5_ ou o 
dia 6 ou o dia 10 ou _Q dia que for, na esperança 
de que o Congresso_ Nadonal, de posse da nova 

Constituição, venha realm~nte. a ãglr, não-aconte
cendo o que acontece agora, porque, se. o Gover
no tivesse que obedecer ao que está aí hoje, atra-

--vés de um decreto legislativo promulgado pelo 
Senador José Fragelli, eu talvez não estivesse aqui 
discursando, nem V. Ex" perdendo seu precioso 
tempo em responder ao meu pronunciamento; 
bastaria que se cumprissem certas obrigações 
para com o Congresso Nacional. Infelizmente o 
s-enador José Fragelli já não pertence mais à Ca
sa; ao promulgar este decreto deve lamentar que 

- ticije- ele re-nna-se tomado letra morta. 
Portanto, Srs. Senadores, continuarei dizendo: 

não basta ter-se uma Constituição, não basta estar 
escrito ali que o Parlamento pode e deve atuar 
neste ou naquele campo. É preciso vontade políti
ca, e nos anos que estou aqui nesta Casa tenho 
notado que, se essa vontade política não existir 
após a promulgação da nova Constituição, se o 
Governo fiZer letra morta dã nova Carta, como 
faz hoje, de nada, Senador Marcondes Ga:delha, 
de nada nos vai adiantar haver um novo texto 
constitucional. É preciso que o CongresSo Nacio
nal se ponha de pé, e possa, através do Executivo, 
obter as explicações que lhe são solicitadas de 
acordo com as leis vigentes. 

Sr. Presidente, vou terminar o meu pronuncia
mento, na esperança de que com a nova Consti
tuição o Congresso Nacional não se depare com 
noticias como esta de que contas secretas, aplica
das irregularmente no mercado financeiro, com 
a anuência do Procurador-Geral da República e, 
por incrível que pareça, _com a própria partici
pação do T nbunal de ContaS da União,-llão sejam 
esclarecidas à opinião pública e aos Congressis
tas. Contas como esta, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, não podem mais existir. 

Antes de terminar meu pronunciamento, Sr. 
Presidente, pediria a atenção de V. Ex', Senador 
HUmberto Lucena, porqUe, antes de terminar meu 
pronunciamento e tão-logo V. ~ anunciasse a 
Ordem do Dia, eu far-lhe-ia uma interpelação, 
respeitosamente, corno sempre. 

tõmei coóhe-cimento de que hoje, pela manhã, 
a Comissão do Distrito Federal_ ouviu o indicado 
para ocupar o cargo de governador. Eu queria 
solicitar de V. Ex" a seguinte informação: é sobre 
a Mensagem n~ 159, de 1988, que chegou ao 
Senado da República no dia 11-8-88, indicando 
o Dr. José EduardO Barbosa para exercer o cargo 
de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. --

Queria saber de V. Ex" se essa Mensagem che
gou antes da do novo governador. Pelo que estou 
informado, Sr. Presidente, não fcii ciinda apreciada 
pela Comissão do Distrito' Federal._ I:: estranho 
que se dê rapidez à mensagem do gov_emador 
- não temos nada com essa rapidez -, mas 
gostaríamos de solicitar a deYida inforl1].aç.ão a 
V. Ex!' se -o Senado va-i aprovar ou não, é outro 
problema Se a COmissão vai aProvar ó nome 
indicado, também não ê o caso de examinarmos 
no mome-nto. 

O _que estranho, Sr. Presidente, é que esta men
sagem tenha sido colocada de lado e se tenha 
dado um andamento inusitado à Mensagem ao 
Sr. Governador indicado por Sua_ EXcelência, o 
Senhor Presidente da República, razão pela qual 
solicito de V. Exl' as devidas informações e as 
providências de praxe. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Itamar Franco, a Presidência infor
ma a V. Ex1' que a menséigem à que se referiu 
nas suas palavras finais foi diStribuída oportuna
mente à Comissão do Distrito Federal. 

Estou sendo informado pela Assessoria da Me
sa que em duas reuniõ~es ~quele órgão técnico, 
convocadas com a finalidade de apreciá-la, não 
houve número, e, em face disso, estava convo
cando outra reunião para amanhã, às 1 O horas, 
a fim de justamente ser apreciada a mensagem 
que indica um novo Coris_elheiro para o Tribunal 
de Contãs do Distrito Federal. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, 
tomo, então, a liberdade de solicitar a V. Ex' não 
fosse colocada em plenário a designação do go
vernador enquanto não for apreciada pela Comis
são do Distrito Federal esta mensagem, porque 
ela tem precedência. Se esta mensagem do go
vernador do Distrito Federal entrar _em plenário 
antes desta, vai-me obrigar, e evidentemente a 
Casa pode negar, com a argumentação que já 
usei perante V. Ex', o adiamento da votação pelo 
Plenário do governador do Distrito_feder~_L __ 

Sr. Presidente, creio que não é pOssível. A men
sagem chegou aqui no dia 11-~. Até agora a Co
missão não pôde ouvir. Deve: ter os seus motivos 
e as suas razões_, mas pôde ouvir hoje, numa 
reunião extraordinária, o governador do Distrito 
Federal. 

Gost;;)ria de solicitar, portanto, de V. Ex' que 
esta mensagerTI não fosse colocada depois da 
aprovação do governador, porque, evidentemen
te, há implicações. Essa mensagem enviada pelo 
governador que vai deixai' õ cargo, e remetida 
pelo Presidente da República, não podemos con
cordar que haja dois pesos e duas medidas e;n 
relação às mensagens do Senhor Presidente da 
República. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr: Itamar Franco 
o Sr. Dirceu Carneiro deíxa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Humberto 
Lucena. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Compreendo, nobre Senador Itamar Franco, a 
estranheza de V. Ex" A Presidênda _lembra, entre
tanto, a V. Ex", que é um Parlamentar experimen
tado e competente, que não tem como interferir 
nos traba1hos da Comissão do Distrito Federal. 
Evidentemente, tudo o que ali ocorre diz respeito 
à sua economia interna. _ 

É lamentável que, até agora, a Mensagem à 
que alude V. Ex- não tenha sido apreciada por 
aquela Comissão, mas qUanto àquela pela qual 
o Senhor Presidente da Repúblícã inCliCou o fl.óvo 
Governador do Distrito Federal, for-de Tato apro
vada depois da sabatina regimental Quanto à in
clusão desta Mensagem na Ordem- do Dia de 
hoje, evidentemente que a Presidência vai ouvir 
as lJderanças, como ocorreu no caso da indica-_ 
ção do Senador Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.)
A Presidência convoca sessão- conjunta a reali
zar~se amanhã, às 9 horas e 30 minutos, no Plená--
rio da Câmara dos Deputados, destinada à leitura 
de Mensagens presidenciais referentes ao orça
mento da União, a decretos-leis ~ a veto, e à apre
ciação de matérias em rito normal e_~_regime 
de urgência. _ _ _ , _ , 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 
1 ~ Secretário. -

é: lido o seguinte _ 

_ Brasília, 12 de setembro de 1988 
N~ 103 _ _ _ __ _ .., 
Retifica autógrafos do _ 
Projeto de Lei n" 214, de 1987 
A Sua Ex!:elência o S~hor 
Senador Jutahy Magalhães 
DD. Primeiro-Secretárici do Senado Federal 
NESTA 

Senhor Secretário, _ 
Tenho a honra de s.olicitar a Vossa Excelência 

a seguinte retificação nos .autógrafos referentes 
ao Projeto de Lei n9 214, de_ 1987, que "altera 
dispositivos da Lei n" 6.880, 4-e 9 de dezembro 
de 1980, que-dispõe sobre o Estatuto dos Milita~ 
res": - - - - - ---- -

Onde se lê: 
"Art. 1 ~ ........................... -----·-·--·-.... .., ....... . 
Art. 98. ·········-·······---··--·-·············--·---···-·· 
I - ····················-··-·----·---·-···-··-·······-·····-·· 
c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, 

para praças: 
Postos 

Suboficial e Sybtenente 

Postos 

Idades 
54 anos 

Idades 
Terceiro-Sargento ................................... 49 anos 

Leia-s_e 

"Art. !• ....................................................................... . 

. -~ gS.: ... :·:::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::~. 
c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, 

para praças: 
Graduação 

Idades 
Suboficial e Subtenente __ .. .., ......... ~ ........ :.: 54 a_nos 
........................................ _, ____________ _ 
Graduação 

_ Idades 
~ -r~ceiro.:Sargento ........................... =. ...... 49 anos 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos da minha alta estima e 
a mais distinta consideração: - Deputado Paes 

-=de Andrade, Primeiro-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
De_acordo com a art 361, parágrafo único, alínea 
"d~ do Regimento Interno, uma vez que o Projeto 
de L_ei da Çâmara n? 53_, d_e 1987, já foi votado 
pelo Senado, tendo, inclusive, se transformado 
na Lei no 7 .6QQ, de viotg e doi!! de _agosto de 
um mil novecentos e oitenta e oito, a Presidência 
submete ao pl_enário a retificação solicitada pela 
C"amara dos Deputados. _ _ 

Não havendo objeção do plenário, a Presidên
cia determin~-rá as providências necessárias à re
messa de novos autógrafos à Presidência da Re
pública para a republicação da lei. 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pêlo 
Sr. 19-Secretárlo. _ . 

. ~ li9o e apr~d~ o _5:eguinte 
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REQUERIMENTO 
n• 125, de 1988 

Brasília, 30 de agosto de f988. 
Senhor Presidente: 
Como Presidente da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, criada atravéS da Resolução n9 059, de 
1987, destinada_ a_ apurar as irregúláridades e seus 
responsáveis pelas importações de alimentos por 
órgãos governamentais, venho pelo presente soli
citar à Vossa ExcelênciÇ~, a prorrogação por 90 
(noventa) dias do prazo concedido, a esta Comis
são, que- se encerrcu1 _d_@_ 2_6_ de seteinbro. 

Aproveito _a oportunidade para apresentar pro
testos de estima e consideraÇão. - Dirceu Car
neiro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em conseqüência de aprovação do requerimento, 
fica concedida a prorrogação solicitada. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Luoena) -
~ esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se·à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a rnesa, reQuerimento que será lido pelo 
Sr. }9-Secretário. 

É lido e aprovadO o s_eguinte 

REQUERIMENTO 
n• 126, de 1988 

Nos ter!TJOS do art .• 19?, __ a1ínea .. "d'~ _do R~gi
mênto Interno, requeiro inversão d_a Gidem do 
Dia, a fim de Que eis matérias __ constantes dos 
itens n.,s 6 a 9 sejam Submetidas ao Plenário em 
1_()'? a_l3"' lugares, respectivamente. _ · 

Sala das Sessõ_es, l3 de setembro de 1988. 
....:....RonanTito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em virtude-âã aprovação âo requerimento, será 
feita a inversão solicitad~. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena) -
Item 1: -

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câinara n? 53, de f986 (n<? 3.319/84, 

- na Casa de origem), que autoriza o Poder 
·· Executivo a criar a UniverSidade Federal de 

Cruz Alta, no Estado do Rio __ <:irande do_ Sul, 
e dá outras providências, téndo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Adisçussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterioi-. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
0-prqjeto vcii à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 53, de 1986 

(No 3.319/84, _na Casa de origem) 

&ltoriza o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal de Cruz Aitã. no 
Estado do Rio Grande do Sul, e dá oubas 
providências. 
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O Congfesso Nadorla"l-decreta:-
Art 1 ~ Fica o Poder Executivo autorizadO a 

instituir sob a forma de Fundação e conforme 
os arts. 4", 8" e 11 da Lei n~ 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, a UniverSidade Federal de 
Cruz Alta, Estado do Rio Orai-Ide do Sul, vinculada 
ao Ministério da Educação. 

Arl 2" A Universidã.de Federal de Cruz Alta 
que, inicialmente, funcionará com os cursos de 
Agronomia, Veterinária, Administração e Pedago
gia, adquirirá personalidade jurídica a partir da 
inscrição do ato de sua constituição no Registro 
Gvil das Pessoas Juridicas, observado o disposto 
no art. 26 e seus incisos, do Decreto-Lei n~ 200, 
de 25 de fevereiro de 1967. 

§ ]" o regime jurídico do pessoal, a- sede, 
a organização e o funcionamento da Fundação 
Universidade f'ederal de Cruz Alta_serão determi
nados pelo seu Estatuto, de acordo com o que 
dispõe o art. 6? da Lei n~ 5.540, de 28 df: novembro 
de !968. -

§ 2? O Esta1Lito da UniversiCfade Federal de 
Cruz Alta terá vigência após aprovação pelo Con
selho Federal de Educação~ c-onforme preceitua 
o art. 5", parágrafo único, da Lei n~ 5.540, de 
28 de novembro de 1968;-0óservados, ainda, os 
tennos do Decreto-Lei n~ 464, de 11 de fevereiro 
de !969. 

Art. 39 Nos Atas Constitutivos da Universida
de Federal de Cruz Alta, a União será representada 
pelo Ministro da Educação; 

Art 4? A Fundação ora instituída gozará dos 
privilégios legais atribuídos às entidades de utilida
de pública. 

Art 5o Decreto do Poder ExecutivO a Ser baixa
do dentro de 90 (noveftta1 dias a partir da publicação 
desta lei disporá sobre os recursos necessários 
à implantação da Universidade Federal de Cruz 
Alta e de suas unidades de ensino. bem como 
sobre a constituição do seu património, contra
tação de pessoal do_cente, técnico e administrativo 
e seus níveis de remuneração. 

Art. 6? EsW lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7~ Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem2: 

REQOERIMENTO N' 127, 
de 1988 

t'los termos do art. 350, combina"do com a alí
nea c do art 310 do Regirrle-nto Interno, requeiro 
adiamento da votação do _Projeto da Câmara n? 
105, de 1986, por 30dias. 

Sala das Sessões, 13 de s_etembro de 1988. 
- Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE ((Humberto Lucena)
Em votação do requerimento. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a 
p~~avra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente,_Srs. Senadores, parece que a razão_alegada 
pelo nobre Senãdor e eminente Jurista Gd Sabóia 
de Carvalho para o adiamento desta matéria é 
que, no seu entender, a nossa Constituição já 
prevê essa situação. 

No ~ntanto, quero crer que esse projeto de lei 
pretende, também, colocar no âmbito da aprecia
-ç_ão das contas pelo Tribunal de Contas da União 
o caso das fundações e administrações indiretas, 
porque em tudo o mais, realmente, tem razão 
o nobre Senador Cid Sabóia de Cãrv81ho. Já é 
prevista, pela Consb1uição, essa fiScãlú:"ãçao pelo 
TCO~-~ 

Vou pedic ao Sr. Senador Gd Sabóia de Carva~ 
lho entre em entendimento com a Mesa e que, 
diante desta explicaçáo, se lhe for possível, retire 
o requertmento, para que seja votada a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a·pa1avra para encaminhar. 

__ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_
- Tem a palavra o nobre Senador. 

O sR: MARCONDES GADELHA (PFL -
PS._ Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, malgrado a explicação do emi
nente üder Ronan Rito, não conseguimos com
preender o móvel deste requerimento. A impres-
são que se tem é que, salvo melhor juízo ou uma 
explicação mais percuc!ente do nobre Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, o seu requerimento ope-
raria contra o impulso morallzador deste projeto 
de lei da Câmara que pretende submeter à análise 
e à apreciação do Tribunal de Contas da União 
atê mesmo as contas da administração indireta 

-e-das fundações, e as transferências dos recursos 
federais. 

-Quaruo matslrãilsparência houver na adminis-

Votação, em turno -único, do Projeto de Lei 
da Câmara no 105, de !986' (n· 7.679/86, ' 
na Casa de origem), -de iniciativa do Senhor-
Presidente da República, que atnbui ao Tribu
nal de Contas da União, a partir do_ exerdcio 
de 1986, a fiscaJizãção da aplicação pelos 
Estados, Distrito Federal, Territórtos e Muni
cípios, inclusive por suas entidades da admi
nistração indireta e fundações,_ das transfe
rências de recursos federais, tendo 

--tração; quanto mais abertura houver à indagaçâo PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.024, de 
1986, da Comissão - de Finanças; e 

-PARECER FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário, em audiência, da Com-issãO de 
ConstitúiÇão e Justiça. · ~-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1'~-Secretária. 

É lido o seguinte 

· da verdade; quanto mais instrumental de audita
gem e de controle a sociedade possa conceber, 
tanto melhor para o andamento da coisa pública, 
tanto mE:lliof para ~---,gestão dos negócios de inte-
resSe coletivo. - -

Assim sendo, a menos que tenhamos uma ex
plicação mais persuasiva, a nossa posição será 
contra o requerimento. 

O Sr; Cid Sabóla de Carvalho- Sr, Pr~i
dente, peço a pa1avra para encaminhar a votação. 

setembro de 1988 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem -a palavra o nobre Senador. 

O SR. OD SABÓM DE CARVALHO PRO· 
NUNCM DISCURSO QUE, ENTREGUE A 
REVISÂO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
sObre a mes_a, requerimento que será lido pelo 
Sr. ]9-Secreté: ·io. 

É lido t. deferido o seguinte 

REQOER~0.!"1' 128, de 1988 
Nos termos do _art. 280 do Regimento Interno, 

requeiro a retirada_ do Requerimento n9 127, de 
1988, _de minhci ãutoría. -

Sala das Sessões, 13 de setenlbro de 1988. 
- Cid Sabóla de Carvalho 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Retirado o requerimento, paSSã-se à- aPreCiação 
da matéria. 

A discusSão foi encerrada em sessão extraor
dinária anteriOr. 

Passa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados~ (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aProvado-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 105, de 1986 

.<~:_!.679/86, na Ca~ de origem)_ 
(De iniciativa do Senhor 
Presidente_ da RepúbliCa) 

Atribui ao Tribunal de Contas da 
UniãO, a partir do exercício de 1986, a 

-fiscalização da aplicação pelos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municí~ 
pios, inclusive por suas entidades da Ad# 
lhirústraçâo lndlreta e Fund_ações, das 
transferências de recursos federais. 

O Congresso Nacional decreta:-

Art. I~ A fiscalização da aplicação dos recur
sos tributários arreç:adados pela União e transfe
ridos aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territó
rios e aos Municípios, correspondentes aos fun
dos e ao;;; tdbuto_s a seguir especificados, será 
efetivada, a partir do exercício de 1986, pelo Tribu
nal de Contas da (Jnião: 

1- fundo de participação dos Estados, do Dis-
trito F_ederal e dos TerritórioS; 

U- fundo de participação dos Municípios; 
m- furido especial; 
IV- imposto único sobre lubrificantes e com

bustíveis líquidos ou gasosos, respectivos adicio
nais e demais gravames federais incideittes sobre 
os referidos produtos; 
V- imposto único sobre energia elétrica; 
VI- imposto único sobre minerais; 
vn- imposto sobre transportes. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto nes

te artigo, os Estados, o Distrito Federal, os T erritó
riOS e os Munidpíos apresentarão, em cada exercí
cio, ao Tribunal de Contas da União, nos prazos 
a serem por ele frxados, a lei orçamentária e o 
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balanço geral, referentes ao exercício imediata
mente anterior. e as prestações de contas dos 
recursos transferidos, 

Art. 2c A fiscalização de que trata o art. ]9 
estender-se-á à_aplicação pelos Estados, Distrito 
Federal, Territórios e Mu_nicípioS, Inclusive por 
suas entidades de Administração lndireta e Fun
dações, de todos os demªi!ii~ç_yrsos fe.derais que 
lhes forem transferidOs.. - _ _ __ 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades da 
Administração Federal comunicarão ao Tribunal 
de Contas da União, no prazo de 30 (trinta) ·aias 
da data da efetivação çl..a transfer_ênda, o montante 
dos recursos transferidos e Q.S fins a que se desti
nam. 

Art. 3'll O Tribunal de Çontas da Upião poderá 
determinar o bloqueio das parcelas ou quotas
partes do recursos tribJ.J.tários mencionados no 
art. 19 e a suspensão da tr_a_nsferênci~ de quaisquer 
outros recursos federais, nas seguinteShipóteses, 
sem prejuíZo das sanções adminiStrativas, civis 
e penais cabíveis: __ _ _ 

1- falta de entrega pela entidade fiscalizada 
ao Tribunal de Conta_s da União; nos pr~os esti
pulados, dos documentos previstos no parágrafo 
único do art. 19; 
li- inexistência na entidade fiscalizada de siS

tema de controle interno ou verifi_c~ç_ãç de falha 
grave na sua execução; __ _ __ 

III- não adoção pela entidade fiscalizada, no 
prazo assinado pela Tribunal de Contas da União, 
das providências necessá.rias __ aq exato _cumpri-
mento da lei; __ _ 

IV-verificação ele irregularidade grave rla apli
cação dos recursos pela entidade fiscaliz;ada, que 
caracterize ato de improbidade administrativa. 

Parágrafo único. O bloqueio e a suspensão 
previstos neste artigo serão mantidos enquanto 
persistir, a juízo do Tribunal de Contas da União, 
o motivo determinante da sua efetlvação. 

Art 4~ Ficam revigorados o inciso X, do art. 
31, e o art. 43, do Decreto-Lei_n? _ _199, de 25 
de fevereiro de 1967, com a seguinte redaçã_o: 

"Art. 31. Compete ao Tribunal d~ Con
tas: 

X- fiScalizar, na forma _da_ legislação vi
gente, a aplicação pelos Estados, Distrito Fe
deral, Territórios, Munldpios, e Por sUas enti
dad_es da Administração fndireta e Funda
ções, dos recursos federais que lhes forem 
transferidos, impondo as san_ç_Õ:~s_cabiveís. 

····················-·-·----

Art 43. O Tribunal de Contas da U_nlão 
julgará, na forma _da_ Jegislação vigent~, as 
prestações de cont<)_s a que estão sujeito_s 
os Estados, o Distrito Fed.eral. os Territórios, 
os Municípios e as entidades da Adminis-
tração lndireta e.Fundações _Q.ªquelas pes
soas de direito público (ait. 31, X), com base 
nos documentos que os mesmos lhes devam 
apresentar." 

Art. 59 O Tribunal çle__Contas da União, no 
prazo de 60 (sessenta) d_ias__da_à..fl.~ da_ vigência 
desta lei, estabelecerá os procedimentos_ para o 
exercício da fiscalização e fixará os prazos do pará
graro único do art. 1? des_ta lei. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

_Art. 7" Ficam revogados_o Decreto-Lei n" 
1.875, J:ie 15 de ju_lho de 1981, e -as_ disposiç-ões 
em contrário. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 3: 

Votação, em tUrno único, do Projeto de 
Lei da Câmara no 32, de 19_88 (n" 665/88, 
na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor 
Presidente da RepUblica, que altera dispo
sitii.ros dá Lei n? 6.923, de 29 de junho de 
198-1, cjue dispõe sobre o serviço çl.e assis
tênda re_li_giosa nas Forças Armaçlas, tendo 

. -PARECER FAVORAVEL, p.rorerido em-Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrad.a na s.~ssão 
anterior. 

PaSsa-se à votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. s-enadores que o aprovam queiram per

mãnec~r-sentados. (PausaS 
· Aprovado. _ 

O prqjeto vai à sanção; 
- E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 32, de 1988 

(l'lo-GGS/8B, na Casa de origem) 

De iniciativa do _Senhor Presidente 
da República 

Altera dispositivos da Lei no 6.923, de 
29 de junho de 1981, que dispõe sobre 
o Serviço de Assistência ReUgiosa nas 
Forças Annadas. 

O Congresso Nadaria] decreta: 
Art. I~ Os itens H e fi( do ·art. 89 da Lei n" 

6.923, de 29 de junho de 1981. passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

. ;·Art: ... ~: .. ~·::::::::::::::-~::::::::::::::::~::::::::-:: 
II....:... no Exército: ---~-

-Coronel Capelão ............... 1 
- Tenente-CoroneLCap~Ião ............... 8 

-::=:..;Major Capelão .......... ~·~ 12 
-Capitão Capelão .......... ,_ .. 20_ 
-1 ~e 29-Tenentes- Capelães -···-· .. ··- 26 
lll - ria Aeronáutica: -

.. ~Coronel Capelão .......... 1 
-Tenente-Coronel Capelão .......... 4 
-=-Major CapelãO ..... - ... 8 
·..._Capitão Capelão ,_ ....... 12 

____ --~ 19 e 29-Tenentes Capelães 20." 

Art. -z.. Esta lei entrará em vigor-na data de 
sua public:-ação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_e_na) -
lte!J14: 

Votação, ~m turno_ único, __ do Projeto çle 
Decreto_Legislativo Ti" 20, de 198ô{ri."' 129/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo de Cooperação Económica 
e Téc:nica, celebrado entre o Governo da R~ 
pública Federativa do Brasil e o_ Governo da 
Uniã_o das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
em Moscou, a 10 de dezembro de 1985,_ten

_do_ 

PARECER FAVORÁVEL. sob n' 3, de 1988, -
da Comis.são 

-De Relações Exteriores. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Em votação. 
Os Srs. Settádores que o aprovam queiram per

--manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a Mesa, redação fmal da matéria que será 
lida pelo Sr. Primeiro-secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo no 20, de 1986 (no 129/86, ·na Câmara dOs D'eptitados ). 

O Relator apresenta-a redação final do:_Projeto 
de Decreto Legislativo no 20, de 1986 (n?129/86, 
na Câmara dQS_ Deputados), que aprovã o texto 
do Acordo de Cooperação Económica e Técnica, 
celebrado eiltre o Governo da República Fede
rativa do Brasll e o Governo da União das Repú
blicas Socialistas Sõviéticas, em Moscou, a 1 O 
de dezembro de 1985.-

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1988. 
_ ......;;; Ne_Ison Cam~lro. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Decreto 
. Legislativo no 20, de 1986 (no 129/86, 
na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Na~iooal aprovou, 
nos termos do art. 44, item I, da Constituição, 
e eu, , Presidente do Sena
do Federal, promulgo a seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1988 

Api'ova o texto do Acordo de Coope
ração Económica e Técnica, celebrado 
enb'e o_ Gov~mo da ~epúbllca Federa

- tiva do Brasil e o Governo da (JnJáo das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 
Moscou, a 10 de dezembro de 1985. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 19 Ê aprovado o teXto 4o Ac::ordo de Coo

Peração Econômica e TéCnka, celebrado entre 
o GovernO da Repúblk:a Federativa- do Brasil e 
o GOverno da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, em Moscou, a 1 O de dez.embro de 
1985. . . - . 

Parágrafo único. São SüfeítciS â ·ã-provação do 
congresso Nacional quaisquer atas de que possa 
resultar revisão do Acordo, bem cOffiri ~gueles 
que se destinem a estabelecer Ajustes Comple-
mentares. - --

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vi
gor na dat~ de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE-(Humberto Lucena)
Em discussão- a redação ..fin.;rl_. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. _ . 

Encerrada a discussão, a redação final é consi
derada_defmi_tivamente ãdotada, dispenSada avO-
tação, nos termos regimentais. --

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDEN'I'E. (Humberto Lucena) -
Item 5: 
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Votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo n" 1 O, de 1988 (no 152/86, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Protocolo de Reforma da Carta da 
Organização dos Estados Americanos -:- . 
0~, denominado "Protocolo de Cartagena _ 
das lndias", aprovado no XIV Período Extraor
dinário de Sessões da Assembléia GeraJ da 
OEA, rea1izado em Cartagena das fndias, Co
lômbia, no período de 2 a 4 de dezembro 
de 1985, tendo -

PARECERFAV01<ÃVEL,sobn"4, de !988, 
da Comlssáo -- ------::--

-De Relações .Exteriores. 

A discussáo da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Em votação o projeto; em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pelo 
Sr. }0-Secretário. 

É lida a seguinte __ 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 10, de 1988 (n' 152/86, 
na Câmara dos Deputados). 

O Relator apresenta a redação final do ProjetO _ 
de Decreto Legislativo n-:>10, ~e 1988 (no 152/86, 
na Câmara-dos Deputados), que aprova o_ texto 
do Protocolo de Reforma da Carta da-úrgariização 
dos Estados Americanos - OEA, denominado 
"Protocolo de Cartagena das Índias•·, aprovado 
no XIV Período Extraordinário de Sessões da As
sem~léia Geral da OEA, realizado em Cartagena 
das fndias, Colômbia, no período de 2 a 4 de 
dezembro de 1985. · -· 

Sala das Sessões, 13 de setembrO de 1988. 
- Marcondes Gadelha, Relator. 

ANEXO AO f'AAECER---

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 10, de 1988 (o? 152/86~ 
na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Cõngfesso Nacional aprovou, 
nos tertnos do art. 44, item r, da Constituiçlío, 
e eu, , Presidente do Senado Fe
deral, promulgo o s_eguinte 

DECRETO LEGISLATiVO N,-- , DE 1988 

Aprova o texto do Protocolo de Refor
ma da Carta da Organização dos Esta
dos Americanos - OEA, denominado 
"Protocolo de Cartagena das Índias", 
aprovado no XIV Periodo Extraordinário 
de Sessões da Assembléia Geral da 
OEA, realizado em Cartagena das ín
dias, Colômbia, no periodo de 2 a 4 de 
dezembro de 1985, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 1 o É aprovado o texto áõ Protocolo de 
Reformas _da Carta da Organização dOS EstadoS 
Americanos - OEA. dei1ominado "Protocolo de 
Cartagena das fndias", aprOvado no XIV Período 
Extraordinário de Sessões. da Assem.bléja Geral 
da OEA. realizado em Cartag_e1_1a das Índias, Co
lômbia, no período de 2 a 4 de dezembro de 
!985. 

Art, 2o Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente adotada, dispensada a votação, 
nos térmos regimentaiS. 

--'=--.--A matériaYai à promulgaç_ão. 

~ Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
PasSa-se ao item 1 O, em razão Qa alteração decor
rente da aprovação do requerimento do Senador 
Ronan Tito, Líder do PMDB. 

~Item 10: 

VotaÇ"ão, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado n9 60, dé 1988, de autoria 
do Senador Itamar Franco, determinando 
que o Poder Executivo exija das represen
tações diplomáticas estrangeiras, o cumpri~ 
mente da'legislação trabalhista, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária anterior. 

Em votação o projeto, em primeiro turno. 
OSis. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

ó $. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em diScussão o Projeto de Lei da Câmara n~ 18, 
de 19B8, em segundo turrio. (Pausa.) 

Não havendo quetn peça a palavra, encerro 
a discussão. 

.Enceyada a discussão, o projeto é dado como 
_definitivamente aproVado, dispensada a votação, 
nos termos regime-ntais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. }9-Sec_retário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n~ 60~ de 198_8. 

O Relator apresenta a redaÇão final do Projeto 
de Lei do Senado n~ 60, de 1988, de_ autoria do 

- Senhor Senador Itamar Franco,- que determina 
que o Poder Executivo exija das representações 
diplomáticas estrangeiras o cumprimento da le
gislação trabalhista. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1988. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de LeJ do Se
nado n' lO, de 1988, que detennlna que 
-O]JOcfer Executivo exija das represenM 
tações dJplomátlcas estrangeiras o cum
primento da Jeglslaçáo trabaJhista. 

O-Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Poder Executivo, usando dos canais 

diplomáticos competentes, exigirá das represen
tações diplomáticas e consUlares estrangeiras 
acred~das no Pais o cumptfmento da legislação 
trabalhista no tocante aos empregados contra
tados em território nacional. 
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-Art. -z. Constatada a infringência do disposto 
na presente Lei, promoverá o Poder Executivo 
a responsabilidade do Estado estrangeiro con~ 
soante as normas de direito internacional. 
. Art. 3o A licença a que se refere o artigo 146, 

item II, da Constituição Federal, só será outorgada 
em relação àqueles governos que houverem 
aquiescidO respeitar a legislação interna no ~ocan
te aos empregados contratados _em território na~ 
cional. _ 

_Art. 4? Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art 59 Revogam-se as disposições em con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discUsSão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, é dispensada a votação 
da redação fmal, nos termos regimentais. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n? 18, de 1988 (n9 7.135/86, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
as relações de trabalho do treinador profis~ 
sional de futebol, e dá outras providências 
(dependendo da votação do Requeriri1ento 
n~ 48, de 1988, de adiamento da discussão.) 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)
So_b_re a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. }?-Secretário, 

É lido ~ seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 129, de 1988 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, 
requeiro a-- retirada do Requerimento n9 48, de 
1988, de minha autoria. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1988. 
---João Menezes. 

O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência derere a solicitação. 

Nos termos do art. 6? d~ ResoJução nQ 1, de 
1987, designo o nobre Senador Jamil Haddad 
para proferir parecer sobre a matéria. 

O SR, JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
originárío do pod~e~ Executivo, a Mensagem n9 
52/a6 vem a esta Casa para apreciação, após 
ter sido aprovado, na Câmara dos Deputados o 
presente projeto de lei que "dispõe sobre as rela
ções de trabalho do treinador profissiorial de rute
boi, e dá outras providências". 

A Mensagem Presidencial se faz acompanhar 
de Exposição de Motivos do Senhor Minísfto de 
Estado do Trabalho. 

O Senhor Ministro, ao justificar a proposição, 
assim se expressa: -

"-que a -regulamentação da profissão de trei
nador profissional de futebol é, certamente, uma 
das mais antigas aspirações do desporto brasi~ 
Jejro; 
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-que o _excelente nível técnico do nosso fute
bol, lastrado em um<:l história de triunfos em· com
petições internas, e, notadamente, em Copas do 
Mundo, tem çomo um de seus mais importantes 
propulsores o aludido profissional; 

-:-que, se os responsáveis diretos pelas exibi~ 
ções são os atletas, que já tiveram a profiSsão 
regulamentada pela Lei n" 6354, de 02 de s_etern
bro de 1976, indubitável é que_o_tre:inªdor~artifice 
de todo o sucesso, mereça o mesmo direito; __ 

-que a luta pela reguJamentação vem de lon
ga data, acentuando-se em 19.7!5--'- com a criação 
da Associação Brasileira dos Treinadores de Fu
tebol; 

-que a proposição deu tratªmento_ ap treina
dor semelhante ao que foi dado ao atleta pela 
Lei n<:> 6354, de vez que ambos se assemelham 
técnica e prOfissionalmente". 

O texto legal, vazado em oito artigos, estabelec_e 
as relações de trabalho do treinador profissional 
de futebol, nos seguintes termos: 

No art. 1 ~. o clube de. futebol QU associação 
são considerados empregadores, e os treinadores 
empregados, com a natural conseqüência de rela
ção empregatída entre ambos. No art. 2~. fica 
conceituada sua condição de empregado, bem 
como ficarem explicitados suas funç;ões; 

-prevê o art. 3~ o eK.~c;ido da profissão de 
Treinador Profissional de _:Futebol por parte de 
portadores de diplomas; dos que exerceram a 
profissão por prazo não inferior a 2 (dois) anos 
e dos que estiveram no exercício dela na vigência 
da lei proposta; 

-pelos arts. 49 e s~. foram estipulados os direi
tos-e deveres, melhor detalhando as relações_entre 
empregado e empregador, ficando assegurados, 
de um lado, ao profissional, ar:npla liberdade de 
trabalho, e, de outro, ao empregador, determi
nadas garantias, tendo em vista a notória especia
lidade de funções; 

-o art. 6?, tratando mais especificamente do 
contrato de trabalho, procura simplificar tanto sua 
formalização em si, cofuo sua anotação na Car
teira do Trabalho e Previdêns;.ia Sócial;garantlhdo 
a especificação detalhada da remuneração, com 
o valor de cada parcela integrante, inclusive com 
indicação de data, local_ e forma de pagamento, 
objetivando dissipar dúvida ou discussão ac~rca 
do avençado. Por outro lado, preceitua-se que 
esse contrato de trabalho deve ser registrado no 
Côhselho Regional de Desportos e- na Federa,t;.ã_o 
ou liga à qual o clube contratante esteja filiado; 

-assegura-se, ademais, ao treinador profis
sional de futebol, um contrato de trabalho de dura
ção mínima de 3 (três}_meses, cujo propósito 
é evitar dispensas apressadas, e, às vezes, injustas, 
prazo esse já fJXado para o atleta profissional, em 
sua ler:~islação especifica; 

-nO- arl 7°, Por seu turno, fixa as férias em 
30 (trinta) dias, a serem usufruídas_ no período 
de recesso das atividade_s futebolí~ticas dos atletas 
profissionais, conciliando-se, assim,_ os inter~_sses 
dos atletas e do treinador com os do clube de 
futebol ou associação desportiva; -

-no art. 8?, dispõe que ao treinador profis
sioriãl ae fUteb~ol são assegurados os beneffctos 
da legislas:ão trabalhista, bem assim da previden
ciária. Na verdade, a medicta é da mais alta impor
tài1.Cia-eOece5sidade, comO forma de ftXar respon
sabilidades e delimitar as atribuições, seja de parte 
da entidade esportiva contratante, seja de parte 

-do profissional, isto é, do treinador de futeboL 
-A disciplina e regulamentação da profissão de 

treiriador é tanto mais necessária e urgente, na 
medida em que avulta de importância a moda
lidade eSportiva màls pojYular do nosso País, em 
que há clubes _ou entidad~. praticamente em to
das as cidades pequenas, médias e grandes de 
todos os Estãdos, cabendo ao Poder Legislativo 
cuidar para que os treinadores tenham garantias 
legais no exercido de suas atividades e, por outro 
lado, tãri"lbém as entidades esportivas possam ter 
bem presentes_ suas responsabilidades e prerro

-gativas, a fim de que as partes tenham uma rela
ção mais estável e mais segura para melhor e 
maior desenvolvimento do ~sporte no Brasil. 

Diante do exposto, somos de parecer favorável 
à aprovaç;ão do presente projeto de lei. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se à_dlscussão do projeto, em turno único. 

Sobre a mésa, emendªs que serão lidas pelo 
Sr. }?-Secretário. 

São lidas as ,seguintes 

EMENDAS 
. :,=(De plenário) _ 

Ofereddas ao Projeto de Lei 
da Câmara n"-18, de 1988 

1'1'1 
D~se à introdução do _caput do ã.rt. 3• a seg_uin

te redaÇão, acresC:entado-se~lhe a palavra "prefe
rencialmente'": 

-.. 1\Tt. 3~ O exercído da profissão de T_rei
~-n2idor Profissional de Futebol ficã:rá assegu
~do prefeieildalmente: 

1. ...................... -....................... ,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ ..... . 
··········~ ..... ._.,..,._~--.----............... --·---. -

Justificação 

O objetivo da emenda, ao assegurar a prefe
rêilCiaa Treinadores de Futebol portadores de 
diploma de Escola Superior de Educação Física 
ou de entidades análogas reconhecidas, _é retirar 
a esse justo reconhecimento ao profissional porta

-dor de diploma o carâter absoluto e monopo
Jístico, o que iria dificultar sobremaneira a situação 
d.os técn"iCos e clubeS de- Capitais e cidades do 

--Interior onde tais Escolas- relativamente POuCas 
- inexistem, embaraçando o tão necessârio de-

~--senvolvimento _do esporte mais apreciado pelo 
nosso_ povo. ·· -

Sala das Sessões, 13 de _setembro de 1988 
- João Menezes. 

-as hipóteses de penalidades a que esteja su~ 
jeito o treinador estão pre_vistas no art. s~. a ~em-·--~ 
pio da suspensão que poderá sofrer em _ conse~ 
qüência de sua eXclusjva culpa, ficando o empre
gador exonerado da responsabilidade de paga
mento de salários, durante a _suspensãO; 

N·z 
No item II do caput do art. 3"', onde se 

"fê:- "põr prazO não inferior a 2 (dois) anos 
... ", substitua-se por: "por prazo não inferior 
a 6 (seis) meseS ... " 
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Justificação 

Ao redW, de 2 (dois) anos para 6 (seis) meses, 
o prazo mínimo para que quem haJa exercido 
o cargo ou a função de Treinador de Futebol, 
como autônomo ou como empregado, possa ser 
reconhecido como profissional da categoria, nos 
termos da Jei, estamos atendendo, a um sô tempo, 
ao interesse das agremiações -::- essençialmente 
das interioranas - ao dos proftssionais e ao da 
sociedade, dado que uma exigência demasiado 
rigorosa alijaria do setor vocações promissoras 
e geraria um inevitável problema _Social_-- - - -

Sala dãs Sessões, 13 de sel~mbrO de 1988. 
-João Menezes. 

1'1·3 

Suprima-Se o iteni III do caput do art. 3~ 

Justificação 

Trata-se de Emenda· Supi-essiva para evitar re~ 
petição do ass_unto constante do item II do mesmo 
artigo, ao qual já oferecemos uma emenda. 

Sa1a das Sessões, 13 d_e setembro de 1988. 
-João Menezes. 

1'1•4 
No item II do Caput do art. 4\ onde se 

lê: "apoio e assistência moral, material_ e~~co~ 
nômica-", substitua-se pqr:. "apoio e assis~ 
tência moral e material ... " 

Justitlcação 

Primeiramente, apalavra "econômica" está; em 
sentido amplo, compreendida na palavra "mate~ 
ria!". Além disso, a palavra, ma[ entendida em 
seu alcance, poderia dar margem a exigências 
·descabidas _e a pleitos trabalhistas Tnju$!T~cáveis. 

Sala- das SessõeS, f3 de seteinbro de 1988. 
-João Menezes. 

N·s 
Dê-se ao item I do caput do art. 6~ a seguinte 

re9a)ão: 

1-O prazo de vigência, em nerihum_a hi~ 
, p6tese, poderá ser superior a 2 (d_ots) anos; 

Justificação 

Estabelecido o prazo máximo de duração de 
coii.trato do_ Treinador de fute:bol, não há por 
que fiXar prãzo mínimo, qUe já se encontra deter~ 
miilado no item 11 áo art. 3" 
- Sala das -Sessões, 13 de set~mbro d.e 1988, 

-João Menezes. 

Stiprima-S'e··o art. 7~ e seu -pãrágrafo únicO, re~ 
numerando~se os artfgOs subseqüentes. 

Justific;:açáo 

Os dispositivos são desnecessários, aplicando
se, na espécie, as normas gerais da legislação 

trabalhista. Sala das Sessões, 13 de setembro 
de 1988. _- JQão Menezes. 

1'1•7 
Suprima-se o_ art. a~, renumerandowse os subsi

qüentes. 
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Justificação 

Dispositivo supérfluo, já previsto na legislação 
específica. . . 

Sala das Sessões, 13 de_ setembro de 1988. 
- João Menezes. 

O SR.PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Solidto ao nobre Senador Janiil Haddad o parecer 
sobre as emendas de Plenário. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Sem 
revisão do orador, para emitir parecer.)- Sr. Pre
sidente, o nobre Senador João Menezes apresen
tou sete emendas. A análise a respeito dessas 
emendas nos mostra que elas trarão beneficias 
e melhorarão , em parte o projeto envíado pelo 
Poder Executivo, já apresentado na Câmara. 

Em razão das justificatlvás apresentadas em 
todas as emendas, e analisando-as em profun
didade, damos o--parecer favorável às emendas 
apresentadas pelo Senador João Menezes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer às emendas é favorável. 

Em disc_ussão o projeto e as emendas. (Pausa.) 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador João Menezes. 

O SR. JOÃO MEI'IEZES (PFL - PA. Para 
discutir.) - Sr. Presidente, Srs. SenadOres, este 
é um projeto da maior Importância para a vida 
esportiva do Pais, porque procura regular a situa~ 
ção do treinador profissional de futebol, resguar~ 
dando_aqueles estados mais pobres que têm con
dições, ainda, de possuir esses treinadores. 

Quero dízer, nestajustificc}çãO.~qtie essas erÍ'len~ 
das e esses trabalhos foram inspirados, em muito, 
pela inteligência do eminente ·:senador Jamil Had
dad, que é um- grande conhecedor de esportes 
e qUe deu a maioria dessas idéias para nós aperfei
çoarmos_ este projeto de lei. 

Por outro lado essas _emendas foram também 
examinadas pelo Ministro do Trabalho, Almir Paz
zianotto, que achou que realmente corrigiam 
aqueles defeitos fundamentais e básicos que con
tinha o projeto inicial. 

Nestas condições, manifesto-me plenamente 
de acordo com o parecer do eminente Senador 
Jamil Haddad e voto de acordo com o projeto 
e as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a- palavra, encerro a 
discussão. -

Encerrada a discussãO, a votação da matéria 
proceder-se~á na sessão s~guinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto 
de Lei do Senado n~ 43, de 1988; de autoria 
do Senador FrancisCo Rollemberg, que proí
be a produção, comercialização e utilizaçã-o, 
em todo o território nacional, de aerossóis 
que contenham dorofluorcarbono, e dá ou
tras providências. (Dependendo de parecer.) 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por 
solicitação das Uderanças, nos termos do dispas-
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to no art. 11, parágrafo único, da ResoluçãO n<? 
1187, com a redação da Resolução n~ 54_18?. 

Nos termoS do_ art. s~ da Resolução n? 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Alfredo Campos para proferir parecer sobre o pro
jeto de lei do Senado. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

o·Projeto ae- Lei n~ 43/88, de autoria do emi
nente Senador Francisco Rollemberg, quer garan
tir, como está expresso em três de seus artigos, 
o fim do uso, em todo o território nacional, de 
aerosSÓis que contenham clorofluorcarbono em 
sua composição. 6 art. i?, destarte, proíbe a pro
dução, comercialização e utilização de tais produ
tos. O artigo- 2<? enquadra possível infração no 
art 132 do Código Penal, sem prejuízo de outras 
sanções; e o artigo 3~ cl~ 90 dias ao Poder Execu
tivo para a regulamentação da matéria, uma vez 
transformada em objeto de lei. 

Esse conjunto de medidas, se aprovado, desti
na-se a tomar o Brasil decisivamente participe 
do esforço mundial para evitar aquela que talvez 
seja a grande catástrofe-ambiental do nosso sécu
lo, a destruiçáo da camada de ozônio que protege 
a Terra do _excesso de raios ultravioletas emitidos 
pelo Sol. _ 

Na brJihçmte justificação do projeto de lei em 
análise, o nobre Senador Rollemberg faz histórico 
objetivo da' ação do dorofluorcarbono na atmos
fera desde a sintetização de substâncias químicas 
que o contém, em 1928. Lembra, ainda, que "o 
ozónio filtrã de 70 a 90% dos raios ultravioletas 
emetidos pelo Sol. A falta desses filtros significa 
o aumenfo de radiação ultravioleta, o que poderá 
acarretar, em proporções imprevisíveis, danos a 
microorQaniSmos, plantas e à vida humana, sob 
a forma de queimaduras de pele, aumento na 
incidência de alguns tipos de pré-câncer e de 
câncer de pele. Tais efeitos seráo maiores nas 
zonas tropicais e subtropicais, onde é mais intensa 
a radiação ultravioleta. 

Vê.se, assim, que o problema afeta-nos de ma
neira particular e dramática, considerada a exten
são do território brasileiro e sua localização nas 
zonas potencialmente mais vulneráveis. 

A mobilização da sociedade é notória e se refle
te na multiplicação de medidas isoladas tomadas 
em diversos Estados e Municípios da Federação. 
Medidas notáveis, porém de reduzida eficácia, da-
da a magnitude planetária da questão. _ 

Configura-se, no País, lacuna de ofensiva ho
mogénea,_ glo!Jalizante, atingindo a produção e 
a comerdalização de aerossóis com dorofluor~ 
carbono e garantindo proteção aos Estados e Mu
niclpios onde a comunidade e as entidades am~ 
bientalístas e cientifíças não sejam fortes o sufi~ 
ciente para alcançar uma proibição de efeito local. 

Como bem aponta o Senador Rollemberg, im
põem-se restrições efetiva, de caráter federal e 
que defina a posição brasileira relativa ao assunto, 
em face das demais nações. 

O projeto é constitucional, jutidico e de boa 
técnica legislativa. -

Pelo __ e_xposto e tendo em vista a gravidade e 
a urgência da proibição propugnada nos termos 
do projeto de lei em pauta, nosso parecer não 
apenas é pela sua aprova_ção como recOtfl~nda 
vivamente. 

:é: o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável. 

Passa-se à discussão do projeto, em primeiro 
tUrno. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a_ discussão, a votação da matéria 
faf-se-á na sessão seguinte, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucana) -
Item 13: 

Mensagem n" 328. de 1987 (n' 504/87. 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada à Prefeitura Municipal de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 431.150,00 Obrigações do 
T ~uro Nacional - OTN. (Depe:ndendo da 
votação do Requerimento n~ 269, de 1987, 
de adiantamento.) 

O SR. PRESIDENTE (Hulnberto Lucena) -
Sobre a mesa,_ requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 ç-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 130, 
de 1988 

Requeiro nos termos do Regimento Interno que 
seja retirado o pedido de adiantamento referente 
ao Requerimento n~ 269, de 1987, relativo à Men
sagem n?-328, de 19_87. 

Sala das Sessões. 13 de setembro de 1988. 
- Lavoisier Maia. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
A Presidência defere a solicitação. Nos termos 
da Resolução n~ 1187, designo o nobre Senador 
Nabor Júnior para proferir o parecér sobre- 8 ma
téria. 

O SR. l'IABOR JÚNIOR (PI'\DB - AC.· Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Seria"dores, 
com a Mensagem n" 328, de 1987, 0-Seilhor 
Presidente _da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorizaÇão para que aPre
feitura Municipal de Natal (RN) contrate,_j..mto à 
Caixa Económica E_ederal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento 
Social - F AS. a_seguinte op·e-faÇao de cfédito: 

1. Proponente 
1. I Denominação: Munidpio de Natal!RN 
1.2 Localização (sede): Rua Ulisses Caldas;B1 

-Natal!RN 
2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 

43J.lso.oo·oTN 
2.2 Objetivo:Jmplantação de drenagem, esgoto 

sanitário e pavimentação. 
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti

~çâo: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação das 
OTN. 

2.5 Condições de Uberação: -0 financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro~ 
nograma a ser apresentado. __ 

2.6 Garantia: Vinculação das parcelas do Fundo 
de Participação dos Municípios-FPM. 
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2. 7 Dispositivo Legal: Lei Municipal n<:> 3.506, 
de 7 de abril de 1987. -

Nos aspectos econômico-financeiros, a opera
ção enquadra-se nas normas operacionais do 
FAS. 

No mérito_, o pleito enquadra-se _em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração_ legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e lega\ da matéria. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 102, de 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Na
tal (RN a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 431.150,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1? É a Prefeitura Municipal de Natal (RN), 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n" 93/76, 
aherado pela Resolução n~ 140/85, ambas do_ Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a431.150,00 OTN,junto à Caixa Económica Fe
deral, esta: na qualidade de gestora do Futldo-de 
Apoio ao DesenvolVimento Social - FAS, desti
nada à implantação de drenagem, esgoto sani
tário e pavimentação. 

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

J:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Passa-se ã discussão do projeto, em tumo únlco. 
(Pausa.} 

Não havendo quem peça ·a-palaVra,_ encerr_o _ 
a discussão. 

A votação proceder-se-á na sessão _seguinte, 
nos termos regimentais. -- -

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -
V. Ex" pede a palavia pela ordem? Foi encerrada 
a discussão e a votação é- na próXima sessão. 

O Sr. João Menezes - E a discussã'? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto l...ucena) ~ 
Foi só a instrução da matéria, nobre senador. 

O Sr. João Menezes- Pedi a palavra antes 
de V. EX' encerrar, mas não faz mal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Lamento não ter ouvido o pedido de V. Ex', que 
merece toda a congjderação desta presidência. 

O SR. PRESIDENTE (HÚmberto Lucena) -
ltem6: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nQ, 87 de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de 
São Paulo, a contratar operação de crédito 
no ,valor correspondente,_ em_ cr1,1zados, a 
3A50.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido cm ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em se-ssão 
extraordinária arlf€:rior. - - . 

Em vot.ã~o o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Jutaby Magalhães - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma
galhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMÓB-BA. 
Para encaminhai' ã votação. Sem revisão do pra
dor.} - Sr. Presidente, Srs. Semidores, a Casa 
conhece bem a posição dos senadores da Bahia, 
especialmente do Senador Ruy Bacelar e a minha, 
a respeito das votações desses projetas, _dessas 
mensagens de empréstimos, em que estamos en
vidando todos os nossos esforços para que ó Go
verno Federal acabe com a retaliação que vem 
fazendo ao Governo do Estado da Bahia. 
___ Sr._Pr.esidente, apesar de todo o sacrifício, de 
todos os abQrrecirnentos, de todo o constrangi
mento, às vezes, es_mmos dispostos a continuar 
fazendo e::;forço para evitar essa_aprovação dos 
Projetas, enquanto não chegar aqui uma palavra 
do Governo a respeito dos projetas de interesse 
do_ nosso Estado da Bahia. 

Infelizmente, Sr. Pregjdente e Srs. Senadores, 
retaliação, hoje, não é apenas na área económica. 
Chegou-se ao ponto máximo da faJt;;t de educa
ção, quando o Presidente da República s_e dirige 
ao Estado da Bahia e n?Jo tem ri~rn o cuidado 
de informar ao goy~mador daquele estado que 
irá PoUSar em território baiano e cOnvidar S. Ex" 
para participar das solenidades. Infelizmente, até 
a Primeira Dama do País, que tem dado trata
mento primoroso, educado, pessoal, à Primeira 
Dama do Estado da Bahia, pois esta quando este
ve em Brasllia, foi recebida dentro daqueles quali
dades pessoais de educação- de uma boa dona· 
dé:.casa, corno é a Primeira Dama do Brasil; infe
lizmente alguém, Sr. Presidente, não sei quem, 
não sei quem tem tanta força, pôde impedir que 
a ida a Salvador da Primeira Dama do Brasil, a 
Senhora Marly Samey, tenha sido efetivada sem 
que a Primeira Dama da Bahia dela tomasse co
nhectment.:>. Alguém está impedindo as comuni
cações do Govemo Federal com o Governo do 
Estado da Bahia. 

Por isso,_ Sr. PresideiJte, hoje eu não estava se
quer com interesse de ped_ir verificação de quo· 
rUm, mas vOl,i fazê-lo, aguardando, ainda, por in
formações que tenho de minha Liderança, de que 
talvez seja possível fazer esse entendimento. 

Estive em- cantata -=- e aqui eStamoS certos 
da votação de um empréstimo para o Mu~cípio 
de Sã~ Paulo-:, fui procurado pelo Prefeito Jânlo 
~li~Q.ros, e_estava disposto, inclusive, a não criar 
maiores embaraços, mas quero tentar, mais uma 
vez, Sr. Presidente, não que o Governador do Esta~ 
do da Bahia vá sofrer mais retaliações, mas evitar 
que a pop~lação baiana sofra as conseqüências 
dessa retaliaçãO. -s~.que falam -em inadirnplência 
ao:Estado_ da Bahia para com o Governo Federal, 
lnas hoje nos jamais da Bahia existe uma dedara
ção, atribWda ao Ministro Pri~ço Viana.. mostrando 
que, se quisesse entrar em entendimento com 
respeito a essa inadimplência, se o Governador 
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aceitasse as conversações políticas com o Gover
no federal, essa inadimplência seria acertada 
através apenas de movimentação de papéis. Está 
na imprensa de meu Estado que isto não foi feito 
porque o Governador não quis submeter-se à von
tade dos poderosos de hoje do Governo Federal. 

Por isso, Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex" 
que - tive que me anle(:ipar, para evitar perder 
a oportunidade -, encerrada a votação, pedirei 
verificação de_q~orum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
E_rn votação. - --

0 Sr. CarlOs Alberto -Sr. Presidente, peço 
~- palayr___!!L __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palawa ao nobre_ Senador Carlos Al
berto, para enCaminhar a votação. 

OSR. CARLOS ALBERTO (PTB-RN. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. P:residerlte; Srs. Se
nadores: · - · · 

Esta e· uma--casa de Politicas arnadure~-idos, 
esta- é uma Casa que decíde, mas não p·Ode e 
não poderá jamais decidir pela emoção. Não po

-dererrrosjamais conduzir os nossos trabalhos pela 
Torrna revanchista ou buscando tão~sornente reta
liações, pari:! que não tenhamos -estados e muni
cípios bene(iciaáos. 
'-,SabemOs, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, al
g_Uiis municípios e- al.Q-w:ts estadqs buscam em
préstiinos, neste final de governo, evidentemente 
municíp_iós qUe já estãó- atuando, trabalhando e 
buscando, acima de tudo, desenvolvimento eco
nôfnico-social, construção de obras, para que 
possam ter o cresdment() devido. 

Ora, o Senador Jutahy Magalhães, por quem 
tenho admiração e respeito profundo, no momen-
to em que busca a obstrução clara, evidente que 
é regimental e faz parte da regra ~o jogo, mas 
aqui estamos para votar empréstimos para o Mu
nicípio de Campinas, que irá beneficiar a política 
do PSDB, estamos prontos para votar e não deve
mos criar dificuláades para que Campinas pOssa 
ter seu_empréstimo aprovado, porque entende-
mos que essa cidade precisa desse .empréstimo, 
como São Pau1o precisa tambem. 

Ora., Sr. Presidente, Srs. Senadores, depoiS do 
trãba)ho _que fizemos, depois de uma Constituinte 
tão ampla, tão aberta, em que todos tivemos con
dições de dar demonstração à Nação do nosso 
amadurecimento, da maturidade política, do 
avan!;o da classe política, do fortalecimento da 
classe política, e agora, Sr. Presidente, vamos 
rejeitar, ou vamos Obstruir uma pauta tão-somen
te por conta de revanchísmo ou fazer com que 
o município ''a"-ou- o mUnicípio "b" não tenham 
aqui aprovados _seus empréstimos, quando esta 
Casa ror convocáda para votar. 

Estava no meu estado, Sr. Presidente, e recebi 
9 telegrama de~ Ext para que aqui pudesse fazer
me pres.ente, a fim de participarmos de sessões 
e desobstruirmos_ a pauta. Corno então, Sr. Presi
dente, agora que estamos reunidos, vamos criar, 
dificuldades e obstruções para que hãO tenhamos 
a aprovação desse projeto?_ 

Faço um apelo ao meu nobre e estimado Sena· 
dor Jutahy Magalhães. Não sou do Gov~m_o, não 
pertenço ao Governo, pertenço ao PTB, Partido 
Ugado ao Prefeito Jânio Quadros Sr. Presidente. 
numa hora _como esta, faço um apelo ao Uder 
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do Governo, Rachid Saldanha Derzi, que aqui re· 
presenta os interesses do Presidente José Samey, 
para que busque, de imediato, saber onde estão 
os papéis de empréstimos da Bahia, para que· 
tenhamos também a, Bahla aqui, e que seus em~ 
préstimos sejam votados, o que não podemos 
é criar dificu1dades. Afma1 de contas, Sr. Presi~ 
dente, sabemos qUe Campinas precisa do dinhei~ 
ro, o seu Prefeito não iria pedir dinheiro empres~ 
tado s6 por pedir, o faz para realização de obra, 
pede porque precisa e porque tem condições 
também de pagar. 

Faço Liffi apelo aõs Srs. Senadores: vamos dar, 
a nossa contribuição maior numa hora como esta; 
aqui viemos para participar das sessões do Sena
do Federal; vamos votar e vamos buscar o enten
dimento com o SenaQor Jutahy Magalhães, para 
que, amanhã, também aqui estejamos votando 
os enipréstirnos da Bahia. Não podemos, Sena
dor Jutahy maga1hães- e ,é este seu humilde 
companheiro e amigo lhe faz ufn apelo - não 
podemos estar aqui presentes e negar o direito 

· de Campinas, da cidade de São Paulo e de çutros 
municípios terem os seus empréstimos aprova
dos com todos oós aqui reunidos. 

É o apelo que faço ao- Senador Jutahy Maga
lhães e sei que S. Ex', corriOParlament:.ar brilhante, 
um autêntico Representante do povo baiano, ha
verá de compreender e entender que precisamos 
avançar, para que possamos construir o Brasil 
melhor, o Brasil do amanhã, o Brasil que todos 
queremos realizar_.__Reitero o apelo a §. Ex'!', para 
que_ não crie dificuldades na aprovação do em
préstimo para o município de Campinas. 

O Sr. Jarnll Haddad- Sr. Presidente, peço 
211 palavra para en~aminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had
dad, para encaminhar. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para 
encaminh::u" votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sis. Senadores(tenho sido, nesta 
Casa, um Senador que não tem obstruído qual
quer crédito a qualQuer Estado ou a qualquer 
Município do nosso País. E digo aqui, de peito 
aberto, que os Companheiros Senadores têm sido 
extremamente gentis para com o Esta.do do Rio 
de Janeiro e vários Municípios do nosso Estado, 
não obstruindo a possibilidade de tennos créditos. 

No entanto, Sr. Presjdente, quero deixar neste 
momento, junto à Casa, o mats veemente protesto 
em relação ao que vem ocorrendo. Aprovamos, 
há cerca à e dofs meses, autorização para abertura 
de dois créditos para o Município do Rio de Janei
ro e até hoje esse dinheiro não foi líberado. 

Estamos aqui aprovando créditos para que os 
mesmos não sejam entregues aos Estados e Mu
nicípios. A realidade é que nós, Senadores, esta
mos dentro desta Casa aihda como se fosse na 
época do regime ditatorial, agindo como se esti
véssemos em um clube de tertúlias, porque os 
nossos votos de nada va1em. 

O Prefeito SattJmino Braga hoje me telefonou 
mais uma vez. Encontra-se a Prefeitura pratica
mente falida e os créditos não estão sendo entre
gues, apesan:l.e aprovados pelo Senado da Repú
blica. Caso as chuvas de verão ocorram com vio
lênda, quero responsabilizar o Governo Federal 
pela perda de vidas pre<:i~as, caso venham a 

ocorrer deslizamentos nas favelas do Rio de ja
neiro. 

Sr. Presidente, vemos aqui a luta que _os Srs. 
Parlamentares travam no sentido de conseguir 
recursos, com pires na mão, para os s.eus Munlci
pios, os seus Estados, dos ql.J_ais são lídimos repre
sentantes. 

Sr. Presidente, estanios faiendo o papel de me
ros espectadores de um processo, porque, quan
do o Governo está interessado, o Conselho Mone
tádQ Nadonal autoriza - sem que esta Casa o 
faça- o repasse de créditos, e, quando o Oover
no nãC) tern inb~res;;;~, apeJi;ar _4e aprovados pelo 
Senado, o Governo não libera os créditos-. 
--~ é a situação precária e cala_mitosa ern que 
se encontra o Senado da República e este é o 
grande momento da afirmação do Poder Legis
lativo na chamada transição rumo ao regime de
mocrático pleno. Ou retomamos as nossas ativi
c_:lades com plenitud~, ou não existirá, por parte 
da populaçãõ, -novamente crédito em relação ao 
poder político, 

Era!TJ estas, Sr. Presidente, as considerações 
que queria fazer ~este mOmentO, deixando- meu 
mais veemente protesto contra a atitude do Go
verno Federal. _Apesar de aprovarmos a conces
são-de créditos, o Governo, pura e sirriplesrnente, 
desconhece e não repassa esses créditos -aos Mu
nicípios e Estados, que deles tanto necessitam. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
CoOcedo-a palavra ao nObre Senador João Mene
zes, para encaminhar a votação. 

O SR. JOÃO ME1'!EZES (PFL - PA. Para 
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs, Se
nadores, o Senador Jutahy Magalhães usa um_ 
direito que lhe cabe, que é aquele de pedir verifica
ção quando assim b_em enteoder. Agora, a justifi
cativa que S. E'.:x' apresenta é que me_ parece um 
pouc:_o estranha: um homem da vivência do Sena

_ dor Jutahy Magalhães, que tem atrave_ssado fases 
as mais variadas na sua vida polltica, estar fiXado 
no princípio de que há_ uma retaJiação contra o 
seu EstadO da Bahia. Certa vez, ouvi S. Ex• dizer 
que- essa retaliação não era contra o Es~do da 
Bahla, mas sim contra certos Municípios, porque 
o Governo concedia empréstimo para certo Muni~ 
cípio e não para outro. Essa _discussão já .existiu 
no plenário desta Casa. Então, não há uma retalia
ção contra a Bahia. O que às veZes, pode acon
tecer é que alguns de nós, Constituintes, temos 
uma preferência por um deterininado lugar e ou
tros têm por outro. E o que acontece é que uns 
têm mais sorte e outros têm menos sorte. 

Vunos, há poucos dias, o pobre do Eslado do 
Acre, que levou, três ou quatro meses para aprovar 
wn }:)equeno projeto coisa de nada, e não conse
guia. Mas, está bem que o Acre é um Estado 
muito pequeno, é conversa de Estado pequeno, 
mas a Bahia é um grande Estado e não pode 
e nem deve fie:_ ar nes_sª conversa de "muro baixo", 
ventilando assuntos pessoais longe dos ir1_t~sseS 

· gerais. O fündamento fina] é a acusação ao Presi
dente da RepúbliCa, ou a justificC!ção do estado 
difkil cfa vida política do_ Governador do Estado 
da Bahia -:aliás meu ãini_go _;... Dr. Waldir Pires, 
que se encohtiã -c-orn:o -Governador em est_ranj"la 
posição financeira. 

Essa é a conseqüência que está aí. 
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Desta forma. eu gostaria atê qUe·_ o Senador 
Ju~ahy Magalhães, ao invés de usar esse direito 
que lhe cabe, que é justo, que é o pedido da 
verificação de votação, quem sabe-s. Ex" pudes&e 
trazer ao nosso conhecimento a especificação do 
outro projeto misterioso que estivesse parado em 
relação à Bahia para, em conjunto, examinarmos 
e verificarmos a pOssibitíéfade de fazer com que 
ele chegasse à Ordem do Dia. Em nome do Go
verno estou à disposição do eminente Senador 
.Jutahy Magalhães. 

Estou certo de que o Senador Jutahy _Maga
lhães está. determinado- e eu venho procurando 
isso há algum tempo. É um direito que lhe cabe, 
mas pode ser que, de um momento para outro, 
S. EX' passe a uma reflexão melhor, e quem sabe 
até, se chegaremos a atender não só outros Muni
dpios da Bahia, mas também Municípios-que inte
ressem à área do meu emineinté ainigo e Senador 
Jutahy Magalhães. Parece-me que .e$Se seria um 
caminho mais fácil. 

Proponho-me a escutar do Senador Jutahy Ma
galhães, quais são esses projetas, essas m~nsa~ 
gens que estão aí paradas para as providências 
devidas. Agora me~mo escapou aqui, pelo gongo, 
essa mensagem de Nã.tal, capita1 do Rio Grande 
do Norte que. me parece até um pedido de adia
mento de votação gravava o mesmo- foi re~ado 
e, afinal, votada Assim, pode ser que aconteça 
_com o eminente Senador Jutahy Magalhães; pode 
ser que ele, nesta tarde clara, ne~sta tarde sem
nenhuma perturbação, pense e deixe seguir o tra
balho deste Senado. 

Inclusive, gostaria d_e saber quais são essas 
mensagens dos municípios que lhe interessam 
e que estão paralisadas; quem $abe, se a gente 
podia até dar u'a mãozinha e chegar a um deno
minador comum. 

Espero que o Senador Jutahy Mag_alhã~s con
sinta no prosseguimento dos trabalhos de hoj_e, 

-·mesmo porque me parece que há número e, se
gundo, que esqueça essa "pinímba" com o Presi
dente da República. Deixe- isso_ de lado! V. Ex~ 
é um homem de valor, um homem inteligente. 
O Presidente da República não tem nada contra 
V. Ex<', não lhe quer mal mas, pelo contrário, sem
pre fala muito bem de V. Ex!'. De maneira que 
eu faço um apelo para acabar com essa estória 
dessa quizicha entre a Bahia do Senador Jutahy 
Magalhães e o Presidente da República. _ 

Fica aqui, Sr. Presidente, a hossa fala, no sen
tido de que os trabalhos do Senado possam pro
gredir e não fique paralisado diante de uma qúes
tão sem questão. É o que tenho a dizer. Muito 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação. 

O Sr, Rachid Saldanha Derzi- Sr. Presi· 
dente,-peço-a palavra. --, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Rac\"lid Sal
danha Derzi. 

OSR. RACHID SALDANHA DERZI (PMDB 
-MS. Para encamirihar. Sem -revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. senadores: 

Vou repetir aqui O que tenho-afiriftado, por vá
rias vezes, a esta casa: e; larnentav@nente. voltam 
sémpi"e os mesinos argLiiii'eht65 do nObre _Sena-
dor Jutahy Maga1hães. --
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Todos os Estados são tratados igualmente. SaM 
bemos que, se não vieram ainda os pedidos de 
empréstimos para a Bahia a esta Casa, é porque 
o Estado da Bahia continua inadimplente e não 
é possível se conceder empréstimos a nenhum 
Estado que esteja inadimplente com o Bndes, 
Caixa Económica ou Banco do Brasil. Assim ao 
Estado de São Paulo foi-lhe cortado também o 
crédito-a Nação toda sabe disso- e o Governo 
Orestes Quércia recorreu a bancos particulares, 
fez empréstimos e saldou os seus comp-rotnfssos 
no Bndes e na Caixa Econôinica. Assim foi com 
o Estado do Mato Grosso do Sul, que também 
fez empréstimos, porque também foi proibido de 
recebê-los, pois estava inadirnplente com a Caixa 
Económica. A Bahia quer ser exceção neste País. 
Pernambuco regularizou toda a sua situação, está 
em ordem, recebendo os -s-eus recurSOS o Estado 
de Alagoas está fazendo uma _composiçlio como 
Governo. Não é préciso que pague, mas é preciso 
que faça, pelo menos, wn composição de dívidas. 
Isso é normal. Mas a Bahia, o seu Governador 
não quer fazer composição, quer receber os em
préstimos e não pagar seus compromissos,_ o que 
é inteiramente impossível, Sr. Presidente. 

Então, pela ú1tima vez devo esclarecer que não 
há retaliação nenhuma em relação à Bahla, nem 
o Governo tem interesse, ao contrário, tem inte
resse em atender à Bahia, Estado que contribui 
grandemente para os cofres do Tesouro Nacional, 
mas não pode abrír exceção, enquartto a Bahia 
não pagar os seus compromissos. Enqüanto con
tinuar inadimplente, lamentavelmente não pode
remos ver esses empréstimos aprovados aqui, 
porque não os votaremos, com toda a _certeza. 

Assim, faço um apelo ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães: transmita _S. Ex• ao Governador que 
o Governo está disposto a fazer uma composição, 
não uma troca de papéis, mas composição cte 
dívidas, que é comum que se faÇa, ainda mais 
num Estado do valor, da pujança da Bahia. Faço 
também um apleo ao Governador Waldir Pires, 
para que regularize a sua situação, e veremos 
aos pedidos de empréstimos logo encaminhados 
ao Senado FederaL (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação. 

O Sr. Leite Chaves - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite _Chaves. 

O SR- LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
encaminhar.) - Sr. Presidente, nobres Senado-
res: __ 

Entre as grandes vantaQens desta Constituição, 
está esta: a de fazer com que cada Município, 
cada Estado, e a própria União passem a cami
nhar com os próprios pés. 

Nós fizemos uma modificação profunda e pro
fusa, neste particular, de forma que, em breve, 
não estaremos vendo esta permanência constran
gedora, para nós, em que os Estados e Municí
pios, quando aqui não chegam, sentem-se margi
nalizados, como se todos, equanimemente, se fi
zessem titulares de direitos de financiamento. 

É preciso recordar à Casa que existiu ~ma razão 
para que houvesse esta concentração de renda 
nas mãos do Poder Central. Todos sabem que 

na Revolução de 64 o Clero, com as rezadoras 
de. São PauJo, abriu a,s ruas aos militares para 
a tomada do poder. Mas a longa permanência 
n.ão decorreu das armas, mas da-.qoncentraçã:o 
da renda nas mãos da União. ~-' \_ - _ 

Quando os militares viram que, por estratégia, 
podiam perder substância, fizeram com que pre
feitos de Caj:>ftã:ís e gOvernadores de Estado fos
-sem- nomeados, nunca eleitos. E, depois, concen
traram no Poder Federal quase toda renda tribu
tária~ 

QualqL!er Município ou Estado ficou na dupla 
dependência política do governador nomeado ou 
do Poder Central, quando não de ambos. Não 
houve governador que não carecesse da boa sim
patia do Presidente para fazer alguma coisa nos 
seus EsU!dos. O biotônico de longa vida do Movi
mentode 64 foi este. E aqui concedemos milhares 
é iTiilhares de financiamentos, hoje com o dinhei
ro interno em· grande parte, antes com financia
mentos externos que denunciamos muitas vezes. 

A primeira denúncla de endividamento foi, por 
sinal, feita por nós, no primeiro parecer quando 
tratãva"mO-s de um caso no Paraná e a Casa se 
alertou para isso. 

Estamos, por cÕ"nsegufnte. flo. final. E se du
rante anos seguidos, quase 20 anos; fiZemos des
sas concessões, dentro dos limites, do endivida
mento de cada Estado, por que criarmos difiCul
d?tçie _agora? 

Por exemplo, o próprio Presidente Jãnio Qua
dros telefonou para alguns Senadores. O Jãnio 
que briga com todo mundo não cria caso, nem 
com o Poder Central nem com o próprio Gover
nador do Estado. Ele telefona. Quantos telefone
mas recebemos a respeito disso. O Waldir Pires, 
Governador da Bahia, um dos mais educados 
baianos que já vi, comensal com honra da minha 
casa, o Waldir predsa saber que essa é uma C~a_ 
politica. Ele deve telefonar para cada amigo, para 
casa Senador e tomaremos _a iniciativa de não 
fazer aprovações sem que a Bahia seja também 
contemplada. _ 

É preciso essa habilidade, essa modéstia, por
que a vida pública é uma vida de modéstia. Vive
mos de pedir uns aos outros. O Senador Orestes 
Quércfa acabou de telefonar para o Senador Mau
ro Benevides e me pediu que verificasse, com 
simpatia, a aprovaçã_o dos empréstimos do Pre
feito Jânio _Quadros. E. na ·sesSão anterior, tive 
a cautela de perguntar se esses valores se conti
nham nos limites do _endividamento da cidade. 
No dia seguinte chegou um telegrama do Prefeito 
Janio Quadros, através do Senador Jarbas Passa
rinho, agradecendo a interferência. 

O próprio Governador Waldir Pires, um dos ho
mens maiS inteligentes e maiS educados que co
nheci, tem- que ter cantata. S. ~ nunca esteve 
aqui. S. Ex~ deve telefonar, ouvir, colocar ao nosso 
conhedmento dos problemas da Bahia, porque. 
se na política o homem se isola, passa a ser vítima 
do .isolamento. 

Reconhecemos o esforço do Senador Jutahy 
Magalhães, defensor int_egérrimo do seu Estado. 
Mas S. Ex" fará melhor se transmitir ao _Gover
nador da Bahia, como_ aos outros Governadores 
que se consideram marginalizados, a necessidade 
dessa convivência. Soinos polfticos, atuamos em 
relação a necesSidadeS. Não estamos, aqui, ape~ 
nas para fazer aquilo que é de justiça, o _que é 
necessário. Somos uma casa política. O Senhor 

Prestdente da República também tem os seus in
teresseS. São empréstimos políticos. Sua Exce- _ 
lência faz concessão de acotdo com as normas 
passadas àqueles que lhe dão apoio. Porém, no 
instante em que o Presidente da República souber 
que o Senado Federal não concorda com esse 

- tratamento diferenciado, será Sua Excelência, ho
mem que honrou esta-casa, pessoa muito estima
da, aqui, o Presidente José Samey, será o primeiro 
a encaminhar-nos os casos da Bahfa. Até agora, 
o Senador Jutahy Magalhães não se dignou a 
dizer ao Senado Federal quais são esses emprés
timos, esses valores, essas necessidades a serem 
atendidas. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, o_s apelos feitos 
ao nobre SenadOr Pela Bahia são pertinentes e 
cabíveis. Que o Governador da Bahia_ nos diga, 
aqui. Que S. Ex• veftha- almoçar conosco e nos 
diga quais os problemas da Bahia. Temos facul~ 
dades de fazer até milagre, r:nas não de adivinhar. 

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

O Sr. Jutahy Magalhães- O Governador 
da Bahia ficará fe_licíssirno com as declarações 
do Senador Leite-Chaves. 

. O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação. 

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
- ConcedO a palavra, para encaminhar, ao Senador 

Cid Sabóia de Ca:rvalho. 

O SR. CID SABÓM DE CARVALHO PRO
NUNCiA DISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADo 
POSTEJ?fORJ.fENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Concedo a palavra - 41e já a havia solicitado 
- ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pots não, concedo a palavra a V. EX', pela ordem. 

OSR-JCffAHY MAGALHÃES (PMDB-BA 
Pela ordem.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
peço a palavra pela ordem, porque estou sendo 
citado a todo instante e não posso falar. Já falei, 
-já encaminhei a votação, então_! não teria direito, 
mas, cotno fui CitaOõ por várias vezes, e o nosso 
Regimento permite, mesmo não estando na or
dem cronológica da utilização da palavra, quero 
informar a V. & que essas desculpas apresen
tadas nâõ me comovem, porque sei que não sãO 
corretas. Apenas o Líder do Governo tem a obriga~ 
ção de dar uma explicação porque todos somos 
políticos militantes, ninguém chegou aqui inocen~ 
temente. Desta forma, sabemos qUe esSas descul
pas são sempre apresentadas. 

O Senador Leite Chaves sugeriu um almoço; 
teremos muito prazer em almoçar com S. Ex~, 
seja no reStaurante do Senado ou em outro, mas 
as conversações a respeito da posJçào da Ban
cada baiana, que não é só da mesma, Senador 
Leite Chaves, não devem ser provocadas pelo ao. 
vemador Waldir Pires. 

Esta poSição nã-Ó é apenas da Bancada baiana; 
vários e vários companheiros do PMOB estão co-
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nosco. EsSa não_ é-uma i>osiç'ãO rlOSsa, indivldual,-
nada disso; é uma posição política para que o 
Senado não avalize as retaliações __ que estavam 
sendo feitas contra determinados Estados. 

O Prefeito_Jânio Quadros realmente telefonou 
e passouwme um telegrama, sendo que não tenho 
com S. Ex• um contato maior; meu irmão foi 
quem este~ na Casa Civil quando S. Ex" foi Presi
dente da República; daí ter S. Ex~ uma ligação 
muito íntima e pessoal coni- alguns familíares 
meus. S. Ex!', com o prestígio que teni JUntO-ao
Presidente da República, ficou de_ provOcar o eri
tendimento a respeito da liberação desses recur
sos para a Bahia e infelizmente até hoje não teve 
condições de obter o retomo desse esforço. 

Sr. Presidente,- Senadores Leite Chaves, João 
Menezes e Carlos Alberto, eStOu agOra, aqUi; j:)e.:. 
dindo a palavra para dizer que os entendimentos 
estão em andamento. Se eu tiver o compromisso 
por parte das Uderanças, daqueles que podem 
comprometer-se_ em nome da ética do Senado, 
respeito a palavra dos meus Colegas, mesmo sem 
ter ainda chegado aqui qualquer projeto ou pro
cesso de jnteresse do Gov:~rno do Estado da Ba.
hia- e não me refiro _a_ rrn.m.iáplos_de interesse 
político, o que vale é o atendimentO ao Governo 
da Bahia, que representa os baianos. 

Quando se fala ein -ibadimplência, Sr. Presi- _ 
dente, chega até a me revoltar, porque sei que 
foram passados telegramas, por parte do -Minis
tério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente 
ou da Caixa EConômicá, páia õs 'ótgãos eStaduais, 
comunicando que seriam assinados os convênios 
para liberação de recursos dos processos já auto
rizados por todos os órgãos da administração da 
Caixa Económica e do Ministério; já estavam 
prontos para a assinatura, os Presidentes dos ór
gãos foram chamados para assinar o convênio, 
em uma solenidade púbiica, na Bahia e na hora 
da assinatura os processos foram retirados da 
pauta e nenhum foi concretizado. Não há nada 
de inadimplênda, é urna atitude política; única 
e exclusivamente polftica. 

Sr. Presidente, V. & está aí sentado, Jiésta ca
deira e não pode participar dos debates, mas sei, 
por meu Líder, Senador Ronan Tito, que V. Ex" 
avaliza essa inforrnaç_ão de que amanhã teremos 
aqui, na pauta, um processO de interesse do Go
verno do Estado da Bahia. Em razão disso, quero 
dizer a V. Ex" que não solicitarei verificação de 
quorum hoje, aceitando a pa1awa dos Uderes, 
porque sei_ que V. Ex' ao assumir compromissos 
sabe fazer respeitá-los. Se por motívos superiores 
à vontade de _V. Ex• esses compromissos não fo
rem atendidos amanhã, sei que V. ~ reagirá co
mo Presidente desta Casa, como reagirá o Uder 
do meu Partido, e_ :sei que aí teremos um maior 
número para evitar que atos como este sejam 
repetidos. 

Por isso, Sr. Presidente, atendendo aos pedidos, 
aos apelos que foram feitos, não _apresentarei pe
dido de verificação de __ quorum. atendendo aos 
compromissos assumidos aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
A Presidência recebeu a participação do Senador 
Jutahy MagaJhães, neste momento do debate, co
mo explicação pessoal, nos termos do art. 16 
do Regimento Interno. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

- cn;R. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a paJavra ao nobre Líder do PMDB, Se
nador Ronan Tito. 

O SR. RONAN IDO (PMDB - MG. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do _orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem 
razão o Senador Jutahy Magalhães quando diz 
-que não se trata de esgrima verbal. Não vamos 
pretender, Sr. Presidente, Srs. Senadores, terçar 
armas intelectuais e mostrar que um sabe sofis
mar mais do que outro. São fatos e contrafatos 
não há argumentos. Podemos usar eufemismos, 
montar silogismos, mas todos sabemos que _uma 
coisa -é,a ver_dade e nada torce a. verdade. 

Entrei em contato com a Presidência da Repú
_blica_ ~ também- o fê.z V. ~. Sr~ Presidente -, 
manteve ges~es e tenho_ çe!'f;e~a. S~n<:!!dor Jutahy 
Magalh?l_es, que havia pessoas dentro do Governo, 
talvez não o Presidente, que já se mostraram bas
tante interessados em atendê-lo~_inclt.lsive dizen
do-me que, se recebessem o processo, hoje, ama
nhã sem falta, fariam com que o mesmo fosse 
tbnetido a esta Casa. Estíve Com o Dr. Hargreaves 
e constatei a existência lá de um empréstimo de 
25 milhões de_ OTN p_ara o Gov~rnador da Bahia. 

Então, após certificar-me com o pr. Hargreaves 
de que tal proc~sso existe e poderá chegar ama~ 
nhã pela manhã, assumo, solenemente, diante 
desta Casa, o compromisso de que a Bahia ama
nhã será atendida - e peço a todos os colegas 
aqui presentes estejam aqui para dar número, 
para que agora possamos honrar a palawa empe
nhada com o Senador Jutahy Magalhães. EsSa 
pãlaVra -rião é minha, pessoal, é dã. minha'Barica
da, e creio que estou falando em nome de todos 
os companheiros, porque queremos, neste mo~ 
menta.__ des_obstruir a_ pau~. T émos as eleições 
rriuniC:i:Pais, -muito importantes, e que exigem nos
sa presença nas bases. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente Humberto Lu
cena, e Srs. Senadores, empenho a minha palavra, 
fiada na palavra do Presidente da República. Ama
nhã, Sr. senador, Virá para cá o emPréstimo de 
25 milhões de OTN para o Governo do Estado 
da Bahia. (Muito bem! Palmas.) 

-_O Sr. Carlos Alberto- Peço a- palavra, Sr. 
Presidente~ 

O SR. PRESIDENTE (Humbert_o Lucena) -
Tem a palavra o nobre Líder do PTB, Senador_ 
Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. Co· 
mo lider, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. 
Presidente, Srs. Sefú~:dores, quando do encami
nhamento da votação, Ouvi atentamente o Sena
dor' Jutahy Magalhães e vi aquele homem apreen
sivo querendo buscar, acima de tudo, o fortaleci
mento do seu Estado. Pela Uderança -cto· PTB, 
eu_ usava da palavra, encaminhando a votação 
e pedindo, acima de tudo, o- amadurecimento de 
todos nós, o entendimento, para que possamos 
avançar, e esta Casa dá a comprovação de que, 
na verdade, temos condições de avançar através 
do entendimento. 

Quando o Líder do PMDB entrava em cantata 
com o Presidente- da República, eu me colocava 
à disposição- do Senador Jutahy Magalhães para, 
se fosse o caso, manter entendimentos com o 
Presidente da República, para que a Bahia não 
ficasse de fora. 

Na verdade.,.houve entendimento do Uder do 
PMDB com o Presidente da República e, agora, 
vem aquela demonstração clara de que não existe 
revanchisrno, que nada existe contra o Estado 
da Sabia e, amanhã, nós, que somos Senadores_ 
~que-convocados aqui nos encontramos, estare
mos também aqui aprovando os empréstimos 
par,a a Bahia. 

E isto! este é o Parlamento amadurecido, é 
este o Senado que o povo quer ver - o Senado 
votando e, acima de tudo, participando. 

Ao companheiro Jutahy Magalhães, os meus 
parabéns; primeiramente·, pela sua participação, 
para que a Bahia pudesse conquistar esse avanço; 
_em segundo lugar, pela sua palavra amiga em 
entendimento çom o Líder Ronan Tito. Depois, 
porque, na verdade, a Bahia merece, e é S. Ex~ 
um grande representante desse Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o projeto. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Pensei que V. EX' houvesse desistido. Tem V. Ex_!' 
a palavra. 

~O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para encaminhar.) - Em homenagem a V. 
Ex', Sr. Presidente, não desisti. -

Sr. PreSidente, a matéria já foi muito discutida. 
Está em votação, ein ttirno único, O Projeto de 
Resolução n? 87, de 1988, "que autoriza a Prefei
tura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito n-o valor corfes
pondente, em cruz_ados a 3-450.000. Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN". 
-Assim, Sr. Pá!Sideilte;-rri[Cialmente eu pediria 

atenção para que fosse retifrta~o esse ligeiro equí
voco. Na Ordem do Dia se l'ãlã em três milhões, 
quatrocentos e cinqü'enta ·mil cruzados, quando, 
na reali~ade, conforme se lê na Mensagem presi
dencial, trata-se de três milhões, quatrocentos e 
Cinqü-enta fi'iil OTN: _ 

Com esta ligeira retificação, Sr. Présidente, pas
saremos a_o mérito da proposição. 

Logo que retornei ao Congresso Nadonal estive 
várias vezes com Sua Excelência, o _Senhor Presi
dênte 'da República, político tradicional, homem 
que honrou esta Casa do Congresso e qu-e- ocupa 

- as-âltas funções de Presidente da República, e 
:solicitei a Sua Excelência providências, no sentido 
de que fossem concluídas as obras do porto marí
timo do Piauí, o Porto de Luís Correia. Estive, 
também, _com S. Ex', o Sr. Minístro dos Trans
portes, fazendo o mesmo apelo. Quando, muito 
tempo depois, S. Ex" compareceu à ConiisSão 
Parlamentar de Inquérito encarregada de exami
nar irregularidades, fiZ ver a S. Ex~ que, enquanto 
em alguns Estados do Nordeste a União faz inveS~ 
timentos vultosíssimos em três portos, o único 
porto marítimo do Piauí teve as suas obra:s parali
sadas por falta de recursos. A empresa constru
tora se retirou do local 

Sr. Piesidente, as obras do porto marítimo do 
Piauí tiveram iníCio no Governo preSidericiaJ-de 
Getúlio Vargas. Posteriormeli.fe, eSSaS obras fo
ram intensificadas no Governo de JuSCelinO Ku
bitschek, no Governo de João Goulart, mas, até 
hoje, não foram condoídas. Esta situação, Sr. Pre
sident.e, não pode persistir. O Piauí, que é,lamen-
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tavelmente, o Estado mais atrasado do Nordeste. 
que, por si, já é a região mais subdesenvolvida 
do Brasil, _é o único Estado litorâneo que não 
dispõe de porto marítimo. 

Não se trata apenas de porto, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. O Estado está ilhado. Na região 
Norte há estrada até a fronteira com o Ceará, 
mas não se constrói estrada de Chaval até Camo
cim ou Fortaleza. Com relação ao oeste, não te
mos ligação com São Luís. Significa dizer o se
guinte: não se construindo o_ trecho de Pamaíba 
a São Bernardo, não temos ligação com a Capital 
maranhense. Há uma estrada, na orla marítima 
do Extremo Sul aO-Extieffio Norte, ·mas apenas 
no Piauí essa estrada foi interrompida. Não há 
lígação de Fortaleza com São Luís. Aqueles que 
querem ir de Fortaleza a São Luís Precisam subir 
e descer serra, ir à Capital piauiense, a 360 km 
do litoral para depois atingir São LUíS. Então, não 
há estrada fitorâl}ea, não há a_p9rtó marítimo. 
E no extremo sul do Piauí, nossa estrada vai até 
a fronteira, passando por Correnté e Cristalândia, 
mas, a partir da fronteira as obras não chegam 
à cidade de Barreiras, na Bahia. De modo que 
não existe a ligaçao de Brasma com o sul piauien
se. 

Sr. Presidente, quando o Sr. Ministro dos Trans
portes esteve na Comissão Parlamentar de Inqué
rito, que a imprensa chama de Comissão da Cor
rupção ou Contracorrupção, fiz um veemente 
apelo a S. ~: '"não é poss1vel que no Governo 
de um Presidente nordestino. sendo o Ministro 
dos Transportes também nordestino, essas obras 
fiquem paralisadas". S. Ex" prometeu que as obras 
seriam reinlcíadas. 

Deixo aqui, mais uma vez, essa inconformidade 
e esse protesto, é natural que parta de mim, por
que sou do litoral piauiense. Fui o primeiro político 
de Parnaíba, do litoral, eleito Deputado Federal, 
o primeiro piauiense do norte eleito Governador 
e fui o primeiro piauiense do norte eleito Senador. 
Tive_ que lutar contra esses três tabus e, graças 
a Deus, estou aqui. -

Então., Sr. Presidente, continuarei esta luta. 
O nobre Senador Jutahy Magalhães afirmou 

que não vai requerer verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fa
zendo soar a campainha.)- O terriPo de V. Ex• 
está esgotado, nobre Senador. 

O SR- CHAGAS RODRIGUES- Estou ter
minando, Sr. Presidente, e_ acho que ·estes três 
minutos serão mais úteis à Casa e concorrerão 
mais para acelerarmos os trabalhos do que se 
eu terminasse agora e pedisse verificação. 

Espero Que o Senhor Preside!'ite -da República 
e o Sr. Ministro __ dos Transportes tomem essas 
providências, porque, se essas ·abras continuarem 
paralisadas, se nós, que estamos na Comissão 
de Orçamento, ao lado de outros ilustres piauien
ses, não conseguirmos os recursos- itet·essários 
para o prosseguimento e conclusão das obras, 
por uma questão de consciência estarei áqui para 
sempre pedir verificação, porqUe o -Piauí não vai 
ficar sem o seu porto marítimo. 

Não quero prejudicar esses municípios do Nor
te e do Sul do País. Hoje, expresso a todos a 
minha solidariedade, para amanhã pedir dos no
bres Senadores compreensão e apoio, porque o 
meu Estado, lamentavelmente ainda o mais pobre 

da Federação, não pode continuar relegado a essa 
situação humilhante. 

Sr. Presidente, não. vou pedir verificação, mas 
espero-que o senhor Presidente da República, 

__ que o Sr. Ministro, que os Srs. Senadores com
preendam isto, e amanhã, quando eu c9meç:ar 
a pedir verifkaçãá aqui, me_ dêem a sua solidarie
dade ou, pelo menos, a sua compreensão, porque 
já estou me çansando, de reclamar, de apelar 
e de_ pedir sem ser atendido. Antes de mais nada, 
nós, os Senadores. somos representantes dosEs
tados. _Não há Federação com discriminação. To
da e qualquer política discriminatória atenta con
tra a alma da Federação. Somos Estados cc-ir
mãos, _e l)ão só na Carta da OEA, mas também 
na_ nova Constituição da República. assumimos 
o compromisso de Jutãr contra_ os grandes desní
veis regionais e sociais. 

Encerro minhas palavras dizendo que vou apro
var o projeto. Não vou pedir verificação, mas espe
ro, Sr. Presidente, que reconheçam este meu cré
dito, para que. quando eu começar a pedir aqut 
verificação, ninguém venha a censurar o meu 
cOmpOrtamento. - -

Espero- dos nobres Líderes desta Casa, junto 
ao Senhor Presidente da República, junto ao Mi
nistro dos Transportes, as necessárias providên
cias para que as obras do porto marítimo do Piauí, 

· do Porto de Luís Correia, sejam reíriid.3das e con
cluídas com a brevi_dade poss~vel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votaÇão -o projeto: 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

--ApróYado. -- -

O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário. · 

É lida a seguinte 

Redação finai do Projeto de Resolução 
--- íi""87, de 1988. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 87, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Campinas (SP) a contrãtar ope
ração.de crédito no valor correspondente, em <;ru-
zados, a 3.450.000,00 Olli · 

Sala das S_essões, --Francisco Rollemberg 
Relator. 

ANEXO AO PARECER 

· · Redação final do Projeto de Resolução 
11"87, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da COnstituição, 
e eu, .-Presidente, promul
go a seguinte 

RESOWÇÁÓ N" , DÊ 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
~Campinas, Estado de São Paulo. a con
~tar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados. a 
3.450.000.00 Obrigações do Tesouro 
Nacionai-ONT. 

O Senado Federal resolve: _ _ __ _ 
M 1" É a Prefeitura Munic:ipal de Campinas, 

Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2Q 
da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
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alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.450.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de agente 
financeiro:. da operação, destinada à execução de 
obras de interligação das vias marginais do Córre
go do Piçarrão, com as Avenidas Lix da Cunha 
e Aqutdabã, abrangendo sistema viário. -drenagem 
de águas pluviais, ilumínação pública e gerenda
mento técnico, naquele Município. 

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

O SR. P.RESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a pãlavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenaf-
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 99, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 47.947.185,70 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pioferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em-sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o é'iprovain, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a Mesa, redação fina] da matéria que será 
lida pelo Sr. 19 S~ciet_ário. 

I:: lida a seguinte 

Redação finai do Projeto de Resolução 
n"9g,de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n1 99, de 1 988, que aútoi-iz.i a Prefei
tura Municipal de São Paulo (SP) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 47.947.185,70 OTN. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1 988. 
-Francisco Rollemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação finai do Projeto de Resolução 

n1 99, de 1988. 

Faço saber qUe O Senado Federal aprovou,-rios 
termos-do artigo 42, inciso VI, da Constituição 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor corTespon
dente. em cruzados. a 4_7.947.185.70 
Obrigações do Tesouro Nacional -
om. 

O Seni!dO"Federal resolve: 
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Art J9 É a Prefeltura Municipal de Sao Pa.ulo, 
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2<? 
da Resolução n~ 93, de 11 -de outubro de 1976, 
ak~rada pela ResoJuç_âQ __ n_~ _140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Ser'tãdo Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito_ no valor COI'fes
pondente, em cruzadOs, a 47.947.185,7o Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional~ OTN, junto ao Ban
co do Estado de São PaUlo S/ A. este na qualidade 
de agente financeiro da operação, objetivando à 
execução de obras do Programa Finansa!Fidren, 
destinadas à cana]ização de ~6r~gos e implan
tação de vias de fundo d~ vale (operação I); obras 
do Programa Finansa!Fibren, visando à amplia
ção e melhoria do sistema de drenagem pluvial, 
com vistas ao controle.s:;l_e _inundaçõe~ (operações 
II, lll e N); e obras do_ Pr_ograma de infra-estrutura 
urbana e equipamentos comunitários públicos 
(operação V), no Município. 

Art 29 Esta Resolução entra ~rnvigor na data 
de sua pubUcação, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Ein discussão a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dad;;l como 
definitivamente aprovada, dispensada a võtação. 

O projeto vai à prOmulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Item 8; 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n? 100, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de São Paulo, Estado de SAo 
Paulo, a contratar operação de crédito _no 
valor correspondente, em cruzados, a 
32.038.173,542 Obrigações do_ Tesouro Na
cional- OTN, k:!'nà_o_ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido emPie-
nário. · , 

A discussão da matéria foi_encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovámo projeto, quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelb 
Sr. 19 secretário. · · ~ --

É lida a seguinte 

Redação Hnal do l'fc?jeto de Resolução 
n• 100, de 1988-

0 Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 100, de 1988, qua autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a contrata~;: 
operação de créc:Uto _ng ~or correspondente, em 
cruzados, a 32.0;16.173,542 urN. . 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1988. 
-Francisco Rollemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"lOO, de 1988. 

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

, DE !988 

Autoriza a Prefeit,.·~· ""'",..'ripa! de São 
Paulo, Estado de São fo'al.. 
operação-de crédito no valor correspou
dente, em cruzados, a 32.038.173,542 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Arl 1 o É a Prefeitura Municipal de São Paulo, 
Estado de.Sãp __ Pa,ulo, no!:! termos do artigo 29 

da Resoluçãp n,9 ~3. de 11 de o_utubro de 1976, 
alterada pela Resolução n? 140, 5 de dezembro 
de 1985, autoriza.da a contratar operação de cré

. dito no valqr correspondente, em cruzados, a 
32.038.173,~ Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto ao Banco do Esta4o de São Pau1o 
SIA. este na_ qualidade de agente financeiro da 
opefação, destinada à execução de obras do Pro
grama Produrb, no Município. 

Arl 2° Está Resolução entra em vigor na data 
~e sua publ_icaç~O:· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (PaUsa.) 
, Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

__ Encerrada_ a discussão, a matéria é dada como 
defitivame:nte aprovada, e dispensada a sua vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

· -O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência consulta as Uderanc;as sobre a in
-clus_âo em pauta da indicação do nome do novo 
Governa-dor do Distrito Federal, que obteve pare
cer favorável da Comtssão do Distrito Federal. 
· Solicito aos_ nobres üderes se pronunciem a 
"'respeito. 

O Sr. Leite. Chaves- Sr. Presidente, peço 
a palaVra para uma questão d~ ordem. 

-:-O_ SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena)
}~m a palavia. v_. ~· 

. , O SR; LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
.uma questão de_ ordem.) -Sr. Presidente, antes 
de as Uderanças se prol].unciarem, seria conve
niente fosse incluída a indicação na pauta de ama
nhã; muitos parlamentares não o conhecem, nem 
todos são da Comissão V. Ex' sabe que, hoje, 
Séríé! um exame ·meio sôfrego, meio apressado. 
Na reunião de amanhã, ter-se-ia chance de uma 
~preciação mais tranqüila e mais compatível com 
as decisões do--S_enado. 

O SR. PRESIDENlE (HUmberto Lucena) -
Nobre Senador Leite Chaves, a ma_tériajá foi apre-

. _ciada pela Comissão do Distrito Federal e a Presi
dência está tendo o mesmo procedimento de 
consulta que fez no caso da indicação do Senador 
Alexandre Costa. (Pausa.) 

0-Senãdor Ronan Tito eStá de acordo. , 
Consulto o Senador Marcondes Gadelha. 

O SR- ~CONDES GADELHA (PFL -
PB. COmo l:íder. Sem revisão do orador.)- Sr. 

~ Pr~~_ide_nte, Srs. Senadores, estou de plenissimo 
acordo, e o Senado deve cqlaborar para que resol
vamos, da maneira mais rápida possível, esse pro
blema, que já gerou uma expectattva, uma ansie
dade na população de Brasília, que quer ter o 
seu Governador no pleno uso daS suas funções 
o mais rápido possível. 
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De modo que o apelo é que V. Ex" coloque 
a matéria em votãÇ:ãO. - - - -

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como as Jíderanças ... 

O Sr. JamiJ Haddad -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. --

0 SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) -
ConcedO_ à Pãlàvra, pela ordem, ao nobre üder 
Senador Jamll_liaddad ... 

O SR:· JAMIL HADJ)AD (PSB - R.;. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, sinceramente não sei o motivo 
pelo qual, hoje, a Comissão do Distrito Federal 
fez a sabatina, na qual passou, com mérito, segun
do soube, o candidato ao_ Qovemo do Distrito 
Federal; não _sei por que essa pressa. Já se falou, 
e o Senador Lelte ChaveS íaJOu, e falOu bem, não 
recebemos o relatório. Quero saber, na realidade, 
o que houve na comissãO. Não sou membro da 
comissão do Distrito Federal. 

De modo que, Si. Presidente, deixo bem claro 
que _seria muito_ maislógicó, muito mais coerente 
deixáSsemos para amanhã o exame da matéria. 
Não vejo mal nenhum em deíxar para amanhã, 
porque aí tomaríamos conhecimento, na realida
de, do que se passou na Cc;~missão do Distrito 
Federal, e Poderíamos fazer uma anális_e mais 
profunda e mais tranqüila a respeito do assunto. 

De modo que faço este apelo àS uderanças, 
no sentido de que concordem com ess_e fato, 
porque me parece uma solução muito mais coe
rente. 

O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) -
Nobre Senador Jamil Haddad, a presidência ape
nas esclarece a V. Ex• que esse procedimento 
é rotineiro. Sempre que uma matéria que diz res
peito à indicação de autoridades tem os pareceres 
prontos, a presidência consulta o plenário. E isso 
tem _ocorridO não somente no caso de indicação 
.de Governador do Distrito Federal, como de Em
baixadoreS etc. Eritão; nã:O h-á-nlmhurria novidade. 

Por outro lado, sabe V. Er que, por ocasião 
da sessão secreta, o parecer da Comissão do Dis
trito Federal será lido e deverá ser amplamente 
debatido pelos presentes. 

O Sr. Itamar Franco -Peço a palavra pela 
ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a p"alavra ao nobre Senador Itamar Fran
co. 

O SR-ITAMAR FRANCO (MG. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Casa não pode 
apreciar, salvo melhor juízo, o nome do gover
nador hoje. Há uma m_ensag~_m, taml:>ém do Se
nhor Presidente da República, que chegou ao Se
nado no dia 11 de agosto, e a Comissão do Distrito 
Federal não se reuniu para aprová-/a ou não -
não quero entrar no mérito. A mensagem chegou 
ao Senado da República primeiro _do que a do 
governador. Então, tem razão o Senador Jarnil 
~addad quando pergun~ o _porquê da pressa, 
Sr. Presidente. Por que, então, a ComisSão do 
Distrito Federal não se reúne agora, e aprova tam
bém a mensagem do Senhor Presidente da Repú
blica indicando un_:t conselheiro para o Tribunal 
de Contas? 

Veja V. ~. a sitUação -é- séria; ficamos com 
wn n_ovo governadOr ...:..:. e ninguém pOde supor 
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que ele não o faç:a, poucos aqui o conhecem 
-e resolva solicitar ao Senhor Presidente da Re
pública a retirada desta mensagem. Eie poderá 
fazê-lo. -

V. Ex" tem sido um pre.Sfcienie que tem respei
tado estas normas. Faria um apelo a v_. Ex•, e 
espero que acate o mesmo, para que i1ã0 -permita 
seja levado hoje, ao plenário, em sessão secreta, 
o nome do governador do Distrito. Federal antés 
que a Comissão do Distrito Federal delibere sobre 
a outra matéria. Posso fazer esta afirmação Sr. 
Presidente, porque fui vice-presidente desta co
missão durante vários anos, e jamais n6s permi
timos que qualquer mensagem enviada pelo Se
nhor Presidente da República a ultrapassasse, fos
se ela para a indicação de governador ou não. 

É a solicitação-que faço a V. Ex'. Permita que 
a ComtssãcJ ·do Distrito Federal se reúna antes, 
e é também no mesmo- s-entido ao nobre líder 
do governo, aqui nesta Casa -para ~qUe 3tenda 
as nossas ponderações, bem como ao Senador 
Ronan Tito. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A presidência já informou a V. Ex-, anteriormente, 
que a Comissão do Distrito Federal, ao que está 
informada, vai-se reunir amanhã, às 1 O horas, pa
ra apreciar a mensagem a que se refere V. Ex!. 
Quanto à inclusão em pauta hoje, a presjdência 
limitou-se a consultar os líderes, que concorda
ram, tanto o do PFL quanto o do PMDB, que 
são as Uderanças que constituem a Maioria._En
tão, o apelo de V. EX é sobre as Uderanças con
cordarem em adiar. V. Ex" será atendido, mas 
recebi a concordância dos dois líderes que repre
sentam as duas maiores bancadas do Distrito Fe-
deral. ---. 

O Sr. Ch~gas Rodrigues - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra V. Ex'. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Pela ordem.)- Sr. Presidente, goStaria de in
formar a V.~ que a Liderança do PSDB-entende 
que esta matéria, pela sua importância e pelo 
adiantado da hora, já que não constou mesmo 
da Ordem do Dia, deveria ser apreciada amanhã. 
Alguns Senadores já não se_ ~centram aqui e 
outros gostariam de participar da votação. 

V. Ex" dísse que há precedentes, mas quero 
crer tratar-se de fato inédito: A Comissão ter-se 
pronunciado pela manhã e na sessão vespertina, 
que é a sessao normal, a matéria vir à apreciação 
do Plenário. 

De modo que queria também ponderar a V. 
~ que este é o entendimento da Uderança do 
PSDB, e dirijo a V. Ex" este apelo, juntamente 
como o de outros líderes, no sentido de que a 
matéria venha a ser apreciada na sessão de ama
nhã. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presid~nda solicita novamente aos nobres Ude
res do PMD'B e do PFL se pronunciem, em fa~e 
dos apelos recebidos, para que possamos tomar 
uma decisão. 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peÇo a 
palavra. 

O SR. PRESIDENT.E (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, já que se 
cumpriram todas as formalidades e já tivemos 
a sabatiria exigida pelo Regimento na parte da 
manhã, da qual muitos aqui presentes participa
r.;t_m_ "e, ap6s longa discussão, tivemos a votação 
de 8 a .;, por isso, não há nenhum óbic.:e para 
se votar a matéria. 

O Sr. Marcondes Gadelt)a- Sr. Presidente, 
peç~) ~palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre !?e~ador. 

O SR. MARCONDJlS GADELHA (PFL ~ 
PB. Sem revisão do orador.) ..:...__Sr. Presidente, 
queria fazer uma Ponderação e um apelo ao nobre 
Senador :tamar Franco, no sentido de que S . .Ex" 
atentasse para o espírito construtivo como V. EX" 
vem conduzindo os trabalho desta Casa, neste 
período excepcional em que convivemos com os 
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. 

__ Rcou estabeJecldo que o S~nado Federal se 
rei.uliria apenas uma Vez por semana, mas muitas 

'"vezes não se tem reunido. As. matérias. desta ma· 
neira, perderam a sua seqüênc:ia natural e muitas 
vezes foram colocadas em pauta de maneira alea-

---tória, atendendo à solicitação da Uderança. Esta 
tem sido uma praxe que V. Ex! sabiamente adotou 
aO lõrigo destes trabalhos do Senado Federal, 
para que permftísSemos que os trabãlhos da As· 
sembléia NacionaJ Constituinte fluíssem nonnal-
-mente, . - -

Da mesma forma como o Senador aponta o 
fato de que esta matéria tenha entrado antes mes
mo da Mensagem do_Govemador do Distrito Fe
deral, poderia ser alegado por outrO Senador em 
favor de outras matérias que entraram antes desta 
pela qual S. Ex" faz a sua postulação. E o mais 
importante, Sr. Pres,idente_. acabo de receber infor
mação do Presjdente da Comissão do Distrito 
federal, Senador Me ira Filho, de que jâ havia con
foçado __ aquela Comissão, no cumprimento do 
Seu dever, para examinar esta matéria proposta 
pelo Presidente da Rtpública, em favor da qual 
o Senador Itamar Fr.ãnco suscitou as que.stões 
desta tarde. . - . 

O Si'. Presidente da Comissão do Distrito Fede
ral mostrou que, infelizmente, no momento a:z:ado, 
não se logrou quorum no seio da Comissão do 
Distrito Federal para a apreciação da matéria. 

Não obstante, Sr. Presidente, se está convo
cando, para amanhã, a Comissão para deliberar 
sobre esse assunto. 

O nosso -ápe!o ao Senador Itamar Franco no 
sentido de que S. Ex' acelte essa praxe que adotou 
em tantas matérias de consulta às lideranças. 

Sr. Presidente, V. Ex" não está fugindo ao usual, 
ao costumeiro, ao que foi ac:eito normalmente 
por toda a Casa, ao longo de todo este ano e 
meio_em que_com'ivemos com a Assembléia Na
cional ConstitUUite. 'f enho certeza de que, desta 
mariEiíra, não se priVará Brasília, nem rriais um 
dia, de ter o seu Governador, e, afinal de contas, 
possam-os, nO desencargo da nossa competência, 
da nossa responsabilidade, agir com a presteza 
que se faz necessária neste momento. 

Era esta a ponderação que queria fazer, Sr. 
Presidente. 

. O Sr. Itamar Franco - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 
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O SR. PRESJD~ (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Fran~ _ 
co. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, devolvo 
o apelo ao Senador Marcondes GadeJha. Há pou~ 
co, assisti aõ nobre Uder Ronan Tito fazer um 
apelo a todos os Srs. Senadol-es para que, aqui, 
estivessem amanhã, para que pudéssemos, indu~ 
sive, aprovar o empréstimo relativo à Bahia. Tra~ 
ta-se de mais um argumento que o Senador Mar~ 
condes GadeJha me apresenta, agradeço até a 
V. Ex!'. Se a Comissão do Distrito Federal vai~se 
reunir, amanhã, às 1 O horas, para apreciar essa 
Mensagem que chegou anteriormente - a Men~ 
sagem do Senhor Presidente da República, não 
é minha, não quero nem entrar no mérito-por~ 
que não esperar que a Comissão do Distrito Fede
rai se reúna amanhã e, à tarde teremos quorum? 
Porque é o próprio Uder do PMDB é quem faz 
o apelo à sua bancada para que estejamos, aqui, 
amanhã, à tarde. Por que não aprovar a Mensa~ 
gem para o Governador? Qual é o problema? 
Só há um, Sr. Presidente, que realmente me colo-
ca -permita-me V. EX', Senador Marcondes Ga~ 
defha - com muíto respeito - se não querem 
colocar amanhã, qual o motivo? É o medo de 
falta de quorum? Se ~o houver quorum para: 
aprovar o Governador não haverá quorum tam~ 
bém para aprovar o nome relativo ao_ T ribunaJ 
de Contas do Distrito Federal. Evidente! 

Qual é o receio?- .t: de não haver quorum ama~ 
nhã? Então, evidentemente, o indicado pelo Se~ 
nhor Presidente da República para o Tribunal de 
Contas também será prejudicado. 

O Sehador Rachid Saldanha Derzi disse que 
isso é problema de Minas Gerais._ T amP~m não 
é de Minas Gerais, Sr. Piemdente. 

O Sr. Leite Chav~- Senador Itamar Fran~ 
co, V. ~ me permite só um esclaredmento? 

O SR. PRESIDENI'E (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Leite Chaves, o Senador Itamar 
Franco está-falando pela ordem e V. Ex" não pode 
apartéa-lo. 

O Sr. Leite Chaves- Pensei que S.~ esti-
vesse__encaminhando a votação. Mas se V. á", 
tão solícito, ine permitisse ... 

O SR. PRESitlENTE (Humberto Lucena) -
Infelizmente, nobre Senador, o Regimento não 
permite. 

O Sr. LeJte Chaves - V. Ex", depois, me 
assegura a palavra? 

O SR. PRESIDENTÉ (Humberto Lucena) -
V. Ex" depois, faz uma declaração de voto. 

O Sr. Leite Chaves - Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - lamento não 
poder receber as luzes do Senador leite Chaves, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Solicito a V. Ex' que conclua o seu pronuncia
mento, 

O SR. ll'AMAR fRANCO _- Vou encerrar, 
Sr. Presidente. Devolvo esse apelo à. nobre Ude
rança, sempre ilustre e inteligente do Senador 
Marcondes Ciadelha, porque se n~o se quer colo
<:ar amanhã, há qualquer coisa. É fata de quo. 
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rum? :É medo de não haver quorum? Então, 
o outro será prejudicado, Sr. Presidente. Portanto, 
Senador Marcondes_ Gadelha, peço, na lucidez de 
V. Ex", com esta_ inteligência brllhante que tem, 
permita que a Coritissão do Dfstn!o Federal se 
reúna amanhã às 10 horas e,_à tarde, _ou à _ _noite, 
conforme_ deliberação, para que possamos apre
ciar os dois casos, o do c-avernado r e o do COnse
lheiro. t: o apelo que dirijo, Sr.- Presidente, ao 
nobre Líder Marconde,s _ _G.a_delha. 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- O problema 
é de Minas Gerais. 

O SR- ITAMAR FRANCO -~0. problema 
não é de Minas, Senador Rachid Saldanha DerzL 
Se fosse de Minas, o Sen~dor Ronan Tito estaria 
em outra posição, evidentemente_. _Nªo é_ caso de 
Minas. 

O Sr. Ronan Tito -Sr~- ~esidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Senador Ronan 
Tito, Líder do PMDB. ·-

O SR- ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
quero fazer um apelo pessoal ao nobre Senador 
Itamar Franco, meu colega de /'!tinas Gerais, que 
tanto honra este Senado Federal e a Bancada 
de Minas Gerais. 

Assim como fiZ um apelo a to_do_s os senadores 
da minha bancada e a outros companheiros, para 
que estejamos aqui amanhã, a fim de que possa
mos honrar a palavra empenhada, quero dizer 
a S. Er que, quaildo conversei com o Presidente 
da República, pelo telefone, a respeito da liberação 
do empréstimo da Bahia, empenhei a mii'lha pala
vra, porque n~o sabia deste óbice, não sabia desta 
exigência. Honestamente, senador, se -eu soubes
se Cfl.le havia aqui, neste ril.õniento-;-o-nome do 
honrado companheiro nossoJosé Eduardo e que, 
até_ aqui neste momento, não _tivesse sido subme
tido à reunião da Comissão do Distrito_Federal, 
eu teria encaminhado. Não sabia, isso quero dizer 
aS. Ex-

Por outro lado, creio que ftão há nenhu~ res
trição ao nome-do Dr. José Eduardo, e todos 
estamos sõfregos para aprová-lo. 

No entanto, convoco o_utra vez, canelam o todos 
os companheiros venham amanhã, após a reu
nião da Comissão do Distrito Federal, paia que 
possamos apreciar e votar, e,_ tenho certeza, va
mos aprovar o nome do honrado e do correto 
companheiro nosso. 

Faço um apelo a S; Ex•, neste iilstailte; __ um 
apelo pessoal, que votemos hoje - e o assUmo 
com S. ~ o comproinisso_ de que, ama-ilhá, 

me empenharei, junto com s: Ex"; para a aproVa
ção deste nome -=-,---apenas para que eu possa 
resgatar a minha palavra empenhada com o Presi
dente da República. 

Sabe S. Ex- a aflição Qüe-Vivemos neste plenário 
há mais de 5 meses. No caso de Minas Gerais, 
temos um empréstimo da Proflora, que cria condi
ções de mais de 50 mil empregos diretos, o qual 
está parado nesta CaSa desde o dia 15 de janeiro. 
To dos os Estados do Brasil estão aqui t.arilbém 
com empréstimos. Só aqueles que sofreram cala
midade pública é que pudemos liberar. No entan
to, depois de uma longa negociação, que envol-

veu, inclusive, a figura dO Presfdente da República, ocorreria um entendimento, houve uma facilita
é que conseguimos desobstruir a Pauta. . -·-·çãO para qUe a niatéria fosse exaurida, fosse vo-

No momento em que fJZemos essa negodação, tada. 
nobre senador, tive que empenhar a minha pala- Houve um comprometimento, em que, inclu-
vra;·e-nâO conhecia, sr. senador, mas não conhe- . sive,onomedeV.Ex"apareceucomofiadordessa 
cra·-_-mesmo, -nenhum óhice, nenhuin obstáculo _ tr_ansação, no sentido de que o Presidente reme-

--que se PUdesse colocar pa-ra ap;ovação da indic.i- teifu-pafa o Senado o pedido de empréstiffio do 
ção do governador, porque, de acordo com o Estado da Bahia. Seria, inclusive, uma maneira 
Regimento lnternÇ), ele já foi submetido à Cernis· ~de se assegurar, com absoluta tranqüilidade, o 
são do _Distrito Federal, foi aprovado por 8 a 3. Cumprimento dessa palaVra; que não duvido de 
Consultei aqui as Lideranças se havia algum pro- _que sérá votado_ amanhã o empréstimo relativo 
blerna convocarmos uma reunião; c;-onve(se~ in- .ao ~tadQ_ da Bahi~. --" _ _ 
dusive, com o Senador Alexandre Costa, porque No entanto, quero afirmar, neste instante, aqui, 
tínhamos aJgum problema de publicação e todos que não vejo nenhum obstáculo a que isto seja 
disseram: "Não, não há nenhum problema; esta- transferido para amanhã, mesmo porque aprova-
mos hO esforço concentrado e, desta forma, po- mos hoje, na Comissão do DistritO Federal, o no-
demos aprová-lo". _ IT!~ honrado indicado pelo President~ _da Rep_ú-

Por issO, peço a S. Ex\ ao mesmo tempo em blica - -
que peço a V. Ex", Sr. Presidente, aJude hoje a --NãO posso aceitar, sr: Presidente, a afirmativa, 
aprovar o Governador do Distrito Federal- por- que aqui é trazida, de que não podemos perder 
que -ess·avacânda es_tá fazendo mal a muitas pes- mais tempo, na medida em que esta ddade se 
soas, a milhões de pessoas, ou queremos fique encontra em plena acefalia. Não é verdade, Sr. 
Vago o= Cál'gO---de goVernador? Sabemos que o Presidente. Passamos vinte e tan~os dias à espera 
-GovemadorJÕséApareddo, agOra, está envolvido de que a Constituinte conjurasse uma crise, para 
com as enormes responsabilidades que o Minis- resolver o problema pessoal de um Colega Sena-
tério da Cuftur_a lhe atribui. dor, que havia sido indicado pelo Presidente da 

POr isso mesmo, vai o meu empenho, em nome República. 
-da- pOpulação de Brasília toda, para que se aprove Será que esta Casa não pode esperar mais um 
imediatamente o nome do governador, para que dia sequer, ou há tanta dúvida com relação a 
S. EX' assuma o Governo. Eu nle compi"ometo nós? - -- -
-a me empenhar,_ junto à mínha bancada, para Só posso dizer, Sr. Presidente, coirio Repre-

-que venhamos amanhã, aqui, aprovar o nome ~entante de Brasília, que· exercerei o único instru-
do Dr. José Eduardo para o Tribunal de Contas mento de que disponho neste instante, a obstru-
do Dtsfrit:Q- federal. ção, através da minha ausência. 

Eu faria aquí um apelo, já que não estou sendo 
-- 9_SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- ouvido pelo nobre Senador Ronan Tito, Uder do 
Tem a palavra o nobre Senador Marcondes Ga- PMDB, e pelo Líder do PFL. Estarei sempre apto, 
delha. e V. EX' é lesteiimnha disto, para colaborar, no 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
-PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

se? para <!-<!iantar ao nobre Senador Itamar Franco 
que não há qualquer discriminação no compor
t.?lmento da Casa em relação às duas matérias. 
9~que distingue uma matéria da outra _é tão-so
mente o fato de que, no que se refere à do Gover
nador, a instrução já está pronta, no outro caso, 
por razões alheias a estas Uderanças, a esta Presi
-dência do Congresso Nacional, à Presidência da 
Comissão do Distrito Federa~ infelizmente, a ins
trução não se completou. 

Há esse compromisso formal, que endosso 
aqui, também junto com o Senador Ronan Tito, 
de desenvolver, de desempenhar todo esforço ne
cessário para que amanhã concluamos a instru

-Ç'_ão referente à colocação em pauta desta matéria 
do COnselheiro José Eduardo. 

Sr. Presidente, com estas considerações, nosso 
-~pelo é para que V. Ex" coloque em votação a 
matéria. -- - -

O SR. PRESIDENTE (HumJ:..erto Lucena) -
Tem a palavra o ilobre Senador Maurk_io Corrêa, 
üderdoPDT. 

-c O SR. MAURÍCIO CORHM (PDT - DF. 
Sem revisão .do orador.) - Sr. Presidente, SrS. 
Seriadores, reítero, aqui, o ardente apelo que está 

.-_dirigindo esta Casa ao Senador ltamªr Franco. 
Na verdade, assim que discutimos, ao longo desta 
sessão, a obstrução fatalmente viria, em decor
rência do Empréstimo, à Bahia, mas, logo em 
seguida, as informações aqui trazidas de que 

possfvel, a fim de qUe encontremos denomina
dores comuns, a fim ·de que as pautas sejam 
sempre votadas nesta Cãiã. Caso esse apelo meu 
não seja ouvido, que reitero ao Senador Itamar 
Franco; peço aos meus amigos, aos Colegas Se
nadores se retirem comigO; para evitar se dê o 
quoiuiil nesta nOite de hoje. 

É o apelo que faço ao COlega-Senador Ronan 
Tito e ao Senador Marcondes Gadelha, que con
cordem com a transferência da apreciaçãp da 
matéria para amanhã. E amanhã estaremos aqui 
presentes, sem usarmos do recurso da obstrução, 
para votarmos a indicação do nome do Dr. Joa

-quim Roriz. (Muito bem!} 

O Sr. Jamil Haddad- Pela ordem, Sr. Presi-
dente, -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao Senador Jamfl Haddad, 
Uder do PSB, pela ordem. 

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senador~, ouvi, at~_ntamente, as palavras do 
Uder do PMDB, Senador Rorlan Tito. S. :Ex-, telefo
nicamente, teve um entendir:nerto com_ o SenhÕr 
Presidente da República, nó sentidO de p~ocurar 
desobstruir a pauta- segundo suas próprias pa
lavras. 

Quero fazer um apelo a S. Ex", neste moin_ento 
- porque, caso contrário, voltarei a obstruir a 
pauta, deixo bem claro -, no sentido de que 
colOque, junto ao Presidente da República, que, 
para que não haja obstrução nesta Casa, _os crédi,-
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tos aqui aprovados sejam liberados pelo Governo, 
porque dois da cidade do Rio de Janeiro foram 
aprovados há cerca _de dois meses e até hoje 
as verbas não foram liberadas. 

Não estamos aqui para brincar, Sr. Presidente, 
estamos aqui representando a população do nos~ 
so Estado, para defender o nosso EStado nos 
momentos dificeis e nas necessidades que venha 
a sofrer. 

Faço este apelo ao nobre Líder Ronan Rito, 
para que S. Ex" dê um telefonema também ao 
Senhor Presidente da República, solicitando se
jam liberadas as verbas, já que S~ Ex" dedarou, 
alto e bom som, que falou com o Presidente da 
República e que empenhava a sua palavra no 
sentido de desobstruir a pauta. 

A maneira de se desobstruir a pauta e, na reali
dade,_ cumprir o que é apfóvado nesta Casa, caso 
contrário, Sr. Presidente, não chegaremos ao f1m 
do ano com sessões aprovando matérias de inte
resse dos Estados e dos municípios. 

Assim, deixo, neste momento, o apelo ao Líder 
do PMDB, que, parece-me, tem trânsito muito 
fácil hoje com o Senhor Presidente da República, 
podendo, desta forma, conseguir sejam entregues 
aos Estados as verbas aprovadas regimentalmen
te pelos Srs. Senadores. (Muito oemn--

0 Sr. Leite Chaves - Sr. Presidente, peço 
a. palavra 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senàdor Leite Cha
ves, para uma rápida comunicação. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
wna comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores_, muitos não estão entendendo o .desassos
sego do Senado nesta tarde, mas ele está exala
mente no exercício regular de suas atribuições 
constitucionais. Nós somos uma Casa de Estados 
e não representamos diretamente o povo, embora 
por ele sendo eleitos, quer dizer, esta é uma Casa 
de equilíbrio da Federação. Há precrcupações so
bre as sucessivas indicações de Ministros minei
ros para o Tribunal de Contas, seja da União, 
seja do Distrito Federal, o mesmo ocorrendo para 
os Tribunais Superiores de_Justiça. 

Por outro lado, há uma preocupação nacional 
com o fato de que 80% ou quase isso - eu 
não creio que seja isso - do alto escalão dos 
Ministérios são de Minas. Eritão, há um desequi
librio muito grande entre as Unidades Federadas 
na Administração Federal 

Ninguém tem restrição a Minas, sobretudo aos 
mineiros, grandes políticos, muito hábeis, mas 
a Casa está interferindo por dever de offdo. Quan
tos já estão lá? Muitos Senadores acham que já 
há um número que ultrapassa aquele quantum 
que é objeto do próprio cuidado do Senado. 

Há 15 dias indicamos um, agora outro. Tudo 
isso o Senado leva em consideração para não 
ser acusado de desleixo, descuido quanto aos 
cometimentos legais que o_ ordenam. 

Era isto,_ Sr. Presidente, o que eu queria dizer. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre 
Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL - MA 
Prommda o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 

Srs. Senadore_s, eu não desejaria absolutamente 
utilizar a palavra nesta tarde, mesmo porque para 
mim tanto faz votar 11oje a indicaçào do candidato 
a Governador do Distrito Federal como amanhã 
-o meu voto será pela suã aprovação. 

O que me traz à tribuna são as paJavras pronun
ciadas há pouco peJO Senador MauríCio êorrêa, 
quando S. Ex" disse que "a Constituinte esperou 
mais de 20 dias para dar solução a um caso 
pessoal de uin to rega nOssci", palavras de S~ Ex~. 
e, no casO, o Colega seria eu. 

Perdôo a sua ignorância. A sua ignorância está 
perdoada. Não perdôo a má-fé. A ignorância, por
que S. Elr'- saóe perfeitamente que a Constituinte, 
ao deliberar não o fez com relação ao Senador 
Alexandre Costa; deliberou sobre todos os Parla
mentares, sobre os 559 Consblilintes e, portanto, 
não-seríã: absolutamente um caso pessoal meu. 
A ignorância é de um advogado antigo, que che
gou até a ser Presidente da Ordem dos Advogados 
no Brasil, nesta cidade, ao utilizar a tribuna do 
Parlamento para dizer uma heresia dessa natu
rei8. É o cOstume. J:: o costume de quem sempre 
usou quer a- profissão, quer a vida pública para 
satisfazer é}OS ~us interesses pessoais, achando 
qUe todoS nós, que compomos iarnbém a vida 
pública-, somos capazes-também de o fazer. 

.Mas engana-se o Senador Mauricio Corrêa. Sou 
homem de longa vida- Públlca. Não fui ~panhado 
em uma eleição de cinqüenta mil votos na cidade 
de Brasília. Sou Senador de quase urri m-ilhão 
de votos; com mais de 40 anos eleito, e ninguém, 
ninguém, nem em minha terra e nem aqui, onde 
já vivo há 28 anos, poderá acusar-me de atrapa
lhar a Constituinte ou a vida do Senado para satis
fazer meuS cajnkhos ou meus· interesses pes
soaíS. Nunca misturei interesses pessoais meus 
com a_ vida pública. Penso que em 28 anos nestas 
dUas Ca:sãS- quem quiser que recorra aõsAnais, 
muitos que são Companheiros meus aqui pode- -
rão ser testemunhas- nunca utilizei esta tribuna; 
nunca utilizei o Senado da República; nunca utili
zei a Câmara dos DePutados para ·razer degraus 
e crescer na vida pública, nem para satisfazer 
meus caprichos ou meus interesses pessoais. 

Eu perdôo a ignorância - que é muito natural 
- mas não perdôo a má-fé do Senador Maurício 
Corrêa.(Muito bem!) 

O Sr. Mauricio Corrêa-Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauricio 
Corrêâ; para urna explicação pessoal, de acordo 
com o art. 16 do Regimento Interno. 

O SR. MACJRICIO CORRM (PDT - DF. 
Para explicação pessoal. Sem revisão do-orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidentemente, 
não vou usar a linguagem expendida pelo nobre 
Senador Alexandre Costa, decorrente, é claro, da 
tensão em que S. Ex-. se encontra dePois-da frus~ 
tração... -

O Sr. Alexandre Costa - Mesmo porque 
será repelido se a usar. Quarenta e quatro anos 
triunfantes não podem s_er confundidos com frus
traÇão. 

O SR- MACJRICIO coRRê~\ - V. EX' falou 
e eu o ouvi com a maior respeito. 

O Sr. Alexandre Costa- V. EX' tem insultado 
o Governador José Aparecido quer da tribulia, 
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quer da televisão, mas nao insultará a mim. v. 
~ está acostumado a insultar, mas um homem 
como eu V. Ex" não virá aqUiTnsultar. -

O SR. MACJRICIO CORRM - V. EX' falou 
e eLJ n_ão respondi. Agora, quero que_ Y. Ex" ·:· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Nobre Senador Alexandre Costa, V. Extt não pode 
apartear o nobre orador, pOrqUe S. Ex? está dando 
explicações pessoais. 

Com a palavra o Senador Mawício Corrêa. 

O SR. MAURiCIO CORRM - Sr. Presi
dente, eu falava que,_ em virtude dessa tensão, 
é claro que há uma exacerbação na linguagem 
e não vou usar o mesmo nível para dar explicação. 

Quero dizer que, quan-dO fiz essa referência, 
é claro que eu não poderia mencionar- Consti
tuinte no sentido da Constituinte que ficou parali
sada. A cidade é_ que ficou na expectativa de que 
a Constituinte encontrasse uma situação, eu disse, 
para conjurar a crise -criãda. 

Quero indagar, aqui da alta Sapiência dos no
bres Senadores, sobretudo daqueles mais Provec
tos. Onde~ o-despautério? Onde está o desres
peito? Onde está o deslize_o_u a violação de natu
reza parlamentar que eu possa ter cometido? Pelo 
contrário, até acho que o_ Presidente foi extrema· 
mente generoso, foi extremamente fidalgo, até 
na defesa intransigente de um amigo que ele que-. 
ria ver como governador de Brasília, por isso mes
mo aguardou até os últimos instantes da votaç&o 
da Cóhstítu1nte pãra que se encontrasse uma Iór
mula nas Disposições Transitórias para localizar 
a situação exata do Senador Alexandre Costa. Em 
nenhum momento as palavras podem ser inter
pretadas como algo que possa ferir a dignidade 
do Senaçiof Alexandre Costa, o i'e"speitO que sem
pre tive por S.- Ex", o apreço até à sua figura, 
embora com-os _estrépitos de vez em quando do 
seu temperamento, mas, no fundo, um homem 
de um coração_generoso, de extrema fraternidade 
já provada nesta Casa. Em nenhum momento, 
Sr.Yresidente, usei essa afirmação para provocar 
uma reação que foi, sem dúvida alguma, injusta 
e extremamente _descortês com o seu Colega. 

Quero dizer, mais uma vez e reafirmar beln, 
que a cidade ficou vinte e_ tantos dias aguardando 
que a Constituinte resolvesse uma situação pes
soal de um Coelga, situação pessoal, porque ele 
era candidato indicado pelo Presidente da Repú
blica. Onde está o despautério, onde está a acusa
ção iQdevida, ond~ está a maiedicênc_ia, onde est~ 
a "ignorância" qUe eu possa ter prOferido? 

Peço a V. Ex.' e ao Seilad6 recebam estas expli
cações, que em nenhum momento foram dirigi
das ao _sentido de ataque pessoal a um Colega 
desta.Casa..Se_eu tiveSSe que usar o ataque, usaria 
a mesma forma que usei na defesa da ordem 
jurídica,_ na defesa intransigente da liberdaçle, co
mo o fiZ no exercício da Presidência da Ordem 
dos Advogados, durante 8 anos, com altivez, se~':' 
nidade, enfrentando _generais e déspotas daquela 
época. 

Não é a bravata, não é a tensão, em altos deci~ 
béis, de uma palavra que me vai amedontrar. 

Sr. Presidente, tenho um passado que assegura 
exatamente isso. 

Eram estas, Sr. Presidente, as -corisiderações 
que queria deixar registradas nos Anais da Casa. 
(Muito bem!) -
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O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PB. Sem revisão d6 oradOr:)-:_:_: Si.-Piesldente, 
Srs. Seftãdores, peço a palavra para duas observa
ções finais e uma exaltação à Casa. E. neste mo
mento, tenho a honra também de estar falando 
em nome do nobre Uder do PMDB, Senador Rcr 
nan Tito. 

Sr. Presidente, a rigor, não haveria nenhum im~ 
pedimento, seja ético,_ seja regimental, seja de 
·qualquer outra natureza, para se pôr em votação, 
neste momento, o nome indicado para Gover
nador do Distrito Federal. Atê por uma questão 
de economia processual, Sr. Presidente, não have
ria sentido se atrasar uma matéria que está com 
a sua instrução pronta, simplesmente para acom
panhar uma que, por razões alheias ao interesse 
da Casa, se encontra defasada. 

Não obstante, Sr. Presidente, esta é a Casa do 
~ntendimento, esta é a Casa do consenso, da 
tolerância, do respeito recíproco. E quero crer, 
conjuntamente, poderemos operar melhor e ter 
um resultado ainda mais substandoso e mais bri
lhante em favor dos destinos do Distrito Federal. 

Desta maneka, a minha proposta, em atendi
mento ao apelo do Senador Itamar Franco,_ ê de 
que V. Ex" suspenda os trabalhos, no que diz res
peito à votação desta matéria, e convoque outra 
sessão para amanhã, às 14 horas e 30 minutos 
de maneira que possamOs votar, conjuntamente, 
as duas matérias. 

Fazemos' isto, Sr. Presidente, em nome do en
tendimento, em nome da harmonia e em nome 
do consenso. EsperamoS, aqui também, ouvir, 
de público e de viva voz, o cbinpiomisso dos 
nobres Senadores Itamar FranCO, Jamil Haddad 
e Maurício Corrêa,- de que a nenhuma obstrução 
procederão amanhã, a partir desta proposta, que 
é de entendimento, que os IJderes trazem para 
a consideração da Casa e para a consideração 
de V. EX Assim sendo, peço seja proferido um 
compromisso público de parte dos nobres Sena
dores. 

O Sr. Nelson Carneiro -- Sr. Presidente, 
peço-a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a pal~a a V. Ex!. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presí
dente, devo referir que na sessão de amanhã to~ 
dos devemos _estar aqui -e serei um dos primei
ros a chegar para votar duas indlcaçôes do _Exce
lentíssimo Senhor PreSidente 4a República. 

Corno a -comissão de Constituição e· 'Justiça 
se reúne às 1 O horas para apreciar a indicação 
do nome do Ministro Almir Pazzianotto, para o 
Tribunal Superior do Tiabalho, eu gostaria que, 
em vez de dois, fossem submetidos três nomes. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Nelson Camelro, desde que a Co
missão de Constituição e Justiça aprecie a Mensa
gem e emita o seu parecer, a matéria será também 
incluída, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A 
Presidênda agradece aos nobres üderes Marcon-

des Gadelha e Ronan Tito a sua compreensão, 
tendo em vista o apelo das demais Lideranças 
para que a matéria relatiVa ao Governador do Dis
trito Federal seja apredada, então, na sessão de 
amanhã, às 14 horas e 30 minutos. 

O Sr. Mauricio Conêa -Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra a V. ~. 

OSR. MAURiCIO CORR~ (PDT- DF. Pela 
ordem. Sem -revisád do orador.} -Sr. Presidente, 
vou responder à solicitação feita pelo nobre Líder 
do PFL. 

Cõmo um dos Senadores- que formulou o pedi
do, ·concordo integralmente com a colocação feita 
por S. Ex" e· aqui estaremos amanhã, às 14 horas 
e-30 minutos, para exerce~ a nossa atividade parla
mentar sem a obstrução, reservando-nos, eviden
temente, para votar segundo a consciência de 
~4_a-urn. 

ó-SR. PRESIDErfTE- (HUmberto Lucena)
Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 101 de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Unhares (ES) a con
tratar operação de crédito no valor corres

. pendente, em cruzados, a 69.954,00. Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

~nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
ordinária -antenor·. 

Em votação ci projeto em turno único. 
Os Srs. Sehadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pat:sa.} 
-Aprovado. 

O_ SR. PRESIDENTE. (Humbert_o_ _Lu_cena) -
Sobre a mesa, redação final a ser lida pelo Sr. 
}9 -Secretário. 

É lid~ a seguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 101, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
· de Resolução no 101, de 1 988~ que ãutórfza a 

Prefeitüiã Municipal de Unhares (ES) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cfuzados, a 69.954,43 OTN. 

Sala das Sessões, -Gerson Ga--
mata, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final ~o Projeto de Resolução 
n•IOI, de 1988. 

Faço sãber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constifuíção, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• ,de 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de U
~ares~ Estado do Espírito Santo,-a: con
tratar_ operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 69.954,43 
Obrigações do Tesouro Naclomd -
om. 

O Senado Federal resolve: 

seí:embrP de 1988 

Art. --1 ~ t: a Prefeitura Municip-al de Unhares, 
Estéi"do do EspÍiito- Santo, nos termos do artigo 
29 da ResOlUção no 9.5, de·l i de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ainbas do Senado Federai,- autorizadâ 
a cOntratar operação de C:Tédito nó valor co_rres
póndente, em cruzãàos, a 69.954;43 Obrigações 
do TesOuro Nacional - OTN, junto ao Banco 
do Estado do Espírito Santo SA. este na qualidade 
de agente financ_eiro di:). operação, destinada à 
execução de obras de urbanização do bairroJupa
ranã, rici Município. 

Art. 2° ESta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussãQ ?l redação fmaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a díscurssão; a matéria: é ·dada como 
adotada, dispensada a votação. 

O projeto vai à promulgação. 

OSR. PREsiDENTE (Humbertd Lucena)
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marco M?lc:iel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Prooun· 
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, realizou-se na cidade de Salvador, na Bahia, 
seminário internacional sobre a "Auto~_Organiza
ção dos Estados e Democracia", para. o qual tiVe 
a honra de ser convidado a faz_er pronunciamento 
sob o título "FederaliSffiõ na ConStituição". 

Desejo congratular-me com _os patrocinadores 
de tão oportuno e importante encontro, especial
mente_ o C~ntro de Estudos ConstitudOilais da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia, a Assembléia Legislativa e o Governo da
quele Estado bem _c_omo o Tribunal de Justiça 
da Bahía, e a Temple UniverSity,_ da_ Pensilvâni~, 
Estados Unidos. - - -

Embora não tenha podido compareêer em vir
tude dos compromissos na Assembléia Nasional 
Cãiistltuinte,- fUí distinguido pelo eminente depu" 
tado Coriorano Sales. Presidente da Assembléia 
Legislativa- do Estado da Bahia, que se dignou 
a proceder à leitura, para o plenário daquele semi
nário internaclonal~ do pronunciamento que lhe 
dirigi, cujo texto trago, neste momento, ao conhe
cimento desta Casa: 

"Nada mais oportuno, do que discutirmos 
federalismo brasileiro, no momento em que 
buscamos na Assembléia Nacional Consti" 
tuinte, fórmulas para uma distribuição mais 
equânime da riqueza nadonal, bem como 
propiciar ao Brasil urri EStado moderno em 
sua estrutura básica e democrático em-suas 
linhas-mestras. 

Para tanto estamos aqui niuhidos com o 
objetivo de examinar os traços mais marcan
tes do federalismo em nosso Pals. 

O Federalismo é. nO Brásil, uma--conquista 
política que vai completar 100 anos em 1989, 
~quando também estaremos comemorando 
o Cent:eliário da República. República e Fede
ração são ínstituições gêmeas. Esta circuns
tância pode nos conduzk a dois erros simul" 
taneamente: - Primeiro, supor que nesses 
100 últimos anos a Feáerãç:ão foi umã. reali
dade inelutável e continua do processo polí-
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tico brasileiro. -Segundo, concluirmos _que 
só a partir da República tivemos efetivamente 
uma, sistema federativo. 

O principio constitucional no qual se ba~ 
seia o Estado Federal é a pluralidade dos 
centros de poder autônomos, coordenados 
entre si, de tal modo que, ao governo da 
União- seja conferida uma quantidade míni
ma de poderes, indispensável apenas para 
garantir a unidade política e econômica, re-
servando-se aos demais entes federativos vir
tualmente todos os demais poderes. A Con
seqüência dessa diStribuição de competên
cias entre uma pluralidade de centros de per 
der independentes e coordenados é _que cada 
parte do território e cada indivíduo estão sub
metidos a dois centros de poder concorren
tes. 

Não seria demais lembrar que o termo "fe
deraç-ão" dertva etimologicamente do lattrn 
foedus, foededs , um tratado de a1iança, 
um pacto entre Estados. 

Dessa forma até mesmo em virtude de 
sua gênese, o Estado Federal, diferentemen
te_do Estado Unitário, que visa a tomar homo
gêneas todas as unidades naturais que exis
tem no seu território, toma-se fortemente li
mitado porque os Estados Federados dis
põem de poderes efetivos para se governar 
autonomamente. Por outro lado, o fato de 
existir um governo central, confere ao Execu
tivo os requisitos de força e estabilidade ne
cessários para desempenhar, eficazmente, a 
função de equilíbro da vida social, e atuar, 
de forma orgânica e coerente, no programa 
de governo. Em contrapartida, a atribuição 
de determinados poderes aos Estados -
membros constitui o freio mais eficaz contra 
abusos por parte do governo central, consti
tuindo a mais sólida garantia contra os riscos 
do autoritarismo e da ditadura. 

É este equilíbrio constitucional que per
mite concüiar o princípio da unidade da co
munidade política, com o da autonomia de 
suas partes. Ele também se teflete na compo
sição do Poder legislativo, uma parte do qual 
representa o povo da federação, em medida 
proporcional aos números dos seus habitan
tes ou do seu eleitorado - que compõem 
a Câmara enqu.into a outia parte é escolhJda 
pelos eleitores de cada Estado-membro, 
com igua1 número de representantes por Uni
dade da Federação, independentemente das 
diferenças de popuJação ou eleitorado que 
compõem o Senado. 

No Estado Unitário não existe nenhum 
centro autônomo de poder fora do governo 
central. A luta politica se desenvolve, num 
só quadro institucional, pela cOnquista de um 
só poder que controla, através de mecanis
mos -de descentra1ização, todas as entidades 
locais. 

Pierre Joseph Proudhon, conhecido pen
sador francês, foi o primeiro a denunciar que 
a divisão de poderes e o sufrágio popular 
- que deveriam garantir, respectivamente, 
a liberdade e a igualdade política~ se reduzi
riam a fórmulas jurídicas vazias, numa estru
tura estataJ tão rígida e centralizada como 
o Estado Unitário. Com efeito, em tais Esta
dos, onde a divisão dos poderes tem uma 

bas_e exclusivam~nte funcional, o Legislativo 
e o Executivo tendem, inevitavelmente, a ser 
controlados pelas mesmas forças políticas, 
com a_ conseqüência de que o Judiciário, 
o mais fraco dos três poderes, geralmente 
se reduz a um simples ramo da adminis
traÇão pública. 

Dessa forma, uma democracia que se ma
nifesta somente a nível nacional, sem a base 
de um alto governo local, pode redundar nu
ma baixa participação 4as comunidades. Po
de-se ainda acrescentar, como o constitu
cionalista Lúcio Levi que, se o planejamento 
é decidido no centro, sem nenhuma relação 
efetiva com o ambiente humano no qu-al es
tão enraizadas as instituições locais e regio
nais e com as exigências reais que elas expri
mem, ele será não somente autoritário, mas 
também ineficaz, porque não fundado nas 
preocupações concretas dos homens. 

Conforme ele mesmo condui, "a Federa-
-- __ ç_ão ·constitui, portanto, a realização mais alta 

dos princípioS do Constitucionalismo: Com 
efeito, ci idéia do Estado de Direito, o Estado 
que submete todos os poderes a lei constltu
donal, parece que pode encontrar sua plena 
realização somente quando, na base de uma 
distribuição substancial das competências, o 
Executivo e o Judiciário assumem as carac
terísticas e as funções que têm no Estado 
Federal". -

Este preâmbulo nos leva, necessariamen
te, aO caso brasileiro. O que se verifico1,1 no 
processo histórico do -nosso País em relação 
à constituição efetiva dos centros autôno_mos 
de poder? Eles existiram harmónica e coilsis
tehtemente? E em que medida a organização 
constitucional do Pais, depois da Indepen
dência, consagrou ou repudiou tais práticas? 

Comecemos por lembrar a advertência de 
que nos Estados Unitários,· onde a divisão 
de poderes tem uma base meramente fun
cional, o Legislativo e o Executivo tendem, 
inevi~velmente a ser controlados pelas mes
mas- forças políticas. Este me parece ter sido 
o ponto crucial do Federalismo brasileiro. 
Quando isso não ocorreu, o resultado inevi
tável entre nós foi a crise política que se tor
nou intermitente na República Velha _e_ per
manece na Velha e na Nova República._ 

Sob O ponto de-vista-formal, isto é, caracte
rizado juridicamente em nossa organização 
constitucional, a Federação é, sem ·étCMda, 
uma conquista republicana, que em sua pri
meira COnsütulção tornou irreformáveis os 
dois princíPios: a Federação e a República. 
O Federalismo, que nasceu em 1891 é em 
última análise, uma resposta ao excessivo 
centralismo do lmpério, concebido em 1824, 
atenuado dez anos depois com o Ato Adicio
nal de I 834 e praticado durante os sessenta 
e cinco anos de duração da Carta Imperial. 
O regime republicano efetivamente inaugu
rou um sistema de centros autônomos de 
poder, partilhados e repartidos entre o Presi
dente e os Governadores, especialmente de
pois que Campos Salles institucionalizou o 
famoso pacto de poder que foi denominado 
"Política dos Governadores"- e que ele cha
mava Política dos Estados - sob a inspira-
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ção do conhecido princípio: ··o que querem 
os Estados, quer a União". 

Creio não ser fora de propÓsito constatar que, 
em termos de eficácia, foi o mais duradouro dos 
pactos de poder convencionados pelas elites poli
ticas brasileiras em nossa evolução histórica, na 
medida em que durou virtualmente quase qua
renta anos. Os episódios das. sangrentas inteNen
ções federais no Estado do Rio de Janeiro, Bahia 
e até mesmo o bombardeio de Manaus, se em 
certa medida fragilizaram o equilíbrio federativo, 
não podem deixar de ser- reconhecidos como re
cursos políticos extremos, numa época de trans
formações e instabilidades que se tornaram cícli
cas na vida política brasileira. O recurso à insurrei
ção, à rebelião e à sublevação, na verdade, jamais 
deixaram de fazer parte da nossa cultura política. 

Depois da Revolução de 30, jamais tivemos 
uma divisão de poderes e competências partilha
dos como no perfodo Que antecede aquele movi
mento. Mesmo no interregno democrático de 46 
a 64, a precariedade do equilíbrio Federativo ja
mais deixou de ser afetada pela circunstância de 
que, salvo no período do ex-Presidente Jânio Qua
dros, os grupos políticos __ que dominavam tanto 
o Executivo quanto o Legislativo, como notei há 
pouco, sempre eram os mesmos. A acomodação 
dos goverriadores_à política Federa1, mais do _que 
uma contingência política do sistema, transfor
mou-se numa -irripostção económica de nossos 
equilíbrios regionais. 

E sintomático, porém, que a assimetria federa
tiva brasileira, especialmente em relação às re
giões menos desenvolvidas, tenha-se acentuado 
e consumado exatamente nesse período ... 

O que isto significa politicamente, em relação 
a fase anterior? 

Sob ponto de vista formal, a Constituição do 
Império era de um rigorismo- centrãlizador sem 
precedentes, mesmo em relação ao períOdo colo
nial, quando os centros de poder estavam eqüitati
vamente distribuídos, em face da simetria econô
mica-administrativa do Pais. O "semi-federa
lismo" do Ato Adicional de 1834, para usar a 
expressão do Professor Pedro Calmon, não alte
rou senSível nem fundamentalmente essa situa
ção. A diferença é que, com a independência e 
o regime constitucional, depois de 1824, comple
taram-se os mecanismos políticos-da represen
tação, dando sentido à conquista da liberdade 
e da igualdade, circunstância que, no ·meu enten
der, evitou que ocorresse_no Brasil o fenômeno 
objeto da crítica de Proudhon a que a pouco me 
referi. 

Esse aspecto formal da distribuição de compe
tência s_e acentuou sob a Constituição Republi
cana de 1891, quando o fim do traba1ho es_cravo, 
o processo de substituição da mão-de-obra pela 
imigração e o deslocamento do pólo econôm!co 
do Pais para a cultura do café consumaram o 
desbalanceamento ec_onõrnico de _que resultou 
o _desequilíbrio federativo do País. Em sua obra 
sobre a História Contemporânea, Celso Furtado 
mostra,como exemplo, que a indústria têxtil que 
era o setor industria! mais dinâmico do País, co
meçou, exatamente ai, o seu deslocamento do 
Nordeste para o Centro-Sul. 

Ess_e período de assimetria económica, que em 
1930 já é dominante, faz coin que, na articU!açâ(' 
do movimento de outubro de 1930, _a influência 
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política do Nordeste tenha sido definitivamente 
secundária. 

No vocabulário político, como se s_abe, o termo 
Federalismo -é usado para designar dois _objetos 
diferentes. A primeira acepção, de riatureza legal, 
é clara e limitativa, na medida em que se refere 
à teoria do Estado Federal. Na segunda acepção, 
no entanto, ou seja na visão soda!, a questão 
toma-se bem mais ampla e complexa. É este últi
mo aspecto que pretendo agora enfatizar. 

Não podemos dizer que nosso conhecimento 
dos mecanismos de estruturação e de funciona
mento do Estado seja completo, se não tomar
mos em consideração as caracteristlcas da socie
dade que permitem manter e fazer funcionar as 
instituições políticas. Portanto, se o Estado Fede
ral é um Estado dotado de caracter'isticas pró
prias, que o destinguem dos demais Estados, de
vemos conjecturar que tenham aJgum <::aráter fe
deral os comportamentos daqueles que vivem 
nesse Esta-do. Esta observação parece indicar su
perioridade dessa visão social no modo de conce
der o federalismo. Devemos entendê-lo, por con
seqüência, não só sob o aspecto jurídico, mas 
de maneira mais ampla, para concedê_-lo como 
uma doutrina social de caráter global, corno o 
liberalismo ou o socialismo, por exemplo, o que 
implica numa atitude autónoma para com os valo
res, a sociedade e o curso histórico. 

Numa Federação, a sociedade civil tem carac
teristicas unitárias sob certos aspectos e pluralista 
sob outros. A população está unida numa socie
dade das mesmas dimensões da Federação e 
está dMdida numa pluralidade de sociedades me
nores. Daí se segue que o cornpdrtamento sodal 
tiplco dessa população tem um caráter bipolar 
ou de dualidade. De um lado, é prec:iso_que haja 
lealdade para com a sociedade global comum 
a toda a Federação. E de outro, é necessária a 
lealdade para com cada uma das comunidades 
menores, diferenciadas pela distribuição territorial 
da população. E o que é singular é o fato de 
que os sentimentos de apego ·à união coexistem 
com os de apego a cada uma de suas partes 
e nenhum deles prevalece sobre o outro, como 
acontece. num sentido, no Estado Nacional Unitá
rio e, no sentido oposto, na Confederação de Esta
dos. 

Lúcio Levi saJienta que se as lutas de classe, 
as disparidades sociais, forem "muito fortes no 
interior dos Estados-membros, o federalismo ter
minará prejudicado, pois o sentimento de perten
cer a esta ou àquela classe ou grupo prevalecerá 
sobre os laços de solidariedade a nível de coletivi
dade_ local, indispensáveis ao aparecimento_ e_ à 
presidência da bipolaridade típica da sociedade 
federal". 

E se essa Constatação é válida no tocante a 
cada uma das unidades federadas consideradas 
internamente, o é mais ainda quando se as consi
deram umas em comparaçao às outras. 

Ou seja, quanto mais assimétricos forem os 
Estados federados uns em relação aos outros e 
quanto menos eficazes os mecanismos políticos 
institucionais para atenuar essas assimetrias, me
nos federalizadas tendem a se tomar as socie
dades, sob o ponto de vista social. E isto porque, 
agora, a solidariedade local tende a se interpor 
como um obstáculo aos laços de solidariedade 
a nível nadonal, que é outro fator vital de integra
ção federativa. 
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O _que vimos nos últimos anos foi exatamente 
o aprofundamento desse fosso que, sob todos 
os aspectos, separa, no Brasil, as regiões menos 
desenvolvidas das mais desenvolvidas. Como es
ta.belecermos padrões idênticos de desfrute de 
bens e serviços geridos pelo Estado, como água 
energia,combustíveis, salário mínimo, tarifas de 
previdência, etc ... _dentro de padrões igualitaria
mente rígidos, para uma sociedade tão dfferen
ciada quanto a nossa? Como é possível manter
mos padrões desejáveis de cidadania para os que 
não têm um terço da renda média nacional (que, 
por sua vez e um terço da renda média das regiões 
mais desenvolvidas do mundo), se os encargos 
de sobrevivência são iguais em todo o Pafs? 

O federalismo brasileiro, portanto existe apenas 
sob o ponto de vista legal.~ discrepâncias socials 
e- económicas do País o tornam Um fenômeno 
da anti-reaiidade brasileira. 

Nos últimos 11 O anos, as disparidades inter-re
gionais se ampliaram, demOcraticamente, pelo 
processo de intermitente e aguda migração inter
na. O brasileiro das regiões menos desenvolvida.s 
viu deteriorar-se a qualidade de vida, pelo pro
cesso -de urbanização- regional e reduzir-se sua 
influência na Federação, de forma visível, incon
testável e até agora irreversível, na medida em 
que ·o- eixo económico do País o distanciou de 
f9Jma-cada vez mais cruel dos padrões nacionais 
de desenvo1vimento. Ou seja, no período de fede
ralização mais intenso do País, exatamente a partir 
da Constituição de 1891, foi quando mais nos 
desfederalizamos econômica, cultural, social e 
politicamente. 

Dessa fofma, não hesitaria em dizer que o ree
quilíbrio brasileiro -_depende hoje, não apenas de 
medidas como uma nova discriminação de ren
das da União para os Estados e municípios, mas 
sobretudo, de medidas que permitam diminuir 
e não agravar, com() tem se constatado_ historica
mente, a assimetria- da Federação em que vive
mos. 

Nunca é demais lembrar que a questão do fede
raJismo no 8(asil tem uma conotação muito parti
cular, que a toma bastante diferenciada em rela
ção aos demais Estados federativos. Não me refi
ro a idiossincrassias - a exemplo de compe
tências concorrentes na execução, que faZ da fe
deração brasileira caso úniCo em que bs três níveis 
de governo exercem idênticas- atividades execu
tivas com respeito a uma mesma política pública. 
O que quero salientar é que a questão do federa
lismo fiscal não pode ser dissociada da distri
buição inter-regional de rendas. 

Todos sabem que o Brasil exibe notáveis dispa
ridades inter-regionais de renda. Apenas à guisa 
de ilustração, lembro que São Pau1o a cada dois 
ano_s produz uma arre:cadação estadual de impos
tos eqUiValente à que o Acre produziria do início 
da Era Cristã: até nossos_ dias. Tainanha desigual
dade é igualmente verificável entre_ municípios: 
basta cotéjãr-a EuT-ecadação dos munidpios do 
Estado de São _Paulo com a dos municípios ao 
No_rdest_e, _cujas transferências por conta do ICM 
neles geradoS é, muitas vezes, pouco superior 
ao piso nacional de salários. 

Freqüentemente se insiste, nos meios políticos 
brasileiros, com a tese do fortalecimento da fede
raçáo- vale dizer, do federalismo fiscal. O enten
dimento básico é que se devem adotar meca
nismos desconcentradores, em virtude dos quais 
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se amplie a participação dos rtados e municípios 
no montante das rendas públicas. Nada mais jus
to. Enfim a União - espec:ialinente, apOs a refor
ma tributária de 1967 - mantêm um_a despro
porciçnal parcela das receitas públicas, ainda qUe 
em parte atenuada pela prática de transferências· 
para ã.s demaiS éntidades federativas. 

As críticas a esse mo-delo não alcançam apenas 
o aspecto relativo à concentração de rendas públi
cas, vão mais longe à medida que atingem a pró
pria sistemátiCa de transferências, haJa vista seu 
virtual sentido de tutelamento. 

A proposta desconcentradora findou por en
contrar amparo na Assembléia Nacional Consti
tuinte; posto qi.lé _posslbilita:va Se _eStabéléceSS:e 
uma nova partilha de rendas, favorecendo nitida-
mérite oS estados e municípios. -

Coin efeitO, tal propósito foi alcançado, por
quanto, à base de incidê-ncia do JCM, foram incor
porados os inlpostos únicos federais e os impos
tos sobre transportes e sobre comunicações, afo- _ 
ra o aumento nas transferências à conta do FPE 
e do fPM e a criação dos fundos regional e de 
exportação. 

OiorfafeC:imento-ffn-ancetro doS estados e hi.u
nicípios não levou em conta, contudo, a questão 
das desigualdades inter-rei;J!oilaiS de renda. As
sim, de c_onforrnidade com estudos produzidos 
recentemente pelo Ministério da Fazenda e pela 
Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública, os resu1tados líquidos da nova discrimi
nação de rendas favorece mais intensamente as 
regiões e os estados com maior desenvolvi~ento 
relativo; Senão vejamos: 56% dos ganhos líquidos 
ser.ão apropriados pela região Sudeste- percen
tual esse que sobe a quase 75% se àquela região 
acrescentarem-se -os res_u1tados líquidos da região 
Sul; _o Nordeste, por sua vez, receberá apenas 
18% _do total, em que pese participar com aproxi
madamente 30% da população brasileira; o Esta
do do Rio de Janeiro, isoladamente, receberá 
16%, enquanto que o Piauí ficará com a irrisória 
participação -de 0,2%; o_ Estado -do Amazonas, 
paradoxalmente, perderá com a nova partilha. 

Essas informações ·constituem um testemunho 
inequívoco;-que nem sempre o que é melhor para 
os estados e municípios é melhor para os estados 
e municípios das regiões mais pobres. 

Como atenuar, todavia, esses resultados? Aso
lução passa, inevitavelmente, pela revisão dos cri
térios de repartição do FPE e do FPM, aumen
tando significativamente seu caráter redistribu.
tivo,Jsob o ponto de vista inter-regional. Trata-se, 
entretanto, de matéria pertinente à legislação in
fraconstitucional, a que pretendemos oportuna
mente nos habilitar. 

Tem os que entende[, por outro lado, que os 
usos de padronização econômica utilizados no 
Brasil, segundo os quais os Preços dos serviços 
públicos essenciais sãO os mesmos em todo o 
território nacional, não contribUi para estimular
mos o sentido de solidariedade nacional, mas, 
ao contrário, serve apenas para aprofundar os 
sentimentos de discriminação por parte das re
giões menos favorecidas. 

Este me parece o aspecto essencial do federa
lismo leg~l que temos tido e que, no meu enten
der, só contribuiu para reforçar o antifederalismo 
econômlco, social, político e cultural que ele gera, 
com distorções profundas e aparentemente irre
movíveis. De tal sorte, que só nos federalizaremos 
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efetivamente, na medida em que, ao federalismo 
legal, formos capazes de antepor uma federação 
equilibrada econômica, soda!, cultural e politica
mente. Enquanto permanecer o dualismo da so
ciedade e da e_conomia brasileiras, não podere
mos acreditar na eficácia e na permanência de 
um sistema político que tem inegáveis dimensões 
sociais, culturais e econômkas às quais, infeliz
mente, não temos dedfcado a devida atenção. 

Minha conclusão é a de que,_ ao federalismo 
legal, têm corre-spondido no Brasil práticas típicas 
de um estado unitário. Em outraS-palavras, temos 
wna Federação estrutUrada juridicamente, mas 
não temos nenhuma economia, nenhuma socie
dade igualmente federa1izadas. Só o ajustamento 
dessas concepções e dessas práticas nos_ dará 
condições de harmonizarmos nossas instituições 
poJíticas ao meio social e à realidade econômica 
em uma estrutura, sob a qual qualquer federação 
seja capaz de sobreviver e de_ se cons-olidar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. · · 

O SR. LOURWAL BAPTISTA (PFL- SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.}- Sf. Presidente, 
Srs. Senadores: 

O centenário do nascimento de Hermes Fontes 
transcorrido no dia 28 de agosto passado, é um 
acçntecimento digno de registro no cenário "Ctiltu
ral da nacionalidade. 

Nascido em Boquim; no Estado de Sergipe, 
Hermes Fontes foi festejado com uma genial reve
lação, desde os 9 anos de idade, em virtude da 
sua impressionante precocidade intelectual. 

A este respeito, Humberto de Campos transcre
veu no seu Diário Secreto as declarações do 
filósofo e escritor sergipano Laudelino Freire, na 
Academia Brasileira de Letras: ." "Eu era Depu
tado Estadual em Sergipe, ·e um dos sete repre
sentantes da oposição, quando notei que, todos 
os dias, aparecia nas galerias da Assembléia um 
meninote que acompanhava com grande inte
resse os-debates. Um dia, trouxeram-no à minha 
presença, como -um menino-prodígio. E eu verifi
quei que se tratava realmente do portador de uma 
memória assombrosa, pois que o pequeno sabia 
de cor discursos inteiros de Rui Barbosa, e até 
alguns meus, proferidos na Assembléia. Esse me
nino era o Hermes Fontes, o Hermezinho, como 
era conhecído em Aracaju, cidade onde o peque
no não podia ser aproveitado como convinha. 
Foi,- eritão; qU"ando lembrei-me de oferecer-me 
para trazê-lo para o Rio, a fim de interná-lo no 
Colégio Militar, de que eu já era professor. Esse 
meu oferecimento de oposicionista meteu em 
brios o Martinho Garcês"- Não, Senhor, decla
rou este. Quem toma conta do menino sou eu! 
.. Mais tarde num encontro que tivemos conver
samos sobre o menino, ficando combinado que 
ele traria o Hermes para o Rio, tomando-o sob 
a sua proteç:ão. Embarcamos no mesm6 vapor, 
o Martinho com o pequeno e eu". 

O destino de Hermes foi, portanto, o Rio, aonde 
chegou no dia 19 de julho de 1898. 

O acOntecimento decisivo na infância de Her
mes Fontes decorreu do providenciaJ encontro 
do genial poeta de Boquim, então vivendo com 
o irmão, em Aracaju, com o acadêmico Laudelino 

Freire e o _então Presidente de Sergipe, o magnâ
nimo Martinho Garcês, que conhecendo a pobre
za franciscana dOs pais de Hermes Fontes, em 
Boquim e do irmão João Fontes, resolveu prote
ger o menino, acolhendo-o em sua residência 
no Rio. Assim; o_ ilustre Jurista, ex-presidente de 
Sergipe, e Senador da República Martinho César 
da Silveira Garcês e sua virtuosíssima esposa, Do

-na Rafaela Lambert Garcês, cuidaram do filho 
adotivo com todo carinho, matriculando-o no co
légio. EVIdenciamos wn talento que raiava pelas 
fronteiras da genialidade, o amor ao -estudo era 
para Hermes Fontes uma verdadeira obsessão, 
correspondendo assim~ através dos êxitos que ob
teve nos estUdos, às expectativas e à alegria do 
generoso Senador Martinho Garcês que: muito 
se orgulhava do filho adotivo .. 

Mas, homem feito, precisava trabalhar, ser inde
pendente, custear os próprios estudos superiores, 
já que os secundários foram brilhanternenteJeitos 
e não era possível, nem mais aceitava abusar da 
magnanimidade do Senador Martinho Garcês~ 

Fez, entã.o, concurso para a Diretoria Geral dos 
correiOs. Como era d~ esperar, Hermes Fontes 
tiro1,.1 o prímeirci lugar, tendo sido nomeado prati
camente de 2~ classe, no dia 5 de agosto de 1908, 
inkiando assim uma modestíssima carreira buro
cráficá, fadário de todos os literatos dO tempo, 
carreira que nunca lhe deu mais do que o sufi
ciente Para viver com dignidade e pobreza. T or
nou:-se-destarte um funcionário-público de vida 
exemplar, passando a morar numa pensão do 
Catete. O diploma de bacharel conquistado na 
Fã-culdade Nacional de Direito, aos 29 de dezem
bro de 1911, não lhe deu maiores vantagens:
era mais Urrf adVogado, que não ·exercia a profiS
são, pois ocupar um lugar em repartição pública 
e fazer versos, nunca foram atividades de um cau
sídico. "Mas essa era a realidade de sua vida -
assihalou Povina Cava1Canti na biografia editada 
pela Livraria José Olympio Editora, "Hermes Fon
tes- Vida e Poesia .. ,- -aliás o melhor e mais 
comovedor depoimento até agora: publicado so
bre o inesquecível poeta sergipano (Edição de 
1964). 

Em 1909, por o"casião da "Canipanha Ovilista", 
Hermes Fontes participou, com entusiasmo, do 
movimento nacional dos jovens e estudantes em 
favor da candidatura Rui Barbosa, a cujo lado 
se bateu nos comfdos e na imprensa. 

Por essa época Hermes Fontes colaborava nos 
principais jornais do País, revelando-se na pleni~ 
tude do seu imenso talento, como um escritor 
de excepcional capacidade. 

-Todavia, Hermes Fontes sofreu muitas decep
ções e amarguras. Por cinco vezes, tentou ingres
sarna Academia Brasileira de Letras, não o conse
guindo. Em 1930, em virtUde daS mudanças polí
ticas decorrentes da Revolução, sofreu demasiado 
quando se malogrou a possibilidade de tomar-se 
Deputado pela terra em que nasceu e, tendo servi
do ao governo derrubado, foi alvo de humilha
ções. Sofreu, ainda, a dor de ter um lar desfeito 
e a traição de pessoas que julgava fossem amigas. 

Desnorteado pela ocorrência de tantas~ vicisSf.." 
tuáes simultâneas, HermeS Fontes suicidou-se 
com um tiro de revólver. 

ESsa ·ror a dramática trajetóri;, p~ernat~f~m-en
te, encerrada, de Hermes Fontes, pontilhada de 
sofrimentos desde a infância, angústias e malo
gros, a pobreza e a solidão que o levaram ao 
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desespero de uma trágica e irrecorrível decisão: 
- o suicídio no dia 25 de dezembro de 1930, 
o Natal mais triste da sua vida. 

Na bibliografia de Hermes Fontes tornaram-se 
imperecíveis alguns dos seus principais livros: 
Apoteoses (versos), 1908; Gêneses (versos), 
1913; Ciclo de Perfeição, 1914; Mundo em 
Chamas, 1914; Miragem do Deserto (versos), 
1917; Epopéla da Vida, 1917; Microcosmos 
(elogio dos insetos e das flqres), 1919~ A Lâm· 
pada Velad~ (versos), 1922; Fonte da Mata, 
1930. . . 

Mas, incontestaVelmente, as Apoteoses- rece
bidas com imediata consagração - foram as 
poesias que conquistaram para Hermes Fontes 
a admiração popular, e uma posição de incontes
táve1 releva no cenário intelectual e cultural da 
nacionalidade._ ' 

Ao enc.errar estas sudntas considerações à 
margem do centenário de Hermes Fontes afigura
se-me justo e_ oportuno sugerir que a Universfdade 
Federal de Sergipe e a Secretaria de Educação 
do Estado promovessem ufna reedição dos liVros 
de Hermes Fontes, a fim Qe que esse incom
parável e insigne poeta sergipano se tomasse 
mais conhecido e amado pelo povo brasileiro. 
Ao mesmo tempo, requeiro a incorporação ao 
texto deste conciso pronunciamento do artigo 
anexo publicado pela A Tarde, de Salvador, em 
sua edição de 23 de agosto de 1988 sobre Hermes 
Fontes, de autoria do jornalista Mário Cabral, as-
sim como o artigo "Centenário de Hermes Fon-
tes" de· autoria do Acadêmico Austregésilo de 
Athayde, publicado no Correio Braziliense, de 
19 de setem~ro de 1988. (Muito bem! Pal!:f!as.) 

DOa!MENTO A QUE SE REFERE O SR 
.. LOURJVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSo. 

A Tarde- terça-feira, 23 de agosto de 1988. 

HERMES FONTES 

MárioCabnd 

Era pobre, feiO o talentoso. E, alêm do mais, 
era poeta. Possuía portanto, todas as condições 
peculiares a um ser humano tocado pelo ·signo 
da desgraça. Nascera pobre em uma terra pobre 
no interior agreste do Sergipe - a cidade de 
BoquUn. E pobre, feio, e surdo, fora tentar a vida 
na grande metrópole, o Rio de Janeiro. Sua poesia 
de rara beleza simbolista espantara o mundo lite
rário. Uma poesia cheia de sons, de luzes, de 
cores, explodindo em ritmos e harmonias. O seu 
primeífo-livro Apoteoses, escrito entre os 14 e 
18 anos, revelava um novo gênio da poesia brasi
leira. Louvores. Aplausos. Homenagens. Mas de
pois a inveja superou tudo. Vieram as críticas mal
dosas, as perseguições políticas, o fraCasso enor~ 
me do seu grande amor. Por fim a Academia 
Brasileira de Letras lhe fechou as portas. Como 
seperar tanto sofrimento? Ele não pôde suportar 
e sucumbiu ao peso da infelicidade. Falo de Her

-m_es fontes_ Cujo centenário ocorre, agora, em 
28 de agosto de 1988. Conheci Hermes ~Ontes
em 1928, ano em que surge, no Estado de Sergi
pe, o movifnento ·modernista com Abelardo Ro
mero L Passos CabraL e José Maria Fontes. Não 
era somente um poeta, era um artista, condições 
tão próprias da época do evoluciorilsmo de Dar-
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win, do materialismo de Haechel e das teorias 
estéticas de Hegel. Pertence a mesma famíJia de 
outras figuras notáveis _das nossas letras: o poeta 
Martins Fontes, o ensaísta Lourival Fontes e o 
romancista Amando Fontes. Conheci Hermes
Fontes, como já disSe, -rio ano de 1928. Ele era 
amigo de meu tio Passos CaDrã1~18mbém poeta. 
E foi visitá-lo em sua casa, na Rua Japaratuba, 
hoje Rua João Pessoa, na cidade de Aracaju. EU 
tinha 14 anos. Morava ao lado. E vi então o poeta 
sentado na sala de visitas conversando com meu 
pai e com meus tios Passos Cabral e Zizi Cabral. 
Não tive boa impressão. Era feio, surdo, pequeno, 
cabeçudo. Oliveira e SiJva assim o retratou: "A 
grande cabeça inquieta plantada em um tórax 
de criança. Corpo minúsculo. Nas órbitas fundas, 
os olhos miúdos e penetrantes". Mas um simples 
_sorriso o transformava, iluminando~lhe, totalmen
te, a máscara, fechada. Assisti, assim, em uma 
transparente manhã de Primavera, o poeta escre
ver um soneto em um álbum ·de minha tia, impro
visadamente. Só depois- que comecei a versejar, 
trabalhando, também o soneto italiano; é que bem 
pude avaliar a façanha do poeta. Escrever um 
soneto, decassl1abo ou a1exandrino, de improviso, 
perfeito na forma e no fundo, é tarefa que rara
mente se pode presenciar. Só muitos anos depois 
conheci um outro poeta capaz de realizar uma 
proeza semelhante, o poeta Euriclldes Formiga. 
Hermes Fontes, na ocasião, não impressionou 
bem o meu espírito. Mas depois lendo Miragem 
do Deserto. A Fonte da Mata e A Lâmpada Velada 
é que me dei conta da excelsitude do poeta que 
conhecera na minha meninice. Nunca mais o vL 
Tempos depois, na cidade de Boqulm, Estado 
de Sergipe, visitei á casa -em que ele nascera, 
a fonte da mata, e o monumento que fora erguido 
para perpetuar a sua memória. Feio, pobre, sem 
lar e sem amor, arrastou, durante uma vida inteira, 
a sua mágoa íntima de triste e de solitário. Não 
era só na poesia que extravasava a sua melancolia. 
Era também nas cartas. Dizia, por exemplo, ao 
seu amigo Oliveira e Silva: "É uma tristeza inven
cível. Uma perfeita incompatibilidade com a vida, 
com o meio e com os homens. Eu me sinto 
só. Eu sou o só". Hermes Fontes esteve aqui, 
na Gdade do Salvador, sendoJesleJado por Carlos 
OiiáCflíó, -EUgênio Gomes, Leopoldo Braga, De
raldo Dias, Argileu Silva e Hermes Lima: Partici
pou, também, todas as noites, no Café das Meni
nas, das reuniões daquele grupo famoso, em lon
gos e ruidosos debates literários. A Cidade do 
poesia intitula-da "Salvador à Noíte", Hennes FOnw 
tes foi um grande poeta. Além do mais. Como 
ser humano um bom, um puro, um humilde, um 
incompreendido. Tantã gente-lhe quis mal sem 
razões e sem motivos, talvez, somente-porque 
era pobre, feio e surdo. Tà.fVei-inveja" da-SUa inteli
gência. No Natal de 1930 ele se-matóu com um 
tiro na cabeça. A solidão acabara com o poeta. 
Em um divã, deitado cometera suicidio. Aliás- a 
sens_açã.o_da_ morte era _uma constante no seu 
espírito. E depõe Povína ·eavalcanti em um livro 
admirável sobre o poeta: "A felonia política, o ma
logro da candidatura à Academia, o desquite e 
a Revolução de 1930 foram e fermento da tragé
dia". Mas antes de morrer Hermes Fontes fiZera 
o seu testamento. Dizia assim: Aos que me 
odeiam de ódio sem razão ou me- ·perseguem -
porque os não_ persigo, a todos, meu amigo ou 
inirriigo, abro, simples e ingênuO ci ·coração ... 

Brasília, quinta-feira, 1? de setembro de 1988 

Correio Brazillense 

AUSTREOÉSILO 
DEAlliAYDE 

Centenário de 
Hermes Fontes 

Três ou quatro conte"mporâneos, alguns paren
tes e admiradores, ao todo quinze pessoas, em 
torno da h erma _de Her111es fontes, no Passeio 
Público, celebramos a passagem do seu cente
náriQ._A tan_to_ res!Jmiu_-~e a glória_do jovem autor 
das _"Apotheoses" que apareceu com um frêmito 
de aplausos de todo o mundo literário do Brasil. 
O _pegueno rt:l_onumento fQi_ doado à cidaçie por 
mim, -com a ajuda abnegada de Povina Cavalcà.ilti, 
outro dileto amigo do poeta. Estava também pre
-sente,_[ara presença em cerimônias_ desse gênero, 
um capuchinho, com as suas vestes, cr_uz _e r_osá-
rjo. ___ - ~ , . -

Hermes Fontes pertenCe ao património literário 
do País e, ainda que esquecido pelas novas gera
ções, o seu Lugar consa-gra-se- como simbolista, 
que não parou nessa escola, com o fulgor das 
"Apotheoses", pois não lhe falta também a beleza 
fria dos parn"asian6s, qUe assiril. di:mominavam, 
embora todos mesmo os franceses tenham feito 
excursões pelo roman~mo e alguns mais ousa
dos criassem novas _formas da arte poética, nas 
quais se incluem com merecimento excepcional 
Baudelaire, Rimbaud, Samin e Paul Verlaine, o 
grupo satânico, pendendo para o byronismo. Her
mes foi também um cronista de leve e risonha 
prosa, com tons irónicos, e jornalista e crítico, 
como foi funcionário exemplar, e ãmigo daqueles 
que-lião se perdem pela ternura da afeição que 
sabia dedicar. 

Quando a Academia de Letras deixou de elegê
lo, no começo da década_de 20, os jovens aspi
rantes ao reftome de escritores reuniram-se para 
dar a Hermes 9 que lhes pareciauma justa repara
ção. Fui escolhido, apesar de tão jovem, para fazer 
uma conferência, estudando a posição dO autor 
da "Lâmpada Velada", a última que se fez num 
auditório que havia na Biblioteca Nacional. Só 
muito mais tarde, quando eu próprio fui eleito 
acadêmico, comprendi as razõ.es do corpo eleito
ral do tempo, deixando de sufragar o seu nome. 
Hermes era muito moço, o seu gênero poético 
parecia ainda contundente para o gosto daqueles 
que pertenciam à cúpula do sodalldo._ Houve, al
gtJtls anos depois, a tragédia do seu aniquilamen
to l,o'0Juntário, persegUido pela intolerância dos re
volucionários de 30. Um drama de separação da 
família, solitário e sem forças para a Iu.ta, pôs 
termo _ao sofrimt?nto que tanto O- .amargava. Fo
mos levá-lo à Sepultura no São_João B8.tista, entre 
lágrirrias: A herma do Passeio Público ficará ali 
perene, na sereniclad,e _cl~ justiça feita a um dos 
poetas mais sensíveis do nosso século. 

A.C. Scartezinl 

O~SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O~S_R, l'RANCISCO ROLLEMBERG 
(PMQB __ ::- SE. Pronunçia o seguinte discurso.)_ 
-::-S~-. Presidente, Srs. S~nadores, em susten:taç_ão 
ão Proj.eto de_ Lei do Senado n? 56/BBr desejo, 
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nesta_oportunidade, tecer algumas considerações 
sobre a necessid_..ade de aprÕvar-se a prorrogação 
da isenção do lmposto de Renda sobre juros, divi
dendOs e· ·rendimentos das cadernetas de pou-
pança.· -

ln!cialmente, cumpre-me ressaltar que as ca
dernetas de poupança, desde 1978, vêm tendo 
um tratamento diferenciado em--relação-a outras 
aplicações no mercado financ~iro. Seus rendi
mentos não têm ficado sujeitos à tnbutação e 
-0 governo garante o valor aplicado. 

Entretanto, há ameaça concreta de rompimen
to -de uma dessas regras em· que se esteia o siste
ma de poupança. Eis que o Decreto-Lei n? 
2.303/86 fixa o prazo fmal para gozo do beneficio 
fiscal, em· 31 de dezembro de" 1988. Ademais, 
tem-se divulgado amplamente a-pretensao do Go
verno de tributar os rendimentos de poupança 
a partir de 1989. 

Diante desses fatos, penso que cabe aos parla
mentares e~inarem o problema de forma glo
bal, para se chegar a uma solução que ffielhor 
atenda ao interesse público. Nessa linha, seria 
possível que a tributação dos rendíinentos de ca
derneta de poupança proporcionasse um peque-
no aumento dos recursos do Tesouro, mas, por 
oy_tro lado, produziria ~feitos ext"remamentê preju
diciais ao caixa do sistema de poupança. Ein pri
meiro lugar, geraria um sério e inoportuno descré
dito nó sistema, pois sendo de diminuta signifi
cação, como de fato_se_ria, a arrecadação extra, 
isto Poderia incentivai O Governo, em curto _espa
ço de tempo, a reexaminar o assunto. Além disso, 
deve-se levar em conta que uma tributação sobre 
os ganhos de poupança, por menor que fosse, 
desestimularia os depósitos por parte da maioria 
da população, estancando_ o fluxo de recursos 
para o _setor habitacional, cuJa _car_ênda de mora
dias populares é crónica e atinge níveis alannan
tes. 

Há também indídos_de_que a tnbutação das 
cadernetas de poupança, ~-o afugentar poupado
res, contribuiria para o aumento do consumo, 
o que. redundaria numa elevação da taxa de infla
ção. 

Com efe"itO, o projetá-de lei pioPostO visa- man
ter o estímulo aos depósitos em caderneta de 
PÇJUpança, como fonna de obter recursos. para 
a construção civil no setqr _ _!l~_b_!ta<;(onal, com Vistas 
ao fínancíamen'to da Casa própria, especialmeilte 
pelas classes da população de renda mais baixa. 
O conteúdo e o alcance social da medida são 
evident~. E _é_,_ exatamente, este perfil de cunho 
social inerente_ ao _setpr da habitação que distinQue 
as cadernetas de poupança das demais espécies 
de ipvestimento existentes no Jl!ercado fariançeiro. 

Na realidade, as cadernetas de poupança remu
neram o capital nelas aplicado com taxas de juios 
inferiores às praticadas em o_utr_as_ aplicações fi
nanceiras, mas o que de fato constitui motivação 
para que signfficativa parcela da população, prin
cipalmente a de poder aquisitivo menor, prefira 
depositar suas economias nas cadernetas, são 
a segurança e a isenção tributária, aliadas ao ciclo 
mensal de reffiuneraÇãõ e à liquidez instantânea. 

Sa1iente-s_e __ que nos últimos meses o desem
penho-das cadernetas de poupança tem-se apre
sentado acima das expectativas no que diz res
peito à captação de recursos e é deseJável que 
assim continue, para Pennitir a transferência de
um maior volume de recursos do setOr privado 
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para a construção civil, via instituições fmanceiras 
públicas e privadas. 

Os dados disponíveis apontam a existência, em 
31 de julho e 1988, de 7,1 trilhões de cruzados 
depositados em cadernetas de poupança, distri
buídos por 70 milhões de c:ontas. Deve-se ressal
tar que apenas 2% da contas (1 ,4 milhão) detém 
45% dos depósitos (3,2 trilhõesâeCruzados). Co
mo quase metade __ do total- depositado está em 
mãos de somente 2% dos poupadores.- toma-se 
muito arriscado para o sistema qualquer medida 
impensada que venha a abalar sua credibilidade. 
Desde 1978 até hoje têm sido intocáveis a garan
tia que o Governo dá ao investimento e à isenção 
bibutária dos rendimentos. Anexo a este pronun
ciamento encontra-se reproduzido um quadro 
avaliativo dos depósitos produzidos pela ABEOP 
que retrata com fidelidade o que se expôs. 

Ultimamente tem-se divulgado a pretensão do 
Governo de tributar os juros de caderneta de pou
pança, quando esse rendimento ultrapassar de 
60 OTN mensais, individualmente. Ora, nessa fai
xa .de rendimentos de juros estão apenas os pou
padores, cujos depósitos, a preços de agosto de 
1988, se situavam em--torno de 24 milhões de 
cruzados. A soma de poupadores a ser abrangida 
nãochegariaa0,5% do total das contas e a arreca
dação decorrente da sobredita tributação não al
cançaria a cifra de 1 bilhão de cruzados por mês, 
se os. juros fossem taxados à alíquota de 10%. 
Deve-se realçar que essa arrecadação seria obtida 
se. os grandes poupadores não se afastassem do 
sistema de poupança para buscarem outros in
vestimentos. mais rentáveis. 

Por conseguinte, a União iria arrecãdar menos 
do que se estima, ou quase nada, e os pequenos 
poupadores, com o abalo do sistema, ficariam 
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temerosos de continuar depositando suas econo
l]'lja_s eql_po_upança, o que, certamente, os levaria 

· a gastá-lãs em bens de consumo. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, como se pode 

concluir dessa exposição, é de todo justificável 
a desoneraçao· tributária em favor dos objetivos 

_ económicos--sociais que a medi~a preconiza. Tor
na-se de exterma importância que as cadernetas 
de poupança continuem a merecer um tratamen-

- to diferenciado em relação às demais aplicações 
financeiras, considerando sua jmportância estra
tégica para a cOnstrução civil, como captadoras 
e repassadoras _de recursos e _como impOrtante 
instriiffie"nt.O da política nacional de habitação. A 
manutenção do incentiVo ftsCal pode não soludo· 
nar de imediato e por completo o problema da 
carência de moradias no País, mas continuará 
a ser, indubitavelmente, um forte atrativo para a 
captaçáo dos recursos de que tanto necessita o 
Sistema Financeiro de Habitação. 

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

DOCaMErrrO A Q{JE SE REFERE O SR
FRANC!SCO ROLLEMBERG EM-SÉ(] DJS
aJRSO.-_ 

CADERNETAS DE POUPANÇAS 
Posição em 31-7-88 

Fonte: ABEOP 
Total de Corltas: 70 inilhões 
Depósitos: 7,1 tri1hões de cruzados 
0,5% das contas detém 20% dos depósitOS (350 
mil contas, 1,4 trilhão de cruzados). 
93%- das con_t~ têm saldo inferior a Cz$ 
200.000,00. 
2% dascontas-(1 14milhão)detém45% dos depó
sitos (3,2 trilhões de cruzados). 
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m~mto.e se encontra hoje entre_as principais na
ções do mundo, sendo, indusive, objeto de inveja 
e sonho de milhares de brasileiros que para lá 
se dirigem. 

Nenhuma fórmula pode ser simple_smente 
transplantada _de um país a outro. Porém, nada 
impede que adotemos alguns exemplos, alguns 
padrões que possam inspirar o modelo brasileiro .. 
O modelo a dotado pelos EUA pode ser um exem
plo a ser seguido. Mas, seguramente, outro exem-
plo é o australiano. _ _ _ _ _ _ 

O trabalhismo demoCfático brasileiro não pre-
tende reinventar a roda. Em economia,·resta pou
co a ser inovado. O que se pretende; afinal, é 
a adoção de políticas definidas, modelos que real· 
mente objetivam o fortalecimento do mercado 
interno e da econcrrtia brasileira aliados a procedi~ 
mentes moralizadores, criteriosos, socialmente 
justos, com prioridades perfeitamente claras em 
benefício daquelas parcelas mais carentes do po
vo, 

Nada justifica a miséria em que vivem grandes 
contingentes áa pOpulação de nosso País. Todas 
as _explicações para esse quadro _de deficiências 
redundam na incúria administrativa, na desones-
tidade, na impunidade e no descaso, como se 
·a economia fosse desvinculada do povo, a exem
plo da célebre frase do GeneraJ Médici, quando 
viu a fome do nordestino: "A economia vai bem, 
o povo vai mal". 

Desde a anistia aos brasileiros banidos, exilados 
e cassados - entre os quais me incluía - o 
trabalhismo democrático vem dando sobejas ma
nifestações de democracia, tolerância, princípios 
justos, objetivos claros. Durante a Constituinte, 
nosso partido, o PDT, lutou bravamente, junto 
com outros partidos, em ·defesa do progresso, 
do avanço, dos direitos que pudessem beneficiar 
toda a sociedade, sem descuidar de nenhum seg-

Depósitos em Cz$ 

7.100.000.000.000,00 
7.100.000.000.000,00 
1.400.000.000.000,00 . 
1.400.000.000.000,00 

SIMULAÇÃO PARA FINS DE 
TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA 

Juros Mensais 
(Base do cálculo) 

35.500.000.000, 
35.500.000.000, 
7.000.000.000, 
7.000.000.000, 

i\líquota 

25% 
10% 
25% 
10% 

Imposto 
Mensal em Cz$ 

8.875.000.000,00 
3.550.000.000.00 
1.750.000.000,00 

70.0.000.000,00 

- -- menta: dos trabalhadores aos empresários: dos 
índios, passando por todas as minorias, aos cida-

-dãos comuns; representativos da-~ grande maioria. 
O nOsso partido cuidou de defender os militares, 
os aposentados, o funcionalismo civil da adminis
traÇão clireta e das estatais. Sob a lúcida orienta
ção de Leonel Brizola e das lideranças ftrmes e 
esclai'eddas de Mawícío Corrêa e Brandão Mon
teiro, nossa pequena bancada teve particípação 
fundamentai em prol da união, da concórdia, da 
solidariedade, do progresso que são, afinal, o que 
acreditamos que a nova Constituição propiciará. 

O SR. PRESIDB'ITE (Humberto Lucena) -
ConCedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia. 

O SR. MARIO MAIA (PDT- AC. Pronuncia 

lianos e neo-zelandeses foram massacrados nas 
areias escaldantes do norte da África, por omissão 

- dos britânicos. O ataque dos japoneses a: Pearl 
Harbor foi decisivo e mudou a g~ografia da guerra, 
do mundo bem como a história auStraliana. A 
partir desse incidente, o povo australiano mudou 
não apenas seus governantes, mas o próprio siste
ma de governo, numa· reação poderosa à subser
viência de seu GoVerno de então à tutela inglesa 
do Sr. Winston Churchlll. A Austrália adotou a 
~emoc;racia trabalhista. 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, no início da 2• Guerra Mundial, os aJiados, 
como todos sabemos, estavam ma[s preocupa-· 
dos com a Europa, o eixo Mussoline/Hitler. Os 
japoneses não ofereciam grandes preocupações, 
não se lo_calizavam no centro das aflições_do mun
do ocidental. Sua guerra estava ainda restrita ao 
próprio oriente. 

AAustrá1ia mantinha suas defesas sob as estri- O cOmeÇo-da virada australiana foi exatamente 
tas ordens do comando a1iado, tendo, inclusive, este:areaçãodocolonizadofrenteaocolonizador. 
enviado suas tropas para o deserto do médio Deu certol O trabalhismo _democrático guindou 
oriente por determinação de Churchill, ficando aquele grande país a uma posição ímpar no mun· 
por isso com seu tenitório totalmente desguar- do. 
necido. A Campanha de Galípoli ainda latejava De cultura Ocidental, sem a_ rigidez obsessiva 
na memória dos australianos, ocorrida durante _ , do Oriente, sem conc~ntrar seus esforços em ex
a I' Guerra Munida!, visava à conquista de Cons- portáção, sem grande endividamento externo, a 
tantinopla e nela milhares de soldados austra- Austrália süperou a barreira do subdesenvolvi-

Perante tudo que colocamos nesta oportuni
dade. uma espécie de profissão de fé, de clara 
manifestação de nossos objetivos, causa-nos es
tranheza, ainda existirem bolsões de radicalismos 
a pregar golpes, medidas contrárias ao interesse 
comum, a pregar sOluções indesejadas pela gran
de - maciça - maioria do povo brasileiro. Bol
sões esses que levantam dúvidas sobre a continui-
dade do processo democrático, como o Sr. Jânio 
Quadros, uma ave agourenta, ou como o panfleto 
conhecido por Letras em marcha, que em seu 
número de julho traz matéria, sob o titulo "Crime 
Inaceitável", que prega o golpe militar, caso Brizo
la venha a sagrar-se o predileto pelo povo brasi
leiro nas eleições presidenciais do ano próximo. 

O programa de um Govemo Brizola tem por 
fundamento a democracia participativa mais au
têntica e a total erradicação da miséria e do analfa
betismo. Onde está o radicalismo dessa proposta?_ 

É inaceitáveJ ainda existir quem tenha a desfa-
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çatez e o cinismo, o antipatriotismo maJ"s nefasto 
de pregar golpe miUtar para resolver problemas 
que, na verdade, não passam de subterfúgio para 
resolver questões pessoais, mesquinhas, interes~ 
seiras. 

A democracia brasileira tem que "estar acima , 
de questões dessa natureza. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -
A Presidência convoca sessão ·extraordinária a 
rea1izar-se amanhã. dia 14, às 14 horas e 30 minu
tos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação em tumo (mico, do Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 18, de 1988 (n" 7,135/86, na Casa 
de origem), de inicü'I.Iiva do ,S_enhor Presidente 
da República, que dispõe sobre. as relações de 
trabaJhO do treinador profissional de futebol, e 
dá outras providências, tendo . 

PARECERES, proferidos em Plenário, favorá
veis ao projeto e às Emendas de nos 1 a 7. 

2 

Votação, em turno único, do -Projeto de Resolu
. ção n'? 29, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura Muni

cipal de ltabera~ Estado de GOiás, a contratar -
operação de crédito no valor corespondente, em 
cruzados, a 13.650,42 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo . . -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário .. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolu
ção n~ 30 .. de 1988~ que autoriza a Prefeitura Muni
dpal de Itapuranga, Estado Qe. Goíás, a Contratar 
operação de. crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 48.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, pr0f~rido em Plenário. 

4 

7 

Votação, em turno_ Ül"ij ;- ' . ~ ,;,.t.-, de R,e:;;olu-
ção ft/49, de 1988, que autQa:iza élt ,.. '};: ~n:· 
cipal de ltaporã, Estado do Mato GroS$)_ do Sul, 
a cOntratar oper;;3ção .de crédito no _v~o~ çorres
pondente, em cfU2;ados, a 13.800,00 'Obriga,ções 
dO TesourO Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁ\IEL, proferido em Plenário. 

8 
Votação, ·em tuinp 'único~ do Pfojeto de Resolu~ 

· çãO~ 50, de _1 ~1;38', q1,.1e ~utOriza ~Prefeitura Muni
cipal de T aquarussu,_ E-s:tado do Mato Gfós:So do 
S.ul, a co_ntrata.r pperação_-de crédito no valor cor~ 
respondente, eril c~dos, a 6.098,6R Obriga
_ções do T escuro Naçional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ei.enário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
. ção n" Sl, de 1988_, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Poxorêu, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 197.554,00 Obrigações do 
Tes.ouro Naciopal- OTN_, tendo · 

.PARECER FAVORÁvEl,pioferido em Plenário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
_çãç n9 53, de 1988, que autoriza a -Prefeitura Muni~ 
dpal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no_ valor correspon
dente.,_em_çruzados, a 1.821.676,00 Obrigações 

-dO'Tesou_ro Nacional- OTN, tendo 
: ~ARECER FAVORÁ~ proferido -em Plenário. 

11 

Votação, em tumo úni_co, do Projeto de Resolu
ção n" 57, de 1961;1, que autoriza a Prefeitura Muni
ciPal de Propriá, Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 79.860,DO Obrigações do Tesouro 
Nadono1,Jl_~ OTN_,_ tendo 
. -~E~ ~AVORÁ VEL, proferi~o em Plenário. 

12 

Votação, em turno único do Projeto de Resolu
ção n'l32, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpal de Monteiro, Estado_ da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECERFAVORÁVEL,proferidoemPlenário. 

'votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 58, de l988, Que autoriZa a "Prefeitura Muni
cipal de ltauçu, Estado de GoiáS_, a Contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados~ a 25293,75 Obrigações do T escuro Nacio
nal_- OTN, tendo 

- 'fARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n"' 42, de 1988, que autOriza a Prefeitura 
Municipal de Arai Moreira, Estado do f.'\ato Grosso 
do Su1, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados_, a 48A11;27 Obri
gações do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 48, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Bandeirantes, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 4.699,00 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER F AVORÁVEL,proferido em Plenário. 

13 

. Vota_çãQ, em t~.:~mo únic_o, do Projeto de Resolu~ 
ção n'? 61, de 1988,- que autoriza o Governo do 
~tado de Minas Gerais a realizar operação de 
crédito externo no valor de US$ 48,500,000.00 
(quarenta e oito milhões e quinhen~os mil doláres 
norte-americanos), tendo _ 
. PARECER F:AVORÁ VEL, proferido em Plenário. 

~-14 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Resolu
Ção ft/69, de 1988, que aUtOriza a Prefeitura Muni
cipal de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente,·em-cruzadóS, a 180.000 Obrigações 
do T~sotiió Nacional- OTN, tendo _ 
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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15 

Votação, er:n turno único. do PrQjeto de. Resolu
ção ri<~ 84.. de f 988;· (Jue autoriza ó úo~r:no do 
Estado do Rio de_ Janeiro a éÇmtratàr· operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 13.750.000,00 ObrigaçõeS dó Tesouro Nacional 
- OTN, tendo . _ 

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em 
Plenário. 

16 

- Vota~o, em.tUino_o/iico, âô.Proj'étõ.dé"'ResOJu
ção no 86, de 1988, que auto_rna o Governo do 
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito 
no valor Correspondeil.te, em cruzados, a 
32.458.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

17 

Votação, em turno único, _do projeto de Resolu
ção n" 102, de 1988, Que_ ãutOriz~ a Prefeitura 

·Municipal de Natal. Estado do Rio Grande dO Nor
te,. a contratar operação de cr_êdito no valor_ corres
pondente, em cruzados, a 431.150,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional_-:- OTN, tendo 

PARECER_FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

18 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 

do Senado n9 43, de t9Sa de _autoria do Senador 
Francisco Rollemberg, que Proíbe a PrOdução, 
comercialização e ub1ização em todo o território 
nacional, de aerossóis que c0itteilhan1 êiorOtiUor
carbono, e dá outras _providêndas, tendo-

PARECER FAVORA ~proferido em Plenário. 

19 

Mensagem n? 77, de 1988 (n9 92/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal dé Colíder, Estado do Mato 
Grosso, a cOntratar operação de crédito no valor 
correspoildente, em cruzados, a 93.000~00 Obri
~ações do Tesouro- Naciorial - OTN (Depen
-dendo de parecer). 

20 
Mensagem n~ 136, de 1988_'(n9238/86, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Diamantino, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação d~ crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 300.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacionai-OTN (depen-
dendo de parecer). · 

21 

·M-ensagem _n" 148, de 1988 (n9 -269/88;_-na ori
gem), relativa à-propOsta para 4ue seja autorizado 
~o Çiove!p~ do Estado do Ceará á cOntratar opera
ção de crédito_~_o valo i' corfe$poi1dênte, em ci-Uza
dos, a 11.468.560 Obrigações do T escuro Nacio
nal- OTN (dependendo de parecei). -

22 
Mensagem n~ 154, de 1988 (n" 289!88, nã ori

gem), relativa à-prOposta para -que seja retificada 
a Resolução n9 -1_86, de 1987, que autorizou o 
Governo do Distrito_Federal a contratar operação 
de -crédito no valor c.õrrespondente, em cruzados, 
a 15.301599 Obrigações do Tesouro Nacional 
--OTN (dependendo de -parecer). 
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23 a) com 6nus total, quando hotNer interesse 
Mensagem n" 163, de f988 (rl" 303/88, na o ri- real e comprovado da Administração, percebendo 

gem), relativa. à proposta para que seja autorizado o servidor a remuneração pelo exercício do cargo 
q Governo do Estado de Serflipe a -contratar ope- efetivo ou emprego; acreScida das diárias e ã:juda 
ração de crédito no v,a]orcorrespondente, ~m cru- _ _de custos, na forma da legislação vigente, além 
zados, a 30.000.QOO,ObrigaÇOes dO TeSOUro Na- --do pagamento, pelo Senado, das despesas de 
cionaJ- OTN (dependendo de parecer). viagem e das atividades _d~ treinamento ou de 

estudo; -
24 b) com ônus parcial, quando houver algum 

Mensagem no 186, de 1 !;)8_8 (n~ 365/88, na o ri- interesse para o Senaâo, embora não prioritário, 
gem). relativa à proposta para que seja autorizado percebendo_ O servidor a _remuneração pelo exer-
o Governo do Estado de Minas Gerai_s a. emitir cicio âo Cargo efetivo ou emprego e o pagamento 
4.882.158,000brigaçóesdoTesouro.doestado,- ·das-despesas de viagem, quando não arcadas 
elevando, temporariamente, o limite de sua dívida Pcir oui:Í'O óig~à pÚbli~q; ·. - . 
consolidada (dependendo de parecer}. c) com_ ónus limitaqo, quando houver algum 

25 
interesse para o Sc~:nado,. embora não prioritário, 
percebendo o servidor a remuner~ção pelo exer-

Oficio n~' S/2, de 1988 (rio 176)f!7, na õiigem), . 'éíclõdo ç_arQo efetivo oU e!l1Pi-ego; 
relativo à proposta para que seja retifiCãda ~ F:eso- d) sem ônus, quando de exclusivo interesse 
Iução n~ 54, de 1978, que autOrizou a Prefeitura doservidor,comperdadaremuneraçãoedemais 
Municipal de Caarapó, Estado do Mato Grosso vc~n1taQens. _ . . • _ 
-do Sul, a elevar em Cr$ 3_0.000.0_00,00-(trinta mi- § 39 Nos casos de autorização para treina-
lhões de cruzeicos} o montante de sua dívida Con- mento sem afastamento, aplica-se exclusivamen-
solidada (dependendo de parecer). te o diSpoStO nO §-29,-"C:".- : ~ · ~ 

§ 4? Caso o servidor seja também beneficiá-
2.G - rio de bolsa CO!lCedida por outro órgão público, 

Discussão, em turno único,.do.p_a_re.cer da ÇOmis- · de"dUili-Se"-ão oS _v.:ilõres -cOrrespondentes das 
são do Disbito Federal sobre a Men:?a_gem no 185, _vantagens decorrentes do_afastamento com ónus 
de 1988 (n9 364/88, na origem): de 9 de setembro total, parcial ou limitado. 
de 1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú- § 51 Durante o período de afastamento,_ o_ ser-
bUca submete à deliberação do Senado a escolha vidor lib~rado com ónus total, parcial ou limitado 
dÓ Senhor Joaquim Domingos Rorfz para exercer estará obrigado .. desenvolver, em regime de dedi-
o ~9<;> de Goyernador do DistritO Federal . cação exclusiva, a atividade para a qual foi desig-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _ nado ou a que foi· auto&a:do, estando proibido 
Está encerrada a sessão. o exercício -de qualquer outra atividade profisSio

nal, remunerada ou não, que configure a celebra-
(tevanta-se a sessão às IB horaS e 30 mi- ção de contrato de trabalho ou a prestação de 

nutos.) serviços_ de qualquer natureza. 

ATO N• 38, DE 1988 
DA COMISSÃO DIRETORA 
Pá nova redac;áo ao Ato n" 1 O, de 1987 

que discipUna o afastamento de servidor 
· para- atividade:s de treinamento fora do 
Senado Federal. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, tendo 
em vista o disposto nos artigos 288, 406, 41 O 
e 531 do Regulamento Administrativo, na Resolu
ção n9 124/87, e no uso de suas atribuições regi
mentais, resolve:. 

Art 1 o O afastamento de servidor para ativi~ 
dades de treinamento externas ao Senado Federal 
é regulado por este ato. -

§ 1 ~ É competente para autorizar: 
a) no caso de ativídades com dura~:ão superior 

a seis meses, o Presidente do Senado Federal; 
b) nos demais casos, o Primeiro-Secretário. 
§ 29 Em qualquer caso de afastamento do 

País, é competente para autorizar o Presidente 
.do Senado Federal. 

Art. 29 Não se concederá afastamento para 
treinamento ao servidor nos quatro últimos anos 
do período aquisitivo de direito à aposentadoria, 
respeitado o interesse da Administração. 

Art. 39 O afastamento do servidor poderá dar
se ex officio ou a pedido do interessado. 

§ 1? Quclndo o afastamento do servidor se 
der ex officio será com ônus total. 

§ ~ Quando o ·afastamento do servidor se 
der a pedido, será: 

Art 4? A proposta ou solicitação de treina
mento será submetida ao Conselho Técníco do 
CEDESEN, que se pronunciará com base .nos 
seguintes requisitos: 

a) correlação do cargo ou emprego ocapado 
pelo servidor com o programa de treinamento; 

b) desempenho funcional do servidor; 
c) conhecimento comprovado do idioma do 

País onde se dará o programa de treinamento, 
no caso de afastamento para o exterior; 

d) prova de habilitação em que se verifique 
se o car .di dato possui os conhecimentos básicos 
para o treinamento; 

e) prova de aceitação da instituição onde se 
realizará o treinamento, quando for o caso; 

f) programa aproximado das atividades a se
rem desenvolvidas pelo servidor, compatível com 
o programa de desenvolvimento de recursos hu
manos do CEDESEN; 

'g) entrevista pessoal, a critério do CEDESEN, 
onde se constate o interesse do servidor e a aplica
bilidade, dos conhecimentos a serem adquiridos, 
para o Senado federal; 

h) ter o servidor dois anos de efetivo exercício 
em cargo ou emprego do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal; 

f) havere servidor atingido o objetivo do treina-· 
menta anterior, quando for o caso-

Art. 59 No caso de afastamento com duração 
superjor a seis meses, deverá o candidato ser 
considerado apto, em inspeção de saúde, pela 
Junta Médica do Senado Federa], 
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Art. 69 Acompanhará o Parecer Final do Con
selho Técnico do CEDESEN Termo de Compro
misso firmado pelo Interessado, que consubstan
cie as exigências deste ato. 

Art. 79 No caso de concorrência de 2 (dois) 
ou mais servidores para a mesma atividade, ou 
para a mesma vaga numa atividade, dar-se-á pre
ferânda ao candidato que: 

a) tenha melhor desempenho funcionaJ; 
b) não obteve ainda o título, treinamento ou 

estágio; 
c) obteve melhor aproveitamento em exame 

interno de seJeção; 
d) demonstre melhor conhecimento do idio

ma requerido pela atividade. 
Parágrafo único. O desempenho funcional 

previsto na letra "a" deste artigo será aferido pelos 
seguintes critérios: - -
I-produção e produtivjdade, comprovadas 

pelo volume e qualidade dos trabalhos realizados 
no Senado, atestados pelos órgãos aos quais per
tenceu o servidor nos Últimos dois anos; 
II- tudO: Q mais que constar dos assentamen

tos funcionais do servidor, relativamente à sua 
vinculação ao Senado e que for pertinente à aferi
ção do seu desempenho funcional. 

Art. 8? O paga~ento das passagens e do 
transporte de bagagem serfl auto~ad_o pelo Dire
tor-Ger.:il, após consulta de preços, devendo a 
escolha recair no meio de transporte mais econó
mico para o Senado Federal. 

Arl 9" Após a Conclusão do treinamento, o 
servidor deverá, em 60 (sessenta) dias, apresentar 
relatório circunstanciado ao Conselho Técnico do 
Cedesen, contendo: 

a) descrição das atividades realizadas; 
b) conclusão final; 
c) os resultados alcançados; 
d) informação de como os conhecimentos 

adquiridos poderão ser utilizados na Casa; 
e) avaliação do programa cumprido; 
f) avaliação da instituição promotora. 
§ 19 O relatório de que trata este artigo deverá 

estar instruído com documento comprobatório 
de participação e aproveitamento do servidor, ex:
pedido pela instituição promotora. 

§ 29 Até 60 (sessenta) dias após o retomo 
ao exercício do servidor, seu supertor imediato 
encaminhará ao Conselho Técnico do Cedesen 
r~atório sobre os efeitos do treinamento rio de
sempenho funcional do servídor. 

Art. 10. Todo servidor autorizado a participar 
de treinamento em Brasma apresentará relatório 

mensal instruído de acordo com o disposto no 
art. 9'1, "a" e "c". 

Art 11. Na hipótese de treinamento de dura
ção superior a 6 (seis) meses, o servidor está 
obrigado a enviar ao ConSelho Técnico do Cede
sen, dentro de 60 (sessenta} dias do término de 
cada semestre letivo, relatório das atividades reali
zadas no periodo, acompanhado, em caso de cur
so, de histórico escolar ou de declaração do pro
fessor orientador sobre o seu aproveitamento es
colar. 

Parágrafo único. A não apresentação do rela
tório semestral implicará, automaticamente, na 
interrupção do envio de pagamento dos venci
mentos, salários, ajuda de custo, diárias e demais 
vantagens que estiver percebendo o servidor, bem 
como no seu imediato retomo ao Senado Federal. 
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Art.. 12. Oservidorquenãoapresentarcertifi~ _ .._ .M 17. ~sie:At9:e~ir~ ~!Jl.v:igo_r _n~.d~tada 
cado de _aproveltailiehtO- ciü rião- óbti_VEir-aprova- ·publlcação. 
ção, restituirá, ao Senado Federal, todos os recur- . Art. 18. Revogam-se as disp~~ições em con-
sos f~.nanceiros réCebídõs em valores atualizados. trário. 

Parágrafo ónlco. Õ recolhimento da impor- Sala da Comlssão Diretora, 19 de setembro de 
tânda a ser restituída na fonna dest~ artigo será 1988. - Humberto Lucena - José Ignácio 
feito ao Fundo do S~n_ªº'-_o_.E_e.._deral, após cálculo - LQ1Jrlval_ Baptista - Jutahy Magalhães -
efetuado pelas Subsecretarias de Adminlstração ~cep C_ameiro - Francisco_ Rollemberg. 
de Pessoal e Financeira .. - _ ~-_ -_ ATO DO DIRETOR-GERAL 

Art. 13. O servidor só poderá obter novo afas-
tamento após pénnanecer em ex_e:rcklo por perío- N9 01, DE 1988 
dO de duração igual ao seu último afastamento. -o Diretor-Geral do senado Federal, no uso de 

Parágrafo único.· NãO sefá 'pefmitido niais de suas abibuições regulamentares e, à vista dos des-
uni afastamento parã Comparecimento a_con-. pachos exarados nà Processo ~n" 010945/88-1, 
gressos, simpósios· óü SemJnárlOS:, ·no periOdo de resolve: 
12 (doze) meses, salvo se for ex ofticio, ou para Art }9 Fica criada urrià comissão destinada 
que o candidato apreSénte trabalho· de interesse.. ao estudo e elaboraçãó de proposta de assistência 
para o Senado no eventO. médica e social para à Senado Federal. 

Art. 14. Em qualQuer hipótese, a autorização § 1? A proposta referida neste artigo deverá 
para afastamento estar·~· cofldicionada à_ disponi- ser apresentada ao Diretor-Geral no -praZo de 30 
b~idade orçamentária e· não Pode implicar pre- (trinta) dias. 
juízo às neces_sidades do serviço. · -- -M. 2o A comissão será composta de 6 (seis) 

'Art. 15. O dispoSto neste Ato aplica-se aos membros, sendo 2 (dois) da Subsecretaria da 
servidores do centro .de _Informática e Pro~essa- As_s_ist._ência Médica e Social, 1 (um) da Assessoria, 
mente de Dados e do Centro Gráfico do Senado 1 (U:m) da Diretoria geral, 1 (um) da Assefe e 
Federal, respeitadas as respectivas peculiatida- 1 (um) da Unissef. · 
des, sendo competente para instruir o processo § }9 Os membros da comissão serão indica-
o respectivo Conselho de Supe!ViSão, ressalvado . dos pelos respectivos dlretores e representantes 
o disposto no art. 19• ~-~-- _ • ·- legais das entidades e designados pelo Diretor-

Art. 16. Os caSOs-_Omissos' setão resolvidos Geral do Senado Federal. 
pelo Conselho Técniço_çl,e CeQesen, que poderá § 29 O Diretor-Ger:al do ·senado Federal âe-
flxar as normas comple_men~ares a este Ato. _ _ -~rá, ~-nt:re_ ~-~ mç:mbró_s d~ comissão, o· seu _ 

setembro de 1988 

Pr-esidente,_cabendo a estes, em sua primeira·reu-
riião: eleger o relator. . 

Art. 39 A Diretoria Geral do Senado Federal 
fornecerá os recursos humanos e materiais ne
cessários ao funcionamento da comissão. 

Art. 49 - ~te_ato eOtra e.n:l vigOr na dãia de 
sua publkação. - -

Senado Federal, em 13 de Setembro de 1988. 
-José PassOs Porto, Diretor-Geral. 

PORTARIA DO DIREI'OR-GERAL 
N• 19, DE 1988 

O Diretor-Geral do Seriado Federal, no uso çl.e 
suas atribuições regulamentares e de confoftTli
dade com o disposto no Ato n" -o!, de 1988,-re-
solve: _ . 

Designar os servidores do Senado Federal,Jua
rez Abdulmas~ih, Médico, Cid Nogueira, Médico, 
como representantes da Subsecretaria de Assis
tência Médica e SociÇ!I; FranciSco Sampaio_ de 
CãiValho_. Assessor LegiSlativo, como represen
tante da Diretoria Ger;;II, Peçko Lujz Ta ui!, Asse~r 
Legislativo, como representante da Assessoria;· 
José Maurício Uma de Souza, Técnico Legisla!ivo. 
como representante da Assefe, e Mauro de A)en~ 
car Dantas, Têcntco Legislativo, corno repre~e:n
tante da On~sef para, sob a presidência do primei
ro, integrarem a comissão incumbida de apre
sentar plano defmitivo para a assistência médica 
e social do Senado Federal. 

8enado Ped~ral, ern 13_ de Setembrp de 198R 
-José-~~eis_ ~oft;~. -.qfr~~r-9~ral. - · 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 43' SESSÃO, EM 14 DE 
SETEMBRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presi
dente _da República 

-N~ 187/88--(no-366/88, na--orig"em), refe
rente _à escolA a do Sr. Roberto Pinto Ferre ira 
Maneri Abdenur, Ministro- de -pfifrieli'a Clà.Ssé, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a fliri
ção.de Embaixador do Biasiljunto à R-epública 
Popular da China. 

1~2.2- Leitura de Projeto 

Projeto de Lei do Senado no 65/88, de auto· 
ria do Senador _Francis-co Rollembierg, que al
tera a redação do arl 250 do Código Perial 
Brasileiro, com acréscirrio de parágrafo. 

1.2.3 -Leitura de Resolução 

No 53/88, -que-prOrroga-pOr 20 dias, o prazo 
da Comiss5.o Parlamentar de Inquérito, desti
nada a invéStiQcir em profundidade as denún· 
cias de irregularidades, inclusive corrupção, 
na Administração Pública. 

1.2.4 ---Comunicação da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n .... 188 a 
195788- (Ji"s 367 a 374!88,- na ortQ"em), pelas 
quais-o Senhor Presidente da República, soli
cita autorização_ para que os Governos dos 
Estados da Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro 
e as Prefeituras Municipais de Güarapari -
ES~-sao Miguel do Araguaia e Port_o Nacional 
·-' GO~ da cidade do Rio de Janeiro - RJ 

SUMÁRIO 
e de s_a-o __ José de R!bam_ar - MA possam 
contratar operaç_ões de crédito, para os fins 
que especifica~. 

- 1.2.5- Discursos do Expediente 
-----

SEJYADORJUTAHYMAGAL!iÃES::..FortaC 
lecimento do Poder Legislativo._Mensagem do 
Presidente da República_ sobre operação de 
crédito ao Gciverno da Bahia, já autorizada 
pelo_ Senado Federal. __ _ 

SEi'IADOR JOÃO MENEZES-- Nova 
Cõnstltulção. 

SENADOR CHAGAS RODRIGUES -Ar
quivamento da Mensagem de empréstimo à 
Bahia. 

OSR. PRESIDENTE- PrOvidências toma
das sobre a Mensagem de empréstimo ao Go-
verno da Bã.hià.- - " 

SENADOR AFONSO SANCHO - Cin
qüenteriário da COnfederaÇãõ Nãdonal da In-
dústria. - -

1.2.6 - Questão de ordem 

Levantada pelo Senador Itamar Franco e 
respondida pela Presidência, sobr_e o retarda
mento do início da Ordem dO Dia da presente 
sessão~ · - -

!3-'0RDEM DO DIA 
1.3.1 -Fala da Presidência 

Referente à retirada da pauta dos itens n"" 
22 e25.--~-

1.3.2---0.rdem ,d~ Di~ 

- PrOjeto de Lei- da_- ·cârrtará nQ 18, dé T!faa 
(n°__7, 135/86, ria Ca_sã 'Q_.e or~g.em), de iniciativa 
óo SenhQr. ~residei)te da Repúblic_a, que_ dis-

p.õe sobr_e as, relações de trabalho do treinador 
profissional de fUtebol, e dá outras_ providên
cias. Votação adiõ!!da por falta de quorum, 
tendo usado da-palavra o Sr. Senador JoãÓ 
Menezes. _ _ ___ _ ___ _ .. . 

Projeto de Re_s_olução n-,.. 29, ;de 1'988, Que 
autoriza a Pr_efeit,ura .Municipal de_ltãb-étal, E?~ 
tado de Goiás,_a co.ntratar operação cfé-i:_rédito 
no valor correspondente, em cruzild.os, .. a 
13.650,42 Obrigações do Tesouro _fiã.cio-9-ªl ____ _ 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Rf!so)ução n~ 30, de lftBS,.que 
autoriza a Prefeiturà. Municipal de ltapuranga, 
Estado de GoiáS, ã ·ç-óntratar operação "de cré
çiitQ n_o valqr corr.~pondente, em crazados, 
a 48.000,00 ObrigaÇões do TesourO_ Nacional 
~ OTN._ V9taç~q ii<lliiida pqr falta de quo
rum. 
~Projeto de Resolução no 32, de 1988, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Monteiro, 
Estado da Para1ba. a. contratar operciçàó de 
crédito no valor _correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do T escuro Nacional 
......, OT.N. Votação adiada por fa1ta _de quo
rum. 

Projeto de _Resolução n9 42, de 1988, -que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Arai Moi-eira,. 
Estado do Mato Giosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no_ valor correspondente, 
em cruzados, a 48.41 f,27 Obrigaçõ~s dO'Te~ 
souro Nãciona]-~ . .-OTN~Votação adiada p·or 
falta de quorum. 

Proleto de Resolução no 48, de _198~. que 
autoriza a Prefeitura-MUnicipal de Bandeiran
tes, Estado do Mato "GrossO do Sul, a coritratar 
operação de crédito n"o valor corre.$pOndénte, 
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PASSOS PORTO 
Olretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
UNOOMAR PEREIRA DA-SILVA 
Dtretor Adjunto 

em cruzados, a 4.699,00 ObrigaÇOes -dÕ- te
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~- 49, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaporã, Esta
do do Mato Grosso do Sul, a contratar ope-rã.
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.800,00 ObriQações do T escuro 
Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução nc 50, de 198l3~ qÜe 
autoriza a Prefeitura Municipal de Taquarussu; 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, . 
em cruzados, a 6.098,68_U:OiigaÇões dõ Te
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução ·n" 51, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Poxoréu, Es
tado do Mato Grosso, a contiatar operação 
de crédito ·no valor·corte_spondente, em .cruza
dos, a 197.554,00 ObrigaÇões do Tesoúro Na: 
cional - OTN. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de ResOlução n~ 53, de 1988, qUe 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá; Es
tado do Mato Grosso~ a- contratar operação 
de crédito no valor correspondente em cruza
dos, a 1.8Z1.876,00 Obrigãções dOTeSOUro
Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n" 57, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Propriá, Es
tado de Sergipe, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 79.860,00 Obrigações do T escuro Nacional 
- OTN. Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n" 58, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltauçu, Esta
do de Goiás, _a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
25.293-,75 ObrigaçOeS do Tesouro Nacional 
- OTN. VotaÇãO ·adiãiléi- por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução no 61, de 1988, qUe 
autoriza o Governo do Estado_ de Minas Gerais 
a realizar operação de crédito externo no valor 
de US$ 4_8,500;000.00. (CJUài-inta e oito mi
lhões e quinhentOS mil dólares norte-ameri-
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canos). Votação adiada por falta de quorum. 
Projeto de Resolução n~ 69, de l988;-que 

autoriza a Pre_feitura Municipal de Saritos Du
mont, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
raçã~. d~ _crédito no valor corre.sponçiente, _em 
cruzados, a 180.000 Obrigações dO Tesouro 
Nacional - OTN. Votação adia~a por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n~- 84, de 1988, que 
autoriza o Governo dO Estacto áo Riq_ de J.:tnei
ro a -Contratar operãçâo de créditO n"o valor 
co~rrespo-ndente_, ~m _ _cruzado~, a 
13.750.000,00 Obriga-ções do" Tesouro Nacio
.nal-O~N. Votação adjada por falta de quo
rum. 

Prójeto de. Resolução n~ 86, de 1988, que 
autoriza o Governo do Estado- da Pari:1íba a 
contratar _op~raçâo de crédito no valor c-orres- · 
pendente, em _cruz:;~-dqs_, _a 32.45_8,Qü_O,OO 
Obrigações do T esõuio Nacional- OTN. V o~ 
~ção í!.c!!.é~d~ _por (alt(! çi_~ quorum. 

Projeto de Resolução n~ 102, de 1988, qUe 
autoriza a Prefeiturã MUi-lk:fpal de Natal, Esta-
do do Rio .Grande do Noite, _a contratar oPera
ÇãO de áédito no Valor correspondente em 
cruzadoS, a 43 i. i50,00 Óbrigações do ·r és_óu
ro Nacional-__.:. OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projet~ _d~ Lei. do SenadÕ n~ 43, :de 1-988, 
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
que prõibe a produçã-o, comercialização e utili
zação, em todo o território nacional. de aeros• 
sóis que cont"enha,m clorofluorcarbono, e dá 
outras providênçia~. Yo~ção adiada por falta 
de quorum. 

Parecer da Coinlssão do Distrito Federal so
bre a Mensagem n~ 185, de 1988 (no 364/88, 
na origem),_<!e_9 de setembro de f988, pela 
qual o Serihor: Presidente da República sub
mete à de\ibera~ão do Senado a escolha do 
Senhor JoaQuiin Domingos Roriz_ para exercer 

·o cargo de- GoVernador do DiStritO Federal. 
Apreciação adiada, por falta de quorum. 

Mensagem n~ 77, de 1988 (n~ 92/88, na 
' origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prêfeitura Municipal de Colíder, Esta
do do Mato Grosso, a_ contratar operação de 

· 'Crédito no valor correspondente, em cruzados. 
a 93.000,00-0brigações do TesoUro Nacional 

- OTN. Discussão __ enc.err~da do Projeto 
de Resolução n~ 103188, oferecido pelo Sena
dor Louremberg Nunes Rocha, em parecer 
proferido nesta_ data, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte._ ~-o_ _

--Mensagem no 136,-de -1988 (n~ 238/88, nà 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Diamantino, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dOs, a 300.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN. Discussão encerrada do Pro
jeto de ReSolução n~ 104/88, OferecidO pelo 
_Senador Louremberg Nunes Rocha. _em pare
cer prof€riélo i1està data, deverido_ a votação 
sei- feita ita -SesSão seguinte. - - -

Mensagem no 148, de 1988 (n~ 269188, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto-· 

· rizado o Governo do Estado do Ceará a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 11.4JS8_56Q Of:!riQ(!ções 
do Tesouro Nacional -OTN. Discussão en
cerrada, do Projeto de Resolução nQ 105/88, 
oferecido pelo Senador Mauro BeneVides, em 
parecer proferldq nesta data, devendo a vota-
ção ser feita na sessão seguinte. _ 

Mensagem nc 163, de 19138_ (no 303/88, na 
origem), relativa à proposta para que $eja auto
-rizado o Governo do Estado de Sergipe a_ con
tratar operação-de áédito no valor correspon
_dente, em cruzados, a 30.000,000-0brigações 
do Tesouro Nacional-:- OTN, Discuss<\o en
cerrada, do Projeto de Res.olução _no 106/88, 
oferecido pelo Ser1ador Lourival Baptista, em 
parecer proferido nesta data, devendO ã vota
ção ser feita na sessão seguinte. 
}1ensag~m n~ 186 ... 9~ 1988; (no 365/88 na 

origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do Estado de Minas Gerais 
a emitir _4_882.158,00 Obrigações. do TeSouro 
do Estado, elevando, temporariamente, o limi· 
te de sua dívida consolidada. Discussão en~ 
cerrada, do Projeto de Resolução n? 107/88, 
ofer~ido pelo Sen,ador Alfredo Campos, em 
parecer proferido nesta aata, devendo a vota-
Ç~O ser feita n~ ~e5_Sã0 ~eQ~inte. · 

1.33 -:- Discursos após a Ordem do Dia 

SEJ'IADOR FRANOSCO ROLLEMBERG
Problema da cárie dentária no País. S!tUãÇão 
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de descaso a que chegou o esporte no Brasil. 
SENADOR ALBANO FRANCO .::... 11 Mesa 

Redonda sobre o Pólo Cloroquímico de Ser
gipe. 

SENADOR CARLOS ALBERTO-'-- Assem
bléia do Parlamento Latino-Americano, reali
zada em BuenOs Aires. 

1.3.4 -Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a rea
lizar-se hoje,-às 18:30 horas, c_om Ordem do 
Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 44• SESSÃO, EM 14 DE 
SETEMBRO DE 1988 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Oficio do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal 

N" S/1 0/88 (n·• 360188-P/MC, na origem), 
encaminhando ao Senado Federal cópia do 
acórdão proferido pelo Suprémo Tribunal Fe
deral nos autos do Recurso Extraordinário no 
114.078-0, do EstadO de Alagoas. 

2.2.2 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do senado no 66/88, de 
aUtoria do Senador Jarbcis PaS$ariilh6, que 
consolida a legislação sobre aUvido.de dos cor
retores de navios, tom aS-álterações-qu€ con-
têm e revoga o· art. 21, seus· iteils e parágrafo 
único do Decreto· n~ 52.090, de 4 de jUnho· 
de 1963. . . . 

-Projeto de Lei_ do Senado n~ 67/88, de 
autoria do Senador Alfredo Campos, que ga
rary.te o beneficio do·seguro-desemprego ao
pe~cador, profis~ional dur~nte a p(raterhá, de· 
. sova ~ reprodução de peixes: 

2.2.3 ~ Requerimento 

. N~ 131/88~ d_e urgência para --o· PrOjeto dé 
Lei çl.a Câmara n" 216,-de 1985, que ãltera 
a redação de Lei n~ 6.251, de 8 de outubro 
de 1975, _que institui normas gerais sobre des
portos. 

Projeto de ReSoLuçãO nci 29, de' f9"88,· que 
autOriza a Prefeitura -Municipal de Jtaberaí, Es- . __ 

· tad6 de GOiáS; ã Cõn1rãfar oj)era'Ção de Crédito 
no valor Correspondente, em ·cruzados, a 

Estado da Paraíba, a contratar operação de 
_crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do T escUro Nacional 
- O"(_N. Votação adiada por falta de quo-
rum: -

-~ Projeto _ele Re_soluçã_o_ n~. 42, de .19~8, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Arai Moreira, 
Estado do Mato_ Grosso_ do Swl, a contratar 
operação de crédito no Valor correspondente, 
em cruzados, a 48.411 ,27 Obrigações do Te
scuro Nacional--OTN. Vot;ação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 48, de J988, que 
autoriza a Prefeitura Munícipal de Bandeiran
tes, Estado do Mato Grosso do Sul, a. contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em-cruzados, a 4.699,00 Obrigações do Te
souro Nacional- OTN. Votação adiada por 
falta de quorum. 
- Projeto de Resolução no 49, de 1988, que 

autoriz..a a Prefeitura Municipal de ltaporã, Esta
do do Mato Grosso do 'Sui, a contratar opera- -
ção de_ crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a_13,800,00 Obrig'ações do T escuro 
Nacional --OTN. VótaçãO adlad~ por falta 
de quorum. 

Projeto_ de Resolução n"' 50, de 1988, que 
_ autoriz.~ a Prefeitur~ _Mu_niçipal de 1aquafussu, 
Estado do Mato Grosso -do Sul, a contratar 
operação de créditQ no valor correspondente,
em cruzados, a 6.098,68 Obrigações do Te
scuro NaciOrial- OTN.VotaÇão adiada por 
falta de quorum. -

Projeto_ de Resolução o" 51, de l988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Poxorét.i, ES
tado do Mato __ Grosso, a contratar operaçfro 
de crédito no valor torresporidente,_em cruza-· 
dos. a 197.554,00 ObrigaçõeS do Tesouro Na
cional-'OTN. Votação adiada por falta de 
quorum. 

PI:·o~et~ de R~soiuçã<=! n~:_s3-, i:Ie_ 1988, que 
autoriza a Prefeítur~ Munidj)al de Cuiabá, Es- . 
tado do M,ato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valór cOITespõridente, em cruza
dOs, a 1.821.876,0Q Obrig-aÇões do Tesouro 
Nacional - OTN. VotaçãO adiada por falta 
de quorum. _ · 

P~o]etO d~ ResoluÇã'o n~ 57, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura MuniCipal de Proprià; Es
tado ~e Sergipe, a contratar ópe'ração de cré-
c:U~o nq _ya_lo~-- çorr_espo,ndente, em cruzados, 
a 79.860,00 Obri9aÇ:ôes do Tes_our6 Nacjonal 
- OTN. Votação adiada por falta de quo-
rum~ - -

· 13:650A2- O&rígiiÇõéi" do TeSàUrb Nacional, 
OTN. Aprovado. . . . . _ _piojelo_de Resoiução n~ !?B; ~-e 1988, que 
.Redaç~o Hná.l. do.l?rojeto- de Resoluçã_o n" autoriza a_ PrefeitU;ra Muni~ipal,de ltauçu, Esta-

29/8R Aprovada. À promulgação. _ - d_g de Gotás, a CQntcatar operação de crédtto 
. P.rojeto de Resolução n" 30,. de 19_88~. que_ no valor correspondente, em cruzados, a 
~utoljza,a Prefeitura Municipal de_ltapuranga, ~25.293.,7~ 'O.Origações do_Tesouro Nac~onal 
Estado de GQiás_. ?.. Con.tt·arar operação de crê- · --OTN. Votação adiada por falta de quo· 
pito no valpç cÇirrespondent~, em _crl!zados,_ rum. · · · · 
a 48.000,0(] Ob~:igaçõe"s -dp Tesouro Naçlonal _ . PI:ojeto. d~ Re~olu_çãq _p" 61, 9,e 1988,_ que 
- OTN. Votação adiada por falta de quo- _autoriza oOçverno do Estado de Minas Gerais 

' rum. após usar da palavra o-sr. Senador _Mau- . · a realizc;tr operação de crl€:dito e>Ç.emo ncrYalor 
,ro Benevides. de_ US$ 48,500,000.00 (quarenta e oito.' mi-

. Projeto d~ ~~sOl!-ição n~ 32, d_e_19e"S, que -lhõEis e_ quinhentos mil dólares norte-adleri
autoriza a Prefeitura Municipal de Monteiro,- canos). Votaçãoadiadaporfalta de quorUm. 

Projeto de Resolução n~ 69, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura M1..1oicipal de Santos Du
mont, Estado de Minas Gerais, a cçmtratar ope· 
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a- 180TQOO Obrigações do Tesouro _ 
Nacional - OTN. Votação adiada por falta 
de quorum-. Projeto de Resolução n~ 84, 
de 1 988, que autoriZa-o GOVerno do Estado 
do R-iO de-Janeiro ã contratar- o"peraçãó-de
crédito no valo i Correspondente, em cruzados, 
a 13.750.0UO,OO Obrigações -do TesOLifo Na
cional - OTN. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n'· 86'; de 1988, que 
autoriza _o Gov_emó do Estado da Paraíba a 
contrata·r operaçãO de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a _).2.458.00D;oo 
ObrigaÇOes -do T escuro Nacional- OTN. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 102, de 1988, que 
autOriza a Pi"efeitura MuníCIJ)al de Natal, ~sta:- _ 
do do Rio Grande do Norte, a contra_tar opera
ção de crêdito no valor correspondente, em 
cruzados, a 431.150,00 Obrigações do T esou
ró Nac1óna_l -- OTN. Votação adiada por 
falta de quo~J,Jm. 

Projeto de R~solução n'"' 103, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder, Es
tado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito nQ valor correspondente, em cruza
dos, a 93.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Vo_tação adia_da por falta de 
quorum. - -- -

Projeto de Resolução n" 104, .de 1988. que -
autoriza a Prefeitura Municipal de Diamantino, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação 

- de crédito no valor correspondente, em cruza-
- dos, a 300.000,00-0brigações do Tesouro N_él-

cional - OTN. Votação adiada por falta de 
quorum:. 

Projeto de Resolução n~ 105, de 1988, qUe 
autoriza o Governo do Estado do Ceará a con
tratar operaÇão <:te cr~dito no valor correspon
dente, em cruzados, a 11.468.560 ObrigaçõeS 
do Tesouro Nacional-OTN._Votaçâ_9 adiaw 
da por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 106, de 1988, que 
auto~iza__o ___ Governo_ do Estaqo dE: ·sergipé a 
contratar operaÇãO de crêdito no valor corres
pondente, em cruzados, a 30.000.000 Obriga
çõ~ d_o Tesouro Nacional- OTN. Votação 
iidlada por falta d~ quorum. _ 

Projeto de ResOlução n~ 107. de 1988, -que 
autoriza o Governo do Estado de Mfnas Gerais 
a emitir 4.882.150,00 Obrigações do-tesou~o 
do Estado, elevando, temporariamente, o limi· 
~e de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto _de_ Lei do Senado _n" 4_3, de ] 988, 
de autoria do Senàdor Fra-ncisco-~ollemberQ, -
que proíbe a produção, comercialização e utili
zação, em todO o terrftório naciOnal, de ·aeros- . 
sóis que contenham clorofluorcarbono, e dá 
outras provldênctas. Votação adiada 'por falta 
de quorum. · 

Parecer da Corilisào QO Disfrít6 Féderal so
bre a Mensagem n~ 159, de 19ff8-(O~ 2-98/88. 
na origem), de 11 de agosto de 1988, pela 
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qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor José Eduardo Barbosa para exercer 
o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal na vaga decorrente do fale
cimento do Conselheiro Rogério Nunes. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

Parecer _da Comissão de Constituição e Jus
tiça sobre a Mensagem n~ 170, de 1988 (n~ 
321188, na origem), de 26 de agosto de 1_988, 
pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 
do Doutor Almir Pazzianoto Pinto, para exercer 
o cargo de Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro _João Américo de Souza. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Constituição e Jug.. 
tiça sobre a Mensagem no 184, de 1988 (no 
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363/aS, na origem), de 8 de setembro de 
198.8, pela qual o Senhor Presidente da Repú· 
blica submete à deliberação do Senado a es· 
colha do Dr. Wagner Antônio Pimenta, Sub· 
procurador·Geral da_Justiça do Trabalho, para 
exercer o cargo de Ministro Togado do Egré· 
Q'io Tribunal Superior do Trabalho, na Vaga 
destinada a membro do fv'tinistério Público da 
JustiÇa do TrabaJho, em decorrência da apo· 
sentadoria compulsória do Ministro Ranor 
Thafes Barbosa da Silva. Votação adiadã por 
falta de quorum. 

Parecer da Comissão do Distrito Federal so· 
bre a Mensagem n" 185, de 1988 (no 364/88,
na origem), de 9 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub· 
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Joaquim Domingos Roriz para exercer 

Setembro de 1988 

o cargo de GoVernador do Distrito Federal. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- -1.3.1- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a 
realizar·se amanhã, dia 15, às 14 horas e 30 
minutos, com Ordem do Dia que designa. 

I A-ENCERRAMENT0-

2 -ATA DE COMISSÃO 

3 ~MESA DIRETORA 

-4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS -

5 --,- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES -

Ata da 43'-' Sessão, em 14 de setembro de 1988 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucen_a_e Dirceu Canieíro 

ÀS 14 HORAS E 30 MIN(F(OS,ACffA)1-$E 
PRESENTES OS SRS. SENADOREs, -

Mário Maia- Aluízio Bezerra - Nabof-Júnior 
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Aureo 
Mello - Olavo Pires - João Menezes - Jarbas 
Passarinho -Alexandre Costa -João Lobo -
Chagas Rodrigues - Álvaro Pacheco - Afonso 
Sancho - Gd Sabóia de Cã"iVallio - Mauro Be
nevides - Carlos Alberto - José Agripino -
Marcondes Gadelha - Humberto Lucena- Rãi
mundo Ura - Marco Maciel - Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira -
Divaldo Suruagy- Teotonici-yllela Filho- Alba
no Franco - Francisc_o __ Ro\lemberg - Lourival 
Baptista - Luii_ Viana - Jutahy Magalhães -
José lgnácio Ferreira- Gersoh_-eamata- João 
Calmon - Jamil Haddad - NelsOn Carheiro -
Itamar Franco - Alfredo Campos - Ronan Tito 
-Severo Gomes- Mauro Borges -Iram Sara1~ 
va - lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Maurfcio Corrêa -;_ Me ira Filho - Roberto 
Campos - Louremberg Nunes Rocha -Márcio 
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha 
Derzi - Leite Chaves - Affonso Camargo -
Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro_ - Carlos 
Chiarelli -José Paulo Bisai-José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ..=._ A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
60 Srs. Senadores. Havendo número reginiental, · 
declaro aberta a sessão. 

. _Soh.·a proteção de D_eus iniciai'J!~S nossos tra·
balhos. 

O Sr. 1 ~.secretário. irá proceder à leitura do 
ExPediente .. 

É lido o segUinte 

.. EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
N• 187, de 1988 

(n" 366/88, na origem) 

Excelentissir:rios Senhores- Membros do Sena
do Fed~ral: _ - -
---De conformidade com Õ artigo 42 (item [n) 
da Çonstitu_ição, tenho a. honta d_e su~rn~ter c\ 
aprovação de Vossas Excelências a escolha, _que 
desejo fazer, do Senhor Roberto Pinto Ferreira 
Marneri Abdenur, Ministro ôe Priine_ira-aaSse, d~ 
Carreira-de Diplomata, para exercer a função_ de 
Embaixador do Brasil juo_to à República Popular 
da China, nos termos dos artigos 56 -e 58 do 
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, bai
xado pelo Decretq- n~ 93.325, de I~ de Outubro 
de.1986. 

_ 2 .. _0s méritos do Embaixador Roberto Pinto 
Ferr~ira Mameri Abdenur, que me induziram a 
esçolhê~lo para o des_empenho dessa elevada fun· 
çao, constartl da anexa informação do Ministério 
das Relações Exteriores. 

Brasília, 13 de setembro de 1988. -José Sar· 
ney. 

INFORMAÇÃO 
Cuniculum Vitae 

Embatxidor ROberto Pirit6 FetTeira /'1\arTieriAb--
denur _ . 

Rio de Janeiro!RJ •. 5 de maío· de 1942.-
FilhO de Assad Mameri Abdenur e Vera Alber· 

tin"a Pirit6 Ferrelrá:-Abdenúr:- ---
Bacharel em Direito. PUC/RJ. 
Curso de Economi~, "London School of Eco-

nomics"~ o ~ -----

-curso EsPeciãl de Preparação à Carreira de 
Diplomata, lRBr. 

Tutor do Instituto Rio Branco. 
Confei'endSta- na OniVersidade âe Bi'aSíliã. 
T erceiro_-Se"cretário, conc:urso, 20 de jc;tryejro df!: 

1964. . - ' 
Segundo-Secretário, merecimento, 31- ,de_ de~ 

zetnbro ·de 1966. __ , , ~ , 
Primeiro-Secretário, me_recirriento, .1 o dejaneiro 

de 1973: - · ·· -
Conselheiro, merecimento, 1 O de setembro de 

1977: . . . 
Ministro de segunda classe, merecimento,, 12 

de dezembro de 1979. __ ,- -_,. 
Ministro de Prínieira Classe,. merediri€õt0~-21 -

de dezembro de 1983. - · · - - -

Chefe do Serviço d~ Arquivo, da Divisão de 
ComunicaÇões e Arquivo, 1964/66; -

Assistente do Chefe da Divisão de Política Co· 
rner_cta!, da Secretaria Adjunta para Assuntos Eco
J?.Ômicos, 1966/67. 
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Chefe, interino, do Serviço técnico de Análise 
e Planejamento da Secretaria Adjunta para o Pla
nejamento Político; 1968: - -

Oficial de Gabinete do Ministro de Estadç, 
1969. 

Assessor do Secretário-Gerai: 1975{]6. 
Coordenador de Assuntos Eçohômicos e Co

merciais da Secretaria Gerai, 1976D9. 
Coordenador de Assuntos Econômicos e Co

merciais do Gabinete do Ministro de Es.tado, 
1979/84. 

· Londres, Cônsul-Adjunto, 1969n3. 
Washington, Primeiro-Secretário, 1973n5. 
Quito, Embaixador, 1985/88. 
Corigresso Extiáordinárlo do Conselho Inter_na

donal de Arquivos, Washington, 1966 (delegado). 
XII Período de Sessões_ c;ia ComissãO Ecõttõ

mica das Nações Unidas- para-a América Latina 
(CEPAL), Cãracas, 1967 (membro). 

V Sessão- da Junta de ComérciO e- Desenvol
vimento (UNCTAD), Genebfa, 1967 (membro). 

Reunião em nível técniCo, da ComisSão Espe
cial de Coordenação Latino-_Americana (CEClA), 
Bogotá, 1967 (membro). 

Reunião Ministerial do "Grupo dos 77", Argel, 
1967 (membro). . _ . . . . _ 

O Conferência das Nações Unid_as .?obre Comér
cio e Desenvolvimento (UNCT~D), Nova Delhi, 
1968 (membro). 

Reunião, em nível técnico e minist~rial, do Con
selho lnteramericano Econômico e Soda! (CrES), 
da Organização dos Estados Americanos, Port-of
Spain, 1969 (membro). 

Reunião do Grupo de Trabalho especial Améri
ca-Latina-EUA sobre Empresas Transnadonais, 
Washington, 1974ns (rriembro). 

VI Sessão Especial sobre Comércio g .D__~envol
vímento, da Assembléia Geral da_s_Nações Unidas, 
Nova Iorque, 1974 (membro). 

XXIX Sessão Ordinária da Assembléia-Geral 
das Naçõ~s Unidas, Nov~ lorqu_e,_l?l74 (n:"J~mbro). 

II Reunião do Sistema Económico Latino-Ame~ , 
licano (SE\A), Caraças, 1976 (memb(o) .. 

Conf~rêricia Pley1ipotendária sobre p Fundo 
Comum do Programa de Produtos _de Ba?e .da 
UNCTAD, Genebra, 1977 (membrq), _ . . . 

XXXIII Sessão da Assembléia·G~ral da.s Nações 
Unidas, Nova Iorque, 197_8_(delegado). . 

Delegaçao para conversações com autoridades 
do Governo da República do Iraque a re_speito 
de cooperação bilateraLnp_ ~po dos usos pacífi-
cos da energia nucle<!r~ 197_9 ldc;:;legadq) . , 

Comitiva do Ministro do Planejaménto em mi~-
sã~ dO Iraque, 1919 (meinbro). -- _ · 

Comitiva do Ministro d.o Pla_nejamento em mts· 
sãO ·à· Arábia satidita,-1979 (niiúTibroi. . 

lii.R.euryião de Ministros da_s Relações Exteriores 
do ''Grupo dos-77", Nova Iorque, 1979 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República, 
em visita oficial à Venezuela, 1979 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, effi visita oficial à Venezuela, Carac.as, 
1979 (membro). 

xx>dV ASsembléia Gêrªl dªs. Naç_õ_e,s._.QnJdas, 
Nova Iorque 1979 (membro). 

XXX:V Assembléia Geral daS Nações Unidas, 
Nova york, 1980 (merri.bro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República, 
em visita oficial ao Pãragtial;--a-Arg_entina; e ao 
Chile, 1980 (membro). 

Comitiva do Ministro· de Estado das Relações 
Exteriores, _ _em visita oficial à República Federal 
da Alemanha, Bonn; à T anzânia, Dar-es-Salaam; 
à_ Zâmbia, Lusaka; a Moçambique, Maputo; ao 
Zimbábüe, Salisbúrla; a Angola, Luanda; ao Chile, 
SantiãQ"o; à Bélgica, Bruxelas; à Comissão da Co
ni.unidaae Económica Européia; ao Canadá, Otta
wa, 1980 (membro), 

Reunião de Cons_ulta _Brasil-EUA _sobre ques
tões de "Polu~y_-Pianning", \Vashi_ngton!_ 1981 
(membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República, 
o'em vísita oficiarà França: a Portugal; à Colômbia; 
à Alemanha Federar; à Argentina, Paso de los 
Libres; e ão Peru, 1981 (membro). 

Reunião sobre Cooperação Internacional e De
senvolvimento, Cancún, 1981 (membro). 

COmitiVã do Ministro de Estado das Relações 
ExteriOres; em visita oficial à Nigéria, Lagos; ao 
Simegar,-r>acar; ao México, Odade do_México; 
à Grã-Bretanha, Londres, 1981 (membro). 

I Reunião da Comissão Mista de CoordenaÇão 
Brasil-Nigéria, 1981 (membro). 

XXXVI Assembléia Geral das Nações unidas, 
Nova Iorque, 1981 (delegado). 

XI Assembléia Geral da OEA, Santa Lucia, 1981 
(membro). 

Seminário da OPEP, Viena, T981, 
Comitiva do Ministro de Estado das Relações 

Exteriores em visita ofiCial ao Suriname e à Guia· 
na, Gebl'ffélown, 1982 (membro). 

COmitiVa do- Ministro de Estado das Relações 
Exteriores em visita de trabalho à Yenezuela, Cara· 
cas, 1982 (nlernbro). _ __ __ 

_Reunião das equipes de Planejamento Político, 
Londres, 1981 (delegado). . . 
· · Conferência patrocinada pela Índia sobre Ques
tões Norte-Sul e Cooperação Sul-Sul, Nova Delhi, 
1982. 

II Reunião da Comissão Mista Brasil-Trinidade
e-Tobago, Port-of-Spain, 1982 (membro). 

XX. Reunião de Consulta dos Ministros das Rela-. 
çõ_es ExteriOres dos Países Signatários do TIAR; 

.Washington, 1982 (delegado). 
-.CoriiiliVa:-dó Ministro dé Estã:do das Re:lações 

Exteriores em visita oficial à Itália, Roma, Vaticano 
e ã Áustria, Viená, '19ãZ (ffie'mDrO).· 

Comitiva_ do S_e_ri_bói" Presidente -da República, 
em visita ofidal aos Estados_Unidos e _ao Caoadá. 
1982 (membr9), . . ... _ . ~ . · .. 

Entbntro PresidenCial de Foz do Iguaçu, 191?2 
(membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relaçô~s 
EXferiõres, em visita oficial à Guiaria, Geo!-_getoWn; 
à China (Xangai é Péi:[uim); é30 Japão, Tóquio; 

--a-Trindade.-€:-Tobago, Port-<of-Spain; à Itália, Ro
ma, à Áustria, Viena; à Arábia Saudita, Jedd.,_h, 
1982 (membro). · · 
-Reunião de Consulta BraSil-EUA sobre ques~ 

tões de "Policy-Planning"; BraSília, 1982 (dele
gado). 
__ XXXVIII Reunião Ministerial do" GA IT, 1982 (de-
legado). . 

Comitiva do Senhor Presidente da Repúbfica 
_ à SesSaO;de Abertura da XXXVII Sessão da Ass.eim

Pléia_ O_eral da ONQ, Nova Iorque, 1 982_(1l1embro). 
XXXVII. Sessão da Assembléia Qeral da .. ONU; 

Nova Iorque, 1982 (delegado). _ . 
Encontro do Presidente da República com ·o

Presidente da Nação Argentina, Foz do lguaçu, 
1E . 
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Reunião de Coordenação Latino~ArnericanGJ, 
em nível ministerial, convocada pelo SELA e Pre· 
paratória da VI UNCTAD, Cartagena, 19"83 (mem
bro). 

V Reunião Ministerial do "Grupo dos 77"' (UNC
TAD), Buenos Aires, 1983 (membro). 

'COniiUVa-dõ Senhor Presidente da República, 
em viSita ofidal-ao Mêxico;_ à Nigéria;_ à Guiné
Bissau: ao Senegal; à Argélia; e a Cabo Verde, 
198:l (membro). . . .. _ 

EnCciritro dõ MiriiStro dé- EstadO das Relações 
-Exteriores com o Ministro dos Negócjos Estran
geiros dos Países Baixos, Amsterdam, 1983 
(acompanhante). 

XXXVIII Sessão da Assembléia Geral das Na
ções Unidas, Nova Iorque, 1983 (delegado). 

Coiriitiva do._Mioistro de Estado das Relações 
Exteriores, em visita oficial à Costa do Marfim, 
Abidjan; aos E"UÃ, WashingtOn; ao aabão, Ubre
ville; à Guiné-Bissau, BISsau; à lugoislávia, Belgra
do; ao Iraque, Bagdá, 1983 (membro}, -
.. Reu_riíão de Ccinsulta Brasii-RYA sobre questões 

de "Policy-Pianning", Bonn, 1984 (delegado). 
I Reunião do Grupo de Trabalho sobre Assis

tência Econômica Brasil-EUA, Washington. 1983 
(delegado). 

Reunião de Consulta Brasil-EOA sobre ques
tões de ''Pollcy-Plannirig-, Washington, 1983 (de
legado). 

VI Sessão da UNCTAD, Belgrado,_ 1983 (dele
gado). 

Seminário sobre COmércio lnternqcional pro~ 
movido pelo "Európeãfl Maragement Forum", 
Lausanne, Suíça, 1983 (acOmpanhante). 

Reunião sobre ''Projetes de Desenvolvimento 
e Concorrência Públicas Internacionais do "Grupo 
dos 77", ·no titnbito da Cooperação Sul~Rio de 
Janeiro, 1983 (delegadO). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores_em visita oficial ao Paquistão, (slam<;l:
bad, 1984 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
ExteriQres em visita ofic:iai à Índia, Nova Delhi, 
1984 (membro). 

Comitiva do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores em visita oficial a Portugal, Lisboa, 
1984 (membro). 

Comitiva do--Senhor -Presidente da República 
em visita oficial à Bolívia, Santa Cruz de La Slerra. 
1984 (membro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República 
em visita oficial ao Marrocos, Rabat. 1984 (mem
bro). 

- Comitiva do Senhor Presidente da _República 
em visita oficial_à Espanha, Madrid, 1984 (mem
bro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República 
em visita oficial ao Japão, Tóquio, 1984 (mem
bro). 

Comitiva do Senhor Presidente da República 
em visita oficiá! à China;Pequim; 1984 (membro). 

Reuniões' da Secretaria' Pro-Tem pore do Acor-
do de Cartageria,_ Buenos Aires, 1984 (membro). 

Ord.;;!m de_ Rio" Branco, Cavaleirõ,_Br;;~._sil. 
Ordem do MéfitO NavaJ. Cavaleiro; BraSil. 
Ordem do Mérito Militar, CavaleirO, Brasil. 

·Ordem do Mérito AeronáUtTCo, Cavaleiro, _Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil. 
Ordem dO Mérito AeronáutiCo, Ofictal, Brasil. 
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Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, 
Brasil. 

Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem de Rio Granco, Grande Oficial, BrasiL 
Medalha do Mérito "Santos Dumont", Brasil. 
Medalha ''Laura Müller", Brasil. 
Medalha do Mérito 'Tamandaré", Brasil. 
Medalha do Mérito "Mauâ", Grã-Cruz, Brasil. 

Ordem "E\ Sol d.el Peru", Comendador, Peru. 
Ordem "El Sol dei Peru", Grande Oficial, Peru. 
Ordem de Mayo, Grande Ofi-cial, Argentina. 
Ordem ·Águia Astec_a, Grande Oficial, México: 
Ordem do lnfaote Dom Henrique, Grande Ofi

cial, Portugal. 
Ordem Bernardo O'Hig~jins, Grande_ Ofici!31. 

Chile-. - - - -
Ordem Francisco de Miranda, Grande Oficíal: 

Venezuela. 
Ordem de BoyaCa, Grande Oficial, Colômbia. 
Ordem do Mérito, Grande Oficial, Alemanha 

Federal. 
Ordem Van der Palm, Grande Oficial, Suriname. 
Ordem de Isabel, a Católica, Espanha. 
O Embaixador Roberto Pinto Ferreira Mameri 

Abdenur se encontra nesta data no exercício de 
suas funções de Embaixador do Brasil junto à 
República do Equador. _ 

Secretaria de Es~tacfci ·aãS Relações Exteriores, 
de de 1988. - Sergio Barbosa 

Serra, Chefe do Dep-artairii:mto do Serviço Exte-
rior. 

(À Comissão di: Relações Exteriores.) -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro)- O 
Expediente lido vai à pUblicação. 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)~ So
bre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo 
Sr. 1 ~-secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DELE! DO SENADO 
N• 65, de 1988 

Altera a redação do art. 250 do Código 
Penal Brasileiro, com acréscimo de pará
grofo. 

O CãtlQresso Nacional decreta: 
Art. 1" O art. 250 do Decreto-Lei_ n" 2.848, 

de 7 de dezembrodeJ940, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 250. -Causar incêndio, expondo a 
perigo a vida ou a integridade física de ou
trem: 

Pena - reclusão de .3 (três) a 6_ (seis) 
anos e pagamento de 15 (Quinze) a 30 (trír'tta) 
dias-multa. 
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b) em edifício público ou destinado .a uso 
público ou a obra de assistência soc1al O_!.! 

de cultura; 
c) em embarcação, aeronave, comboio ou 

veíc_ulo de transporte coletivo; 
d) em estação ferroviária, rodoviária ou 

aeroporto; _ 
e) ell) estaleiro, fábrica ou oficina; __ 
f) em depósito. de explosivo, combusttvel 

-- - ou inflamável; 
- g) em poço petrolífero ou galeria de_ mine-
ração; 

h) em lavou-ra, pastageí-n, ·mata ou _!fo_r~sta. 

_ § 3~ Se i:ulpõso o incêndio, a pena é de 
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos 
e pagamento de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias-

- - --- multa." 

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 
O objetivo da inserção de mais seve_ra norma_ 

no ordenamento jurí.dico-penal é coibir a prática 
criminosa de incêndios e de outras modalidades 
devastadoras da flora. _ 

Apesar do amplo tratamento dado à matéria, 
pela via do Código Florestal (Lei n~ 4.771, de 
15 de setembro de 1965), é através do Código 

·,Penal Brasileiro que, de forma direta, se poderá 
-conter a açâo predatória, porquanto sujeita a seve
..ras penas os infratores da norma, atribuindo-lhes 
: conduta criminosa. 

O projeto de lei que ora submetemos ao Con
gi'esso Nacional aduz ao art. 250 do Código Pellal 
a atualização_ de multas e, na hipótese de delito 
culposo, cumUla a pena pecuniária com a deten-
Çã:o. NO caput, limitou-se a proteção da lei à 
vida e à integridade física de pessoas sujeitas aos 
malefícios dos incêndio_s. 

A nova redação dada ao § 1 ~ versa exclusiva
mente s_obre patrimónios, tanto O particular quan
to o público, e faculta ao Poder Público decidir 
quanto aos casos concretos. 

Por oportuno, no § 2°, item II, letra d, introdu
ziu-se a palavra "rodovíária" e substituiu-se "aeró
dromo" por "aeropOrto". 

I:: bem. de ver, finalmente, que as conseqüên-
-. das dele~érias dos incêhdios, dentre todos os 

atentados à flora e à fauna, ultrapassam de muito 
os resultaCfos econômicos, por si já bastante gra
'ves, elevam a temperatura ambiental, forJ"ffam ga
ses nocivos à saúde e desequilibram a ecologia. 
Esse o motivo de se agasalhar o assunto no título 
referente à incolumidade pública e, também, de_ 
s_e manter a filosofia original do artigo, estenden
c;lo, porém, sua proteção ao patrimônio público. 
-, . .-Sala das Sessões, 14 de setembro de 1988. 

§ 1" Nas mesmas penas incorre quem, 
sem permissão do Poder Pública, causar in
cêndio: 

1-ao património público; 
][-ao próprio patrimônlo; 

-'=-~~---.FranciSco Rollemberg. -

III- ao patrimônio _de outrem, ainda que 
autorizado pelo proprie~fí6. - -

§ 2" As penas são a-gravadas: 
1-- se o crimé__é __ cornetido com intuito de 

obter vantagem pecuniária para si ou para 
outrem;-:_ 

II- se o incêndio é: 
a) em casa habitada ou destinada a habi

tação; 

LE:GISV.ÇÃO aTADA 

- - CÓDIGO PENAL 

Df!creto-Lei ir' 2.848, de 7-12-1940, -a:tualizado 
_:Qela Lei n°-7Z09, de 11_-7-19~ (nova redação 
tios arts. 1~ a 120), e pela Lei n" 7.251, de 

·"-I9.-U-l!:f84 (ri.ova red.aÇão do art. 245 e pará
grafO). 

Setembro de 1988 

TÍTULO VIII 
Dos crimes contra a incolumidade pública 

CAPITULO I 
Dos 0mes de Perigo conium 

Incêndio 
Art. 250. Ca_usar inCêndio, expondo a perigo 

a vida, a integridade física ou O- património de 
outrem: 

P~na: reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, e 
multa. 
Aumento da pena 

§ 1 ~ As penas aumentam-se de um terço: 
1- se o crime é cometido com intuito de obter 

vantagem pecuniária em proveito próprio ou 
alheio; 

11- se o incêndio é: 
a) em casa habitada ou destinada a habitação; 
b} em edifício público ou destinado a uso públi-

co ou a obra de assisténcia social ou de cultura; 
c) em embarcaç6es, aeronaves, comboios ou 

veículos de transporte coletivo; 
d) em estação ferroviária ou aeródromo; 
e) em estaleiro, fábrica ou-oficina; 
f) em depósito de explosivo, combustível ou 

inflamável; 
g) em poço petroliferoou galeria de mineração; 
h) em lavoura, pastagem, mata ou floresta. 

Incêndio culposo 
§ 2c Se culposo o incêndio, a pena e de de

tenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anOS: 

(À Publicação.) 

O S:R. PRESIDENTE {_Dirceu Carneiro)- O 
projeto lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo 
Sr. 1 °-Secretârio. -

É lida a seguinte. 

RESOLUÇÃO 
N'53 de 1988 

. Prorroga, nos termos do estabelecido 
no· art. 178 do Regimento Interno do Se
nado Fe"deral, p-Oi20 (vinte) dias, o pra
zo da Comissão Parlamentar de Inqué
rito, destinada a investigar em profun
didade as denúncias de irregularidades, 
inclusive corrupção na Administração 
Pública, ultimamente tomadas tão notó
rias pelos meios de comunicação. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ Fica prorrogado por 20 (vinte) dias o 

pr(2ZO de duração da Comissão Parlament~r de 
Inqué-rito, destinada a investigar_ em profundtdade 
as denúncias de irregularidades, inclusive corrup
ção na Administração Pública, ultimament~ tor~a
das- tãci riotór1ãs · pelos meiOS -de comumcaçao, 
instituída pela Resolução n~ ~2, de 1988. 

Art. 2~ Esta resolução entra em Vigor néi. data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se- as disposições- em con
trário. 

Sala das Sessões, 14 de set~mbro de 1988. 
SENADORES: José lgnácio- Ferreirá - J.osé __ 

Richa- Wilson Martins- Jutahy Magalhães -
-caries Chiarem - Chagas Rodrigues - Afonso 
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Arinos -Jorge Bornhausen- Luiz Viana-- Man
sueto de Lavor - Mendes Canalle -_Mauro Bor
ges - Márcio Lacerda __:. Severo Gorli~ - Ney 
Maranhão- Jamil Haddad - Pompeu de Sousa 
-Guilherme Palmeira- Marco Maciel- Dirceu 
Carneiro -: Iram Saraiva - Maurício Çorrêa -
José P:aulo Bisai- Mário Covas- Almir Gat>riel 
-José Agripino Maia -_Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O 
documento lido contém subscritOres em número 
suficiente para constituir, desde Jogo. Resolução 
do Senado Federal, nos_tema_s_do_art_l70, alínea 
"a .. , do Regimentei [nterno. 

Será publicada para que produza os devídos 
efeitos. 

O SR. PRESIDENlE (Dirceu Carneiro)~ A 
Presidência recebeu a Mensagem n" 188, de 1988 
(n~ 367188, na origem},_de __ lA do corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do art. 42, item VI, da Constituiçl;o, _e_ de 
acordo com o art. 2'' da Resolução n~ 93/72, do 
Senado Federal, solicita autorizaçao para que o 
Governo do Estado da_Bahia possa contratar ope
ração de crédito, para o fim que especifica. -

Nos termos da Resolução n'' 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, o relator da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
Presim::ncia rec:ebeu as Mensagens n~• 189 a 195, 
de 1986, (n·~ 3o8 a 374/88~-na origem); de-14 
do corrente, pelas quais o S~nhor Presidente da 
RepUblica, nos termos do art. 42, item VI, da Cons~ 
tituição, e de acordo cóm--o art. 2·' dà Resolução 
n~ 93/76, do Senado Federal, solicita autorização 
para que os Governos dos Estados do Amazonas 
e do Rio de Janeiro e as Prefeituras Munkipais 
de Guara pari (ES ), de São Miguel do Araguaia 
e Porto Nacional (GO), da cidade do Rio de Janei
ro (RJ) e de São José de Ribamar (MA) posSam 
contratar operações de crédito, para oS fins que 
especifica. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, os relatores 
das matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Há 
oradores inscritos. 

Conce-do a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGAU!ÃES (PMD8-BA 
Pronunda o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Serladores, com o encerramento do segundo 
turno-de votação da Assembléia Nacional Constí· 
tuinte, descortina-Se para o p-ovo brasileiro uma 
série de novas reelidades, às quais os parlamen~ 
tares brasileiros não pOdem ficar desatentos. 

Com relp.ção, especificamente, ao trabalho par~ 
lamentar, o que se verifica é que, após longos 
anos de autoritarismo, quando os titulares do PoM 
der Executivo~ sem a legitimidade do mandato 
popular, dirtgiram autocraticamente os destinos 
nacionaiS, a nova Constítuição brasileira vem reM 
compor o equilibrio dos Poderes __ da República, 
atribuindo ao Legislativo o papel de_ destaque que 
lhe c_abe no governo da nossa sociedade. 

Não há dúvida sobre o fo_ctaJ~cimento do LegisM 
lativo que emerge do novo texto constitucignal. 
Não apenas são restauradas várias prerr~gativas 
que lhe haviam sido_ usurpadas, como também 
lhe são atribuídas outras tantas, concorrendo para 
um renovado e ampliado poder decisório e fisca
lizador. 

Há muito a falar sobre os poderes adquiridos 
pelo Parlamento, desde o fortalecimen_to de suas 
coinlssões té"cnic::as, 9 incremento de seu poder 
fiscalizador sobre a execução do Orçamento, a 
ampliação de sua capacidade de legislar sobre 
diversas matérias .. até o fim de s~a passiyidade 
ante as iniCiativas do Executivo, com -a extinção 

-dos decretos-leis,_ do expediente do decurso de 
prazo e da intocabilidade do Orçamento Geral 
da União. 

Mas e preciso indagar, também, sobre como 
os pariamentare$_[[ão comportar-se ante essa no-
va re:alid.;!de. -

O papel pasSivo a que se viu submetido o Poder 
Legislatívo, por todos esses anos, favorece_u o fi
siologismo, -a--omissão, o alheamento. So que, 
a partir de agora, isso já não será possível. ~ om!s· 
sãO; cujo corolário era a aprovação das.ma1s va_na
das matérias legais pelo expediente do decurso 
de prazo, acabou. Para <;~_provação da~ leis ~erão 
necessários votos._ Nossa presença. Nossa partici
pação. 

Os_ r:neios de comunicação registram um·a: certa 
apreensão quanto ao comportamento que tere· 
mos ante nossas novas responsabilidades. 

O Globo, em editorial recente, intitulado j_LJsta
mente "O Risco do Cong_resso Forte'", assim se 
manifesta: 

"Ê necessário_ indagar se o Legislativo .. 
está à_ altura da nova força de que se investe." 

"Será fútil o otímísrrio em torno das fun
ções restabelecidas do Congresso, se çontiM 
rtU,àr a faltar presença até para deliberar sobre 
OSJ11ais soberanos interesses nacionais." 

"'Nada há a assemelhar-se menos_a um 
Congresso cjue uma ação entre amigos ou 
um clube." 

E, finalmente: 

"Enfraquecido o ExeCutivo, o País precisa 
de um Legislativo à_ altura_ das responsabi
lídades- que a Constituióte lhe c:;:oloçov sobre 
os ombros. No quadro atual, talvez seja espe
rar demais.·· 

_o ·mesrruJ peSsimiSmO transparece no editorial 
da Folha de S. Paulo, que assevera que a d,es
cOnfiançã geral que se iristalóU contra os parla
m-entares- "re-presenta um ·grande risco político: 
o de que se venha a confundir, na opinião pública, 
o--mau -desempenho dos parlamentares ·com a 
idéia de que a própria democracia, enquanto sisteM 
ma, é inadequada às circunstâncias brasileiras. 
Nada poderia ser mais perigoso e prejudicial ao 
desenvolvimento Político do País que esta conclu
são". 

Gostaria de fa~Elf. aquL algUmas consid~raçõ.es. 
Em verdade, há uma c.erta dose de -~agero 

sobre as mazelas que se _atribuem ao Poder _legis
lativo, em geral, e ao Senado, particularmente. 

Se é preciso recof!hecer nossas _defiç_iê_ncias, 
é também nece_s_sário não se cometer o erro de 
fazer coro a temias críticas iiljUStas que díutumaM 
mente recebe nossa instit.Uição. 

Ninguém pensa em esconder o sol com a pe
neira. Evtderiteriiehte existêiTI falhas, e já falei de 
algumas delas ne_ste pronunciamento. Mas a ima
gem que normalmente se tem dos parlamentares, 
resultado da generalização, não é correta. 

Os parlamentares fisiológicos ou que se omi
tem sistematicamente são minoritários. Eles, no 
entanto,_ sã:o- de grãnde interesse dos meios de 
comunicação, em bUsca do caso· -esdrúxulo, da 
atítude imoral, da manchete escandalosa. 

~~avidez da"__!_!!lprensa por tal típo de 'notícia 
não~é um mal em si. Se- os esd!índalos existero, 
é preciso denunciá-los. O mal é que os esclmdalos 
têm sempre destaque, enquanto tantas atividades 
parlamentares importantes não chegam ao co
nhecimento do público. E o que é pior, da soma 
de _exemplos isolados, parte-se para a generali
zação, comprometendo-se a inst[tyição. 

Mas mesmo essa minoria (i_S:iológíca, omissa 
ou desinteresSada, terá de modifiC_ar-se, quando 
.?Otico~- para garã~~~ã s_obre~vê,~c!~-J'ol~tica. 

_.Aatividade parlamentar, em plenário e nas Co
missões, ganha, com a nov?J Constituição, enor
me relevo, com reflexos imediatos sobre a sacie-

- dade. Essa profunda repen::ussão sobre o meio 
social certamente forçará os congressitas ainda 
recakitantes a assumir, com total prioridade e 
empenho, seu trabalho parlamentaL 

Nenhum político p-oderá- dedicar-se ·apenaS a 
atfvidades político-partidáriaS e eleitorais. A citivi
dade parlamentar será a essência do exerdQo 
do mandato. 

--0 Sr. Mauro Benevides - V. Ex~ permite 
um aparte? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Com mui
to prazer, nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, V. Ex•, neste instante, aborda, 
da tribuna_do Senado Federal, o novo perfil do 
Poder_Legislativo e, naturalffiente, 21 conduto:) que 
deveremqs pautar a partir de agora ?Obre os câno
nes de uma Ca-rtã" qUe está praticamente elabo
rada, aguardando a redação final, no próximo dia 
22, e a sua promulgação no dia 5 de outubro. 
V. Ex? faz multo bem em chanlar _a atenção de 
todos nós, seus pares no Senado e a _9os nossps 
·companheiros da Câmã.r"a" _dos Deputados, para 
a necessidade qUe t'lõs foi conferida, no que tange 
à aplicabilidade de dispositivos- Que passaram a 
integrar o textó da nova Lei Fuil.damental brasi
leira. Se é certo que vamos necesSit_ar, enQ"e_ !eis 
complementares e ordinárias, algo em torno de_ 
200 diplomas legais, há a necessidade imperiosa, 
inadiável de que todos nós nos çompenetremos 
desse encafgo que é ârduo, -que-e-penoso f: que 
vai reclamar, V. Ex" bem o sa~e, pela sua condiç~o 
de parlameritãr,_ de _ÇOfupa:recim!'!nto 100%--du
rante todO O longo período de elaboração consti
tuciom3.L Sãbe V Ex• _que Para ã Votação-dãs _ôO 
ou 70 leis complementares, previstaS- na Consti
tuição, nós vamos nece~itar de quoru~Jl qur;tlifi-
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cada nas duas Casas do ·congresSo. Precisamos 
ter 37 senadores, precisamos ter duzentos e tan
tos deputados federais, tudo Isso· vai instar sena
dores e deputados a que compareçam efetivamn
te às suas Casas legislatiVas para que aqueles 
dispositivos não se transformem em letra morta 
no texto da nova Constituição. Eu me p€:r'mitiria 
até lembrar a V. Exa, e não vai aqui nenhuma 
falsa mudéstia, um dispositivo constitucional que 
começou a trazer, de três anos para cá, uma valori
zação extraordinária aõ trabalho parlamentar, que 
foi a regulamentação do art. 45. V. Ex" sabe que 
nós passamos quase quinze anos para que o Cor\~ 
gresso Nacional elaborasse um dispositivo de lei 
ordinária, sem o_que o art. 45 não teria eficácia 
e, conseqüentemente, _a sua aplicabilidade seria 
nenhuma. Portanto, V. Ex",já com bastante anteci
pação, traz, nesta lúcida apreciação sobre a nova 
Carta, uma advertência, __ uma conclamação aos 
seus companheiros, para que aqui estejamos no 
ária do Senado Federal, no plenário da Câmara 
dos D_eputados para votarmos aquelas proposi
ções que darão realce, que darão preeminência, 
que darão obrigatoriedade àquilo que passou a 
integrar o texto da nova Carta Magna. As minhas 
congratulações a V,_ Ex• por esse posicionamento 
lúcido, clarividente, e o meu desejo de colaborar, 
de todas as formas, para que se viabilize essa 
sua intenção de, no menor espaço de tempo pos
sível, colocarmos esses diplomas à apreciação 
dos CongressiStaS e, ·a· seguir, diante da própria 
opinião pública nacional. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Eu agra· 
deço a V. Ex", Senador Mauro Benevides, o aparte 
que vem .enriquecer este pronunciamento, princi
palmente porque V. Ex• entra no o âmago da 
questão. Francamente, -ficO- preOcupado quando 
ouço falar em esforço concentrado desta semana. 
Eu acho que agora não temos mais um ·esforço 
concentrado de uma semana; nós deveremos ter 
esse esforço concentrado em todas as semanas. _ 
Aação parlamentar, hoje, não pode mais ser exer
cida como até há pouco tempo vinhamos exer
cendo. A omissão não aprovará mais nada nesta 
Casa. Terá que haver a presença, terá que haver 
a dis_cussão, terá que haver o voto. E nós temos 
que estar preparados para o exercido das nossas 
funÇões legislativas. Fico preocupado quando ou
ço dizer que, a partir da próxima semana,}~ não 
teremos número, aqui no Senado. Porque, a partir 
de hoje, os o_lhos da Na_ção estarão voltados para 
nós, para saber se teremos ou não _competência 
de exercer o poder que a nova Carta vai-nos_ dar. 

Hoje, por exemplo, ouvfamos o Miriistro Almir 
Pazzianotto, na Comissão de ConStituição e Justi
ça, no exercício :de uma função do Legislativo. 
Lamentavelmente, ainda atendendo à legislação 
atual, foi um debate secreto, quando a partir de 
agora a nova Constituição determinará que cis 
debates sejam públicos e a VotaÇão, apenas, Será 
secreta. Porque foi engrandecedor para o Senado 
o debate ocorrido na Comissãd de_ COnstituição 
e Justiça cOm o Ministro Almir Pazzianotto. Porque 
aqui, também, fazemos coisas sérias. Infelizmente, 
não são levadas ao público. É Com esse trabaffio 
que temos_ que nos preocupar. Acho que este 
é o maiOr _dever, hoje, __ do parlamentar: é estar 
presente no Congresso para participar dos traba
lhos das comissões e do plenário. 

Prosgjgo, sr. Presidente. 

Quando mais cedo nos -c-onsclentizarmos dessa 
mudança, mais- rapidamente eliminaremos ades
confiança: da Opiníão pública, demonstrando à 
Nação o acerto das disposições constitucionais. 

Para viabilizar esse nO,.._o período da vida parla
mentar. há necessidade de uma preparação inter
na daS Casas cotigressuais, em termos de apoio 
intelectual e de infra-estn 1tura. 

Nesse sentido, a Mesa Diretora do Senado tem 
proc_urado, corn medjdas nem sempre bem com· 
preendidas e recebidas pela opinião pública, pre

-parar a instituição pai'a sua nova fase, seJa por 
roelo __ do_ aprimoramento do funcionalismo jâ exis
tente, seja pelo recrutamento, sempre como resul
tado de concurs_os públicos, de mão~ de-obra téc
nica e espedalizadã, seja pela realização de convê
-nios- com a UnB, por exemplo- que lhe permi
tam, Quando necessário, obter o assessoramento. 
adeQUãCIO--áo debate-e deCISão sObre qualquer 

Jn"ãféria que seja de sua competêncTa, oséfa pela 
reeStruturaçáo dos serviços da Casa, para melhor 
atender às novas necessidades, seja pela amplia
ção ou redimensionamento de nosso espaço ffsi
co disponível, inevitável com as nov_as realidades 
que se apresentam. . -

Nas próximas legislaturas, a atuação dos depu
tados e senadores, eleitos pelo voto popular, será 
multo __ diferente da que nos acostumamos a 
acompanhar, nos anos recentes. 

Em virtude de seu fortalecimento, da recuper
ção de_suas prerrogativas, da conquista do reequi
líbrio com os demais poderes, da decisiva partici
pação que terâ-eni vários se tores a que não th tha 
acesso. O Poder Legislativo, na dependência dire
ta dª atuação dos parlamentares, tenderá a recu
perar rapidamente a sua credibilidade, o que será 
extremamente importante para o seu aprimora
mento e pa'ra a_ consolidação da democracia bra
sileira. 

-A.s novas responsabilidades exigem uma gran
de c:_onscientizas~Sl c!C?s __ q_ue irão de~emp~_nhá-las. 
A Nação espera dos parlamentares competência 
e espírito público para levá-Ias a bom termo. 

Sr. -Presidente, go_s-útria de dizer que nãO iremos 
decepcionar a opinião pública. Mas, ontem, Sr. 
Presidente. Srs. Senadores - aí peço a atenção _ 
do meU Uder, peço a atenção do Senador Carlos 
Alberto, que ontem me fi?z abrir mão_ do meu 
direito de solicitar verificação de quorum-, esta
belecemos aqui um entendimento politico. Foi 
feito um entendimento político entre o Presidente 
da República, através do _!?residente do Senado 
Federal, que é também rr_esident.e do Congresso 
NacionaL e do Líder da minha Bancada, Senador 
RÓnan Titõ; Com este Senador. - - -

-FUi alertado, por companheiros de Bancada, 
·de que não- devena abrir, ontem, mão do nieu 

-direito de requerer verificação de quorum, porque 
-rrie"eS:tafi'ã- ari"te.dpándo a um atendimento, a um 
cohipromisso que, no entender deles, não seria 
c_ufnprido, mas_ achei, Sr. Presidente, Srs.. Senado
-res, que, envolvendo o nome do Presidente do 
Senado, do Presidente do Congresso, do Uder 
da_ minha Bancada, ·este Governo não poderia 
faltar ao seU compromisso, não podia admitir que 
houv~sej~a de seriedade de quem exerce o 
pOOer-no meuPaís:-

Mas, Sr_ Presidente, Srs. Senadores, foi lida a 
Mensagem que o Governo remeteu para esta Ca
sa a respeito de um empréstimo para a Bahia. 
Chegando a Mensagem, tive o cuidado de pedir 
cópia e, para surpresa minha, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esta Mensagem que hoje foi remetida 
pelo Governo já foi aprovada pelo Senado Federal 
no dia 5 de dezembro de 1987, vírgula Por vfrgula. 
centavo por centavo. Isto e um desrespeito a esta 
Casa! Não é um _d~s~~speito a mt'm~ não é um 
desrespeito à 83hia, é um desrespeito ao Senãdo 
Federal! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não ê uma mera 
f~lta de controle o que acontece neste Governo. 
Jâ Verificamos na tP! da Corrupção que a desor
~~nização-administrativa deste Governo é totaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a única diferen· 
ça dessa Mensagem é que está hoje assinada 
pelo Ministro-Chefe do dabinete Civil da Presi· 
dência da República, Ronaldo Costa Couto, com 
data de hoje; e com Exposição de Motivos do 
Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, com 
d.ata de ontem, mas letra por letra, vírgula por 
VIrgula, intenção por intenção, é a mesma "Coisa 
da que já foi aprovada aqui no dia 5 de dezembro. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Permite-me um 
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães? 

O.SR. JirrAHY MAGALHÃES- Darei o 
aparte a V. Ex', nobre Senador PomPeu de Sousa, 
Jogo que concluir o meu raciocínio. 

Aprovamos aqui a Resolução n·' 360, de 1987. 
E, agora; se encaminha ao Senado Federal uma 
mensagem contendo outro nUmero e outra data, 
mas idêntica, com a seguinte cifra: "Cz$ 
9.441.751.000,00, o que corresponde a 25 mi
lhões de OTN, cujo valor, em agosto de 1987, 
equivalia a Cz'$ 377,67 ,junto ao Banco de Desen
volvimento do Estado da Bahia". Já que autoriza
mos em dezembro passado: ··contratar operação 
de _crédito no valor de Cz$ 9.441.751,000,00, cor
respondente a 25 milhões de Obrigações do Te
SOU_!:~ Nacional - OTN no valor de Cz$ 377, 
6T, vigente em agosto de 1 987". 

Sr. Presidente, isso que foi aprovado não signi
fica a liberação de recursos, mas sim a·autorização 
de aumento do limite de crédito e, baseados nessa 
.autorização, vários projetas foram feitos na Bahia, 
para atender a essa liberaÇão. Mas nada foi Jibe· 
rado. 

Mas agora estão brincando CDnosco, -sr. Presi
dente. Estão envolvendo _o nome de V. Ex', como 
Presidente, e do nosso Líder Ronan Tito. No en

o- tendimento político feíto ontéin, _eStão brincando 
conosco, remetendo uma Mensagem que tem 
uma Resolução já a~sinad~ por V. Ex' como Presi
dente do Seriado FederaL_ 

Tive o cuidado de procurar' a Assessoria da 
casa_- proCul'ar a SeCretaria da Mesa para saber 
se havia alguma razão para se fazer novamente 
essa VOtação; Não há mOtivo de espécie alguma, 
não há motivo de ordem legaL Não há nada! Ape
nas o desrespeito a estã Casa. 

_ Esperavam possivelmente que não tivêsseÕ1os 
controle dos nossos atas, das nossas votações 



Setembro de 1988 DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 15 2311 

aqui. Mas nós temos; é a respeito da mesma MenM 
sc:tgem! 

O Sr. Ronan Tito ~ Peço Ucençã a V. Ex· 
para um aparte. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Vou ouvir 
o nobre Senacfor PomPeu de -Sousa, qúe já me 
havia solicitado um aparte, e em seguida ouvirei 
V.EX -

O Sr. Pompeu de Sousa - Nobre Senador 
Jutahy Magalhães, a revelação eu diria melhor, 
a denúncia que V. EX" traz neste momento _ao 
Plenária é de tal modo estarrecedora que me pre
cipitei e lhe pedi licença para este aparte, antes 
mesmo que V. Ex" concluísse seu pronunciamen
to. Ela fere os nossos brios, ·a--di9nidade desta 
Casa, do Congresso Nacional e do Poder Legis
lativo. Não podemos ficar indiferentes a isso! Real
mente, as duas Casas do Congresso Nacional 
- O Poder LegislativO ~ têm (Jue começar a 
se indignar para serem merecedoras da dignidade 
que lhes é conferida pelo mandato popular, Tenho 
procurado defender ao máximo essa digi1idade. 
V. f..x..s lembram-se que em ocasiões até de vota
ções secretas assim procedi. Quando, por ocasião 
da Mensagem presidencial que indicava o nobre 
Senador Alexandre Costa para ser Governador 
do Distrito Federal, propus-me, mesmo, a pedir 
vista do relatório, para efeito do que chamei de 
evitar o vexame de a Comissão do Distrito Federal. 
o Senado Federal e o Poder Legislativo aprovarem _ 
uma resolução condicional, condicionada a qua
tro condicionantes, como disse na ocasião. Agora, 
estamos diante de um caso que, realmente, é 
um escárnio, porque não sé pode nem supor que 
essa Mensagem tenha sido uma cópia da anterior, 
já que há assinaturas de hoje. As autoridades do 
Executivo que a subscrevem hoje são outras que 
não as da Mensagem passada. Não é assim que 
se fere a dignidade do _Governador Waldir Pires, 
por quem todos temos o maior respeito, porque 
S. Ex' tem-se dado ao respeito. Assim se fere 
a dignidade do Congresso Nacional, ~o J?od_er 
Legislativo. V. Ex• faz muito bem em fazer _esta 
denúncia, para que nós, nesta Casa, no Congresso 
Nacional, lutemos pela dignifiCação desta Casa 
e do Poder Legislativo, para que este se reafirme 
como Poder. 

O SR. J(JTAHY MAGALHÃES- Agradeço 
a V. Ex:', nobre Senador Pompeu de Sousa, este 
vibrante aparte que me concedeu. [s>o é o que 
posso esperar desta Casa. Fíz, antes, o pronuncia
mento que queria fazer a respeito das nossas no
vas funções, nossas prerrogativas, mas será qUe 
saberemos exercer essas prerrogativas,_ essas no
vas funções parlamentares? Será que exigiremos 
o respeito a esta Casa? Será que vamos deter
minar que o Senhor Pii=:Sidente da República não 
pode brincar com este Senado? Este será o exem
plo. E, por coincidência, o exemplo chegou na 
hora certa. Se o assunto passar em brancas nu~ 
vens pelo Senado, se aqui não reagirmos adequa
damente a essa medida, a uma falta de cumpri
mento da palavra empenhada com o Presidente 
desta Casa, com o Presidente do Coi-tgreSso Ná~ 
cional, co_m o Uder do meu Partido e com o 
aval daqueles que me solicitaram de público que 
retirasse o meu pedido de verificação de quorum, 

se isso passar em brancas nuvens, direi que este 
Senado não está querendo levar a sério os seus 
direitos, as suas prerrogativas. Não sou eu mais 
que tenho de pedir verificação de quorum, é o 
Senado que tem que reagir a isso. É: a mesma 
coi~a que o Senador -~amil_ Haddad _chegar aqui 
e dizer: bOm, não liberaram os _reci;m;>os,_ então, 
Vão mandar de novo a proposta e vamos ficar 
aqui brincando, de aprovar, de reprovar, de reexa

-minar ·e votar novamente a mesma proposta. --

Essa é a rolagem da dívida que' S.· Ex"' quer 
fazer c_om a Bahia. 

O~a. -Sr. Presidente ~- Srs. Senadores, baseado 
nestes_ projetes, a Embasa tem 22 milhões d_e 
OTN aprovadãs que não foram liberadas. Na área 
de habitação há um pedido de aprovação de uma 
carta de crédito no valor de 51 milhões de OTN. 
Um empréstimo parecido com esse, apenas em 
vez de ser para área de saneamento, é para a 
área deohabitação. 

Agora, para V. Ex.s verem a falta de respeito, 
de seriedade nas afirmativ:as que são feitas a cada 
dia ... 

O Sr. Jamll Haddad - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES- Logo mais, 
antes quero informar a V. Ex• que temos_ um total 
de pedidos, em torno de 51 milhões de OTN, 
que o Governo Federal assinou com todos os 
~tados, menos com a Bªbia_~_&lagoas. Por_quê? 
São os dois únicos Estados inadimplentes? Te
mos inúmeros projetes aprovados tecnicamente 
pela Caixa e que não foram liberados. Represen

-tam 51 milhões de OTN. O limite de endivida
mento está em]?lanado em 25 milhões de OT['I, 
em cima do qual até hoje não liberaram um cen
tavo. 

· Estão com um pedido- de endividamento de 
60 milhões --:_citando rapidamente porque ontem 
foi pedido aqui que se dissessem algumas coisas 
- de 60 milhões de OTN, pedido que foi cortado 
para 30 milhões na Secretaria_do Tesouro. 

b~-Car1a.-de çrédito há vários Pfojetos habitâ
Cionais, iildusive "Malvinas" -que é uma invasão 
lá na Bahia, em Salvador - e a Caixa está- se 
negando a examin~r estes projetas: 

Não é urna reclamação, Sr. Presidente, pelo 
contrário, é apenas uma constatação que _faço 
até com alegria. 

Falam aqui que não se pode fazer a rolagem 
de dívidas sem pagar isto oU aquilo, foi dito ontem, 
mas, para a felicidade do Município de Salvador, 
foi~lhe feita a-- rofaQem da dívida sem nenhum 
paQ.:lmento de juros sobre o que quer que seja. 

-Põr quê? Porque há um acontecimento politico 
envolvendo o Município de Salvador. Não é reda~ 
mação, pelo contrário, gostaria até que liberaSsem 
mais; felizmente estão liberando muita coisa para 
Salvador, mas para o Governo do Estado da Ba-
hia, não, - - -

- Antes de vir fazer este pronunciamento - repito, 
meu târo Presidente e caro Líder Ronan Tito -, 
fui procurar a Assessoria desta Casa, a Mesa e 
todas as informações para verificar se fatos como 

esses se repetiam aqUi e se havia raião para essa 
nova remessa. 

Eu tinha que dar uma informação concreta, 
que não pudesse ser repelida por quem quer que 
seja. Depois de todos os exames, posso falar tran
qÜilamente, porque tenho razão. 

O Sr. Ronan nto- Permite V. Ex" uin aparte? 

O SR. J()TAHY MAGALHÃES - Ouço o 
nobre Uder Senador Ronan Tito. -

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Jutahy 
_Magalhães, devo confessar a V. Ex' e a este ilustre 
Plé:nârio que estou estupefato, e me sinto como 
1/. EX:, lõQrado. Fizêmos um acotd9 público, que 
fiz questão de torná~lo solenemente público, à 
medida que vim- à tribuna e chamei não só o 
testemunho do Senado, como também o da Pre
sidência da Cãsa, e todos noS envolvemos num 
acordo entre o Póder LegislatiVo representado pe
la Câmara Alta e S~ EX" o Senhor Presidente da 
República. Não consigo acreditar que tenha sido 
feita de maneira intencional a remessa, para cá, 
de uma Mensagem já aprovada no passado. Se 
eu-acreditar nisso, vou desacreditar em tudo, Se
nador. N6o vou acreditar nas instituiÇões; nãO poS
so acreditar na democracia que queremos cons· 
truir; não posso acreditar na transição democrá
tica em que todos nós estamos empenhados; não 
posse acreditar, Sr. S_enador, acredito também 
que a minha Bancada não pode acreditar. Porque 
acreditar que foi um engano, um erro lamentável, 
é que peço, neste instante, que toda a minha 
Bancada se retire do plenário e não dê q~ 
para continuar esta sessão. E todos os Senadores 
que prezam o Poder Legislativo o façam, até qüe 
esse lamentável equívoco seja reparado. E se não 
for reparado, que_ não se restabeleça a sessão 
enquanto nãO se reabilite a dignidade desta Casa. 
O meu aparte não é aparte, -é a mirtha solidarie· 
dade. Quando, Sr. Senador, dirigi-me a V. ~. 
pedindo que acreditasse no Governo Para -que 
frzé.Ssemos· Uin aó::iiOo, fi-"10 âepõlS de ouvir con
versa do Presidente da República. Não quis induzir 
v. ~ em erro, mas isso pré:ê:isa fiCar paténte, 
de que não era intenção do Uder da maior Ban
cada no Senado. Tenho certeza também, Sr. Se
nador, que o Senhor Presideil.te da República dis
so não sabe, porque não entramos em detalhe 
sobre o que viria, apenas informei-lhe que havia 
uma Mensagem de 25 milhões de OTN, e disse
me "'não -sei se há, mas, se houver, eu autOrizo 
a liberação_'', Es_ta foi a riossa conl/eiSa. Pár isso, 
quero eximi~lo neste instante, até que eu poss_a 
tirar a limpo e vou fazê-lõ a partir de agora, Sr. 
Senador, Onde está o erro? Onde_ esta esse enga~ 
no? Porque, se foi' engailo, é lamentável~ -e se 
não for, não sei quai o qualificativo que vou usar. 
Neste momento o problema não é mais da Bahia; 
o problema não é mais do :?enador Jutahy ~ga
lhãeS; o-prOblema não é mais do ,Uder dofMDB. 
O problema é -do Senado Federal/ do Podei Legis
lativo, que não pode permitir que se desfl1Çralize 
nesse momento de abertura. Não se pode cons
truir um Estado democráticO sem um Poder Le
gislativo forte e independente. Era o apa-rte que 
queria dar a V._ Ex" e o.,apelo que quero razer, 
não só aos liderados do meu Partido, mas a todos 
os SenlldoreS que, após o pronunciamento do 
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no_bre_ Senador Jutahy Magafhães, nos retiremos, 
ate que seja sanado esse equívoco, que espero, 
sinceramente, seja u_m equívoco. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Agradeço 
a V. Ex" e não poderia esperar, meu caro Líder, 
outra atitude se não esta, porque não é, realmente, 
com o Senador Jutahy Magalhães, não é com 
a Bahia, mas com a instituição. 

Acredito que V. Ex' representou, pelo menos, 
o sentimento de_ sua Bancada, e também espero, 
Sr. Uder, que seja um equívoco. 

Infelizmente os equívocos em relação à Bahia 
estão-se repetindo a cada dia. Infelizmente vejo 
na televisão da minha terra, na televisão da pro
priedade da família do Sr. Ministro _das Comuni
cações, todo o fim de semana, nos seus longos 
fins _de semana -de ócio na Bahia, ele sempre 
está lá, todos os_ dias e faz as acusações as mais 
baixas, até ofendendo a moral do Governador. 
Mas agora ele está repetindo aquele fato narrado 
poT mim ontem, de que chega ao ponto da des
cortesia de não convidar o Governador do Estado 
da Bahia para receber e partícipar de uma soleni
dade no solo baiano, embora tenham publicado 
no convite oficial o nome do Goverilador e de 
sua Senhora. Então, o Ministro fica dizendo que 
o Governador foi convidado e não quis ir, passa
se, então, a apontar o Governador coino desedu
cado. No caso da esposa do Governador é a meS
ma coisa 

Então, vou admitir que um homem cOmo o 
Presidente José Samey; que conhecemos -aqui 
- com o qual nunca tive uma convivência mais 
próxima - mas vou admitir que- S. Ex- em sã 
consciência, seja responsável por isso? Digo co
mo V. &que não posso admitir, -mas ficopreocu
padíssimo, meu caro Líder, de ver que S. Ex• se 
deixe envolver por alguém, de tal maneira, que 
chegue a esse p-onto. 

Então, Sr. Lider, vamos ver qual é a explicação 
que o Executivo vai dar a respeito deste assunto. 

O Sr. Jamil Haddad - Permite V. Ex> um 
aparte? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES Com prazer; 
Senador Jamil Haddad, e desculpe-me V. Ex' pela 
demora na concessão__do aparte. 

O Sr. Jamil Haddad- Senador Jutahy Maga
lhães, fiquei não estarre<:ido, ln as -Com a ce-rteza 
da traição feita com o Líder do PMbB, com o 
Presidente desta Casa_ e coin o Líder do PFL nesta 
CaSa:~ S. Ex"l' assúiniram-UITi compr'Otnisso, p-e
rante todo o Senado, para que-a pauta fosse de
sobstruída, de que entraria um crédito para a Ba
hia para ser votado neste Plenário. V. Ex' coloca 
hoje, perante este Plenário, o fato de que a matéria 
remetida já foi vota-da e nãO -liberada desde o __ 
ano passado. Este é um fatO que--Vem ocorrelido 
sistematicamente com tOdas as aUtorizações de 
crédito para a cidade do Rio de Janeiro. Já aprova
mos, há mais de dois meses; doiS créditos e até 
hoje nada foi liberado. E já-estOu- iouco de tanto 
falar neste assunto. Mas agora o problema não 
é do Senador Jamil Haddad, não é do SenadOr 
Humberto Lucena, Presidente desta Casa e Presi-

dente do Congresso Nacional, nem do Senador 
RõrlaliTifó, ·nem do Senador Marcondes Gadel~a; 
agora;<rprobleffia é &>.Senado como instituição. 
E aColho, até com satisfação, porque faria o mes
mo, a proposta no sentido de nos retirarmos, para 
qu-e liãO haja riúi"rier6-Para funcionamento da Ca
sa, e esperarmos, então, a- resposta do Governo 
FederaL Esta proposta do Líder do PMDB, Sena
âOf" -Ronan Tito, eu ci enc-amPo, -e espero que, 
r1urii-Sentimento de solidariedade para com o Po
der Legislativo, para com o Senado, a Câmara 
Alta, todos os demais companheiros_ também 

---ajam da mesma maneira. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - O aparte 
e a solidariedade manifestada por V. Ex>, eu não 
poderia esperar que fosSe-m de outra forma. Digo. 
contudo,_ que não levei a sério, ontem, a informa
ção dita fora dos microfones e do Plenário, mas 
dita a mlm, pessoalmente, e ao Senador Mendes 
Canale pelo Líder do Governo, de que à Mensa
g-em-nãO tinha importância. Poder-se-ia v_otá-la, 
maS, depois, não se liberariam os recursos. 

lsto foi dito a mim. Na hora, tive a vontade 
de chamar a atenção para ele, mas, depois, resolvi 
não levar isso a sério. Infelizmente, foi pior do 
que isso. F ai a repetiçâo de um fato. 

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. i;:x' 
-um aParte? 

O SR. J(JfÃHY MAGALHÃES- Pois não, 
senador Marc~n_des Gadelha. -

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador 
_JutahY~Mag.ãlhaes, prefiro fixar-me mais nas pre
missas do nobre Líder Ronan Tito, que são mais 
moderadas do que a conclusão de S. Ex• no início 
do aparte a V. Ex•, o Líder Ronan Tito ressalvou 
a boa fé do Presidente da República; deixou cieiro 
S: ~a que não a_cr~dita que o Presidente da Repü
blíca seja sabedor dos meandros ou dos liames 
deste equívocoaqui trãzido ·à colação. Então, que
ro tomar como ponto de partida das minhas con

_siderações esse estado de espírito inicialmente 
revelado pelo Uder Ronan Tito, porqUe taTnl::iém 
C(eio, nobre Senador. que se trata de um equívo
co. Também, creio que se trate de algum engano 
no segundo escalão da Administração PUblica, 
que,_ao ser solicítado o documento referente ao 
empréstimo para a Bahia, não se tenha especi
ficado qual o documento; algum burocrata, a seu 
talan~e, tenha enviado este_ que V. Ex, ex~be neste 
momento. Agora, nqbre Senador, não se pode 
colocar a honorabilidade de todo o Senado em 
JOgO em função deste episódiO; que por mais im
portãnte, por n1ais respeitável, é um fato isolado 
que :a!nda está Sob dúvida quanto à natureza ética 
dos procedimentos com ele relacionados. Não 
se p_qde, de repente, partir para uma conclusão 
raâical_de pedir que toda a Bancada saia do plenáw 
rio, porque esta atitude já implica num juízo de 
valor, esta atitude já implica numa condenaçãn 
de Ufl) fato ?Obre o qual ainda se tem um laivo 
de d(!vida. Assim sendo, nobre Senador, sem que
rer diminuir as razões_ par~_ a tndignação de V. 
Ex' _o.U.do Líder _Ronan Tito, o que eu pediria 
era; ~tamente, um pouco_ mais de moderação 
deritro da linha inicial do aparte do Senador Ronan 
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Tito. Que ilós possamos, à base do entendimento. 
~tê por que, ~ao endossar esse acordo que foi 
feito, ontem, entre o Líder Ronan Tito e o Presi
dente da República, eu também agi de Doa fé, 
embora não tendo dele_ participado, dei como 
bom, seguro e valioso e nele também empenhei 
a participação da minha Bancada; pois, neste mo
mento, peço que não seja tomado un:t gesto soli
tário, à revelia da Bancada do PFL. Não fomos 
consultados para um decisão tão intempestiva, 
tão radical e_ tão temerária. O que eu pediria a 
V. Ex:' era_ que transferisse ao Líder Rona_n Tito 
este apelo que lhe faço; que aceite, neste mo
mento, a parceria desta Liderança, e que, juntos, 

-vamos ao Paládo, conversemos com o Presidente 
da República, engajando outros Líderes de outras 
Bancadas, seJor o caso, e, enquanto não dirimir
mos esta dúvida, náo tomemos uma atitude preci
pitada, que, afinal de contas, envolve não necessa
riamente a honorabilidade mas a sabedoria desta 
Casa, a habilidade com que esta Casa tem tratado 
essas questões e que já formou tradição na histó
ria republicana deste País. Assim sendo, é o apelo 
que faço: que, antes deste gesto derradeiro. pos
sainos. ãinda, negociar conjurita-mente, aceitando 
V. Ex• e o Sr. Senador Ronan Tito, a minha palavra, 
o meu empenho pessoal que, ontem, lhe foi credi
tado, mesmo sem eu ter participado das negocia
ções. Peço entâo, uma pausa. uma reflexão e uma 
consideração para com o Presidente da Repú
blica, cuja boa fé foi exaltada, seguidamente, pelo 
Uder Ronan Tito nas palavras, e não pode ser 
esquecida nas atitudes. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex' 
urrl aparte? 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Um mo· 
menta, nobre Senador João Menezes. Permita-me 
apenas responder ao aparte do nobre Senador 

-Marcondes Gadelha. 

- Eu fui ãutor d~ uma ~esolução que modificou 
o Regimento e uma das idéias era para que a 
Ordem do Dia começasse ao horário certo, e não 
era para que eu ficasse falando mais do que o 
devido. Mas o assunto talvez esteja a merecer 
essa benevolência por parte da Presidência da 
Casa. Eu gostaria, Senador Marcondes GÇtdelha, 
de dizer a V. Ex: que, ontem, me antecipei em 
aceitar - e não há nisso nada em relação à pala
Vfê!_ de V. Ex' ou aos compromissos de V. Ex' 
-. atendendo aos apelos que me foram feitos, 
o que viria hoje; aceitei e, infelizmente, não me 
dei bem. Por isso, hoje mlo tenho mais o que 
dizer. Mesmo que solitariamente, irei afastar-me, 
porque não posso, em hipótese alguma, esperar 
que venha para cá qualquer solução a este respei
to, a não ser aquela de retirada dessa Mensagem 
e o envio de. outra. Não quero também fazer um 
julgamento de que isso foi ordem expressa do 
Presidente; não posso fazei' esse julgamento, mas 
estou preocupado, Sr. Senador, porque não é a 
primeira vez. Nós aqui jã tivemos outra Mensagem 
que veio sem -exposição de motivos, exatamente 
para que o Senado não tomasse conhecimento 
da modificação que fol feita no decreto contra 
aquilo que estava expresso na exposição de moti-
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vos. Também não digo que foi o Presidente da 
RepUblica que tenha mandado, embora S. Ex• 
assine_ a Mensagem. Mas alguém não estâ dando 
a S. Ex> as informaç_ões correta-s. T em-s_~:- que 
tomar as decisões adequadas_ para que isso não 
se repita. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. EX' 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com mu& 
to prazer, nobre Senador. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Jutahy -
Magalhães, todos nós recebemos, com manifestÇJ 
satisfação, aquele acordo -celebrado ontem entre 
as nossas Lideranças e o Presidente da República, 
visando a suspender, pelo menos parcialmente, 
essa feroz, essa irraciona_l dis-criminação contra 
o Governo da Bahia e o GoVernador Waldir Pires. 
Ficamos contentes com aqUele acordo âe ontem, 
mas, ao mesmo tempo,-"desconfiados e, V. Exo 
sabe que manifestamos pessoalmente essa des
confiança a V. Ex"_ logo após aqUeles entendi
mentos. Por quê? Porque um- acordo semelhante 
a este se baseia em dois pressupostos: primeiro, 
de que este Governo ê um Governo sério; segun
do, de que este _Governo trata seriamente o Sena
do da República. Infelizmente, essas duas premis
sas não são verdadeiras. N_o que se refere à pri
meira premissa, de que este Governo e·sêriO, nós 
não precisamos, basta citar--o fátci de que uma 
das Comissões do Senado Federal está sendo 
permanentemente acusada, em todos os meios 
de comunicação social do País, de que pesam 
sobre seus integrantes dossiês e mui.s._do_s~iês de 
todos tipos dé crírhe de-cõfrup-ção. Isto de ma
neira pública e notória por um dos integrantes 
deste Governo que, até hoje, nem_ se·quer exibiu 
os tais documentos acusatórios, nem sequer se 
calo_u, simplesmente para obstruir os trabalhos 
de uma Comissão de lnquéríto do Senado; falta 
de respeito, portanto, para com este Poder e falta 
de seriedade nas ações do Governo. Então, houve, 
na realidade, uma fé_ exagerada. Houve, de fato, 
uma aceitação de que as_c_oisas estão_correndo 
normalmente neste País, como em qualquer p::lÍS 
democrático e civilizado. Lamentavelmente, no 
momento e em boa hora, o Líder Ronan Tito 
nos convoca para nos retirarmos deste plenário 
até que essa pendência seja clarificada. E não 
vale aqui o argumento de que foi algum membro 
do Governo isoladamente que tomou essa atitude. 
Afinal de contas, o Presidente Samey governa ou 
não governa, assina _ou não assina, cumpre ou 
não cumpre a sua palavra? E o Líder não falou 
com qualquer membro do Governo, o Líder Ro
nan Tito falOu diretamente cói"n o Presidente da 
República. Sendo assim. não há poslção mais 
correta, mais própria da prática parlamentar do 
que não darmos quorum à contin_uaçã_o de _yro_a 
pauta que só pro-sseguiu em razão -de um acordo 
feito ontem pela mais alta autoridade da Repú
blica: o Presidente da República~ E ê -esperando 
que a sua palavra valha alguma coisa que vamos 
paralisar os nossos trabalhos e esperar que isso 
realmente se concretize, que seja sustada a discri
minação contra a Bahia, contra o Governador 
Waldir Pires, para que pOssamos trabalhar sem 
essas incursões do Poder leflislativo. Louvo a V. 
Ex" por esse trabalho. oo_r essa persistência em 

defesa do s~u Estado. Mas nós, senadores, acima 
de çlefendermos os djr_gitos dos nossos Esta_dps, 
deveremos c!efender ã justiça. E é contra essa 
flagrante injustiça que todos nos levantamos- e 
devemos _sair .-do plenário, confOrme a convoca
ção do Líder Ronan Tito, p-ar9 que se estabeleça 
aqui ajustiça, em geral, o fortalecimento da Fede
ração _e, especialmente, o levantamento da discri
minação contra qualquer Estado da Federação 
e, no caso específico, da Bahia. 

OSR. JOTAHYMA.GALHÃES- Não tenho 
-inais comentáriós a fazer, Sr. Presidente, a -não 
ser agradecer ao Senador Mansueto de Lavor. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Preside:nte. (Muito 
bem!) 

Durante o discurso do Sr. Jutahy Maga· 
lhães o Sr. Dirceu Carheli'o deíxa á Cadeira 
OãP"reSidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, voltando a ocupá-la novamen
te no iifeSrflo disCUI'$0 o Sr. Dirceu Carneiro. 

O SR. PRES1DENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João M~
nez~s. 

-· O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Pronun
cia o Seguinte discurso.) - Sr._PresJdente, Srs. 
Senadores,_ diz Gandhi "que o hOmem, com o 
mínimo de fê em Deus, nunca perde a esperança, 
porque sempre acredita no triunfo final da verda
de'~.--

Quanto a esse incidente OL.L~cidente, a que 
__ se refere o n_obre Senador Jutaby Magalhães, na 

sessão de ontem eu tive a oportunidade de, em 
pronunciamento que fiz, pedir a S. Ex~ que desse 
o número, as características de_sse tal projeto,_ tão 
falado, para a Bahia. Infelizmente, não recebi e5:se 
número nem me foi d9.da qualquer indic_~ção. 

Depois. o eminente Líder Ronail Títo usõU a 
palavra e disse que havia falado- com o Senhor 
Pn;:sidente:.aa RePúbliCa para resolver esta ques
tão, em torno da vinda, ·para o Senado,- de l:lm 
proJéto de lei. Não recebi nenhuma instruçã~. ~a 
qualidade de Primeiro Vice-Uder c)o Govemo,_ho 
Sen_ado._ NãO recebi nenhuma instrução, n?-o fui 
ouvídÕ-sobre o assunto e riãorecebi recadÇ>~de 

-rerceiros. Apenas a minha participação foi a de 
pedir que me fossem remetidos-os dados, a fim 
de verificar o qi.u~;·realmef!te!_ ~stav~_ ocor~en_d?. 

_ Mas isto é, apenaS, uma passagem no -discurso 
que hoje Queremos fazer. E vamos iniciar nos 
referindo a Leslie Lipson, quando, no seu livro 
"A Civilização Democrática" declara: 

·•6 prirrierro reQUisito político para· unia 
Con-stituição demo<:rática é que todas as pes
soas submetidas à jurisdição do Estado, se
jam iguais como cidadãos e, neste sertido, 
dispondo de .quinhão igual na escolha e con
troLe de seus fundonáríos,'_' 

istO quer dizer que uma democracia não pode 
permitir uma distinção Co"riSfitucional entre cida
dãos e súditos __ o_u enQ'e cidadãos de primeira e 
sêgunâa classe. ___ _ 
__ _Foi Por Causa destes prinCípios que, muitás:ve
zes, noS insubordinamos durante a votação da 
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nova Carta CQnstítucional, porque sentimos e veri
ficamos que ela estava passando por cima de 
vários princípiÇ>s e criando dificUidê!des que vão 
aparecer imediatamente apôs a sua promulgação-
no dia 5 de outubro próximo corrente, se ê que 
vai ocorrer nesse próximo dia 5, como todos nós 
esperamos. Embora já veja, atê com uma certa 
preocupação, que irá a,cootecer ne_ssa. revisão da 
redaçãofinal a mesma cqisa que aconteceu nos 
úl!imo_s ?O ou_?,O dias da discussão e votação 
da Constituição, lá, no plenário do Congresso Na
cional, onde não s~_observou mais o _Regimento, 

_ çmde nã_o ~e observou mais o;J:S norrrtas e o Presi· 
dente Ulysses Guimarães rasgou em pedacinhos 
o Regimento da CÕnstituin-te e fí~erªm o que bem 
quiseram e entenderam, para chegar ao final da 
aprovação final da tal Carta da Constituinte com 
todas as qualidades e defeitos. 
--Também vi notícia de jornal- não estou afir
mando nada, li no jornal - que de trezentos e 
cinqüenta e tantos artigos, já na redação final iriam 
ficar reduzidos a 480, 470. Não sei como será 

- esse: passe- de mágica, ou de que cartola irão 
sair esses pombos. 

·Já vi, também, uma declaração do Senador 
JarbaS Passarinho, que estava muito preocupado, 
qúando se fosse fazer essa redação_ final, ao invés 
de consertar erros de Português, oU erros de fOr
ma, já se fosse incluir coísas novas na ConSti
tuição, como se fez, aliás, na votação final da 
Constituinte antes_ de se votar o último Capítulo. 
Já se falando até em votação em terceiro turno. 

É esse o receio que temos nesta redação-final 
da Constituição que vem por aí. 

Por outro lado, sinto uma preocupação enorme 
com o que está_ acontecendo e o que -poderá 
aconteCer. Verífico, Por exe"i'nplo: vamos dtar aqui 
uns fatos simples que estão ocorrendo e que tive
ram maior repercussão. Entretanto, atas impor· 
tantes comó aqueles em que a Constituinte au
mentou o percentual para a Educação de 3 _ou 
4% para 18%, que foi uma grande medida, esse 
quase não teve repercussão e a população brasi
leira quase nem sabe desse assuntei tão impor
tante na área_ de Educação. Mas outros, corno" 

-de salários, de vencimentos, estôrla __ e conversa 
.de_ marajá, porque hoje quem recebe trinta mil 
cruzados se diz que é marajá; mas não dá nem 
para pagar o colégio dos meninos, isso teve reper
cussão enorme na imprensa. Então, quero ver 
qual ê o jeitinho brasileiro que encontraremos 
para dar a- solução de c."ertos problemas. Por 
exemplo, vamos começar pelos parlamentareS. 
Todos parlamentares federais, senªdºr~s_,_ deputaw 
dos estaduais. v~readores, Assembléia Legislativa 
de todo o País, _todo mundo vai pagar Imposto 
de Renda, quer dizer, recebe do Governo e devolve 
para o Governo. Está todo mundo reclamando 
que o dinheiro não chega para ir ao mercado, 
porque cada dia o préço do mercado está para 
cima e salário.para baixo. Quero ver como é que 
vão ··.ficar esSje;s parlamentares de icidó o Br:asil, 
quando começarem a pagar 30, 40% de Imposto 
de Renda, de janeiro em diante. Q,l~ro ver o Poder 
JUdiciário que está toda hora no Congresso recla
mando justas melhorias de remunerãção. çQmO 
é que vai ficar? Quero ver o_Poçier Judkiário: 
como vão ficar os Ministros do Supremo, do T ri
bunal Federal de Recursos, os D_esembargadores, 
os Juízes, os Promotores, lá do interior ou da$ 
capitais, como vão ficar no início do ano quando 
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vier nos contracheques: "Olha;--descontou 30%, 
40% ou 50% para o Imposto de Renda". Quer 
dizer, o mesmo dinheiro que _o GoVerno paga 
tira na mesma hora. Quero· ver qual é o jeitinho 
brasileiro que se vai encontrar para a solução des
se problema. Quero -ver nas Forças Armadas o 
que vai acontecer. Porque já tive oportunidade 
de, certa feita, denunciar condições que oiigina
vam certas reclamações quanto ao valor de re_l1"!_u
neração, que as Sr"' dos militares já reclamavam, 
porque não podendo os seus maridos fazer greve, 
a remuneração não aumentava, eriquánto o valor 
da compra no mercado sofria continuados reajus
tes. Uma semana depois desse pronunciamento, 
ou mera coinddência, o fato é que foi enviado 
um projeto ou mensagem e o Governo résolveu 
tudo. Entretanto~ quero ver de janeiro em diante, 
quando chegar a folha de pagamento do pessoal 
das forças militares que irão aescontar 30%' 40%' 
ou 50% dos seus vencimentos, _quero ver qual 
será a solução encontrada para esse problema. 
Quando reclamamos que 'essa ConstituiÇB:o está 
muito bonita, há muita coisa boa, mas há muita 
coisa irrefletida, hâ muita coisa irreal. Hâ. Essa 
coisa irreal estâ aí. Estou dando três exemplos. 
Espero voltar" a esta tribuna para poder examinar 
o resultado dessa confusão toda. 

O Sr. João Lobo - Permite~me V. Exn Urri 
aparte, nobre SenadOr João Menezes? 

O SR. JOÃO MENEZES- Honra-me muito 
ouvir o aparte de V. Ex", nobfe_-S.enador JoãO Lobo. 

O Sr. João Lobo- Caro Senador João Mene
zes, é evidente que vamos assistir a tudo isso 
que V, Ex" estâ falando. Este ê o Pais do surrea
lismo, é o Pais das irrealidades. As coisas aconte
cem e são propostas, firmadas, escritas pelo Po
der Executivo, dentro da irrealidade. Fomos cria
dos nisso-e estamos h<i.bituados com este sistema. 
Veja V. Ex' o seriíssimo lmpOSfo de- Renda, pelo 
menos, deveria ser muito sério e muito correto. 
Ele somente permite um desconto de 54.600 sal
vo engano, para os aluguêis anualmente; todo 
mundo sabe que qualquer apartamento em Bra
siTia de três quartos, apartamento classe média~ 
alta, aos funcionários públicos custa 80, 100 inil 
cruzados por mês. Mas o Imposto de Renda s6 
permite o abatimento de 54 mil e 600 por ano. 
V. Ex· viu, novamente, agora, o Banco Central 
taxar o dólar que o turista poderá levar, quando 
viaja para os países da América Latina, dá o exem
plo de que só levará 20 dólares, o restante-ele 
vai esperar que a ordem chegue ao país de oriM 
gem, que o banco abra, que os fusos horários 
sejam compridos, para poder sacar o restante 
do seu crédito. Veja V. Ex· um jornalista acusou 
a irrealidade da medida. Um turista que vai para 
o Japão, leva apenas_ cem dólares em travei 
checks no bolso e qualquer tâxi cobra do AeroM 
porto de Narita, ou de T óquío, -para o hotel 120, 
150 dólares. O turis_ta ·vai chegar e não vai poder 
sair do Aeroporto para lugar nenhum, porque os 
1 ao dôlares dele não vai dar para pagar o táxi, 
quanto mais o depósito do hotel, que eles sempre 
obrigam a um depósito antecipado do valor de, 
pelo meno_s, uma diâria, que é em torno de 250 
dólares. Essas coisas parece que não ferem, não 
atingem o cérebro dos homens responsáveis por 
esses procedimentos. Por isso é que digo: este 
é o País das irrealidades, das coisas que são im
possíveis de serem cumpridas. Um governo que . 

taxa o Imposto de -Renda dentro dessas medidas 
é porque quer estimular o contribuinte a ser um 
sonegador. 86 pode ser! Quem primeiro esconde 
a verdade, Il?_queando a boaMfé, é o próprio Gover
no -que faz a tabela. Como é que este Governo 
pÕdé esperar que· o contribuinte proceda com 
honestidade e seriedade quando ele próprio pro
cede com deslealdade, pelo menos, para com 
o mesmo? Então, meu caro Senador João Mene
zes, vamos assistir, tranqüilamente, às coisas con
tinuarem desse jeito, vamos pagar 45, 35% -de 
desconto d?S nossos vencimentos para o Imposto 
de Renda e, evidentemente, vamos dar um jeito 
de acrescer aos nossos salários em Outros 45 
ou 50% para compensar. O jeitinho brasileiro vai 
funcionar. Por isso é que digo: este ê um Pais 
surrealista, ê o País da irrealidade. Um governo 
que se louva em irrealidades e impossibilidades 
para firmar programas de governo não pode, se
riamente, com bom senso, cumprir metas ou exe
cutar algo_ dentro da realidade do desenvolvimenM 
to que se espera. Era este o aparte que queria 
dar _ao discurso de V. Ex• Muito obrigado. 

-o sR. JOÃO MENEZES -Muito grato, emi
nente Senador João Lobo. Realmente, esta ê uma 
ajuda grande à tese que estamos trazendo a este 
plenário e dou-m_e ao trabalho de c_itar uma passa
gem de Bertold Brecht, que diz: 

"O escritOr deve escrever a verdade, no 
sentido de que não deve suprimi-la ou silen
ciá-la, nem escrever inverdades, nem cur
var-se perante os detentores do poder, muito 
menos enganar os fracos." 

Ora, o que esta Constituinte está fazendo, esta
mos verifiCando: o nobre Senador já disSe que 
"vamos dar um jeitinho para resolver aquilo que 
está na Constituinte". É o tal "jeitinho brasileiro". 
E- vamos verificai' que isso se dá em todos os 
sentidos. Quero ver o que vai acontecer. 

A aposentadoria neste País, que era aos 65 
anos1 passou para os 60, a das mulheres que 
era aos 60, passou para 55 anos. Quer dizer uma 
diminuição de dez anos.·A média de vida do povo 
br~sileiro, há poucos·anos, era de 43 anos. Hoje, 
a média s_ubiu para 61 anos~ Houve, então, um 

_.aumento do_ índice de vida do povo, acrescido 
, ao número da aposentadoria, sem contar a dos 
professor~s que, agora, podem aposentar-se aos 
30~anos de ::;_~rviço e é!-S professoras, aos 25 anos. 
Vãmõs ver qUal é o "jeitinho brasileiro" que vamos 
encontrar na Previdência para fazer tudo isso e 
ain-da poder, de vez em qua-ndo, comprar uns 
apartamentos em Brasília sem conco-rrência, 
comprar ambulância sem pagar, pagar sem rece
ber a ambulância, aJêm de outros procedimentos. 
Quero ver qual é o "jeitinho brasileiro" que se 
dará. 

·são essas circunstâncias todas que me levam, 
como brasileiro, como Congressist.J, como Sena
dor que sou há algum tempo, para não dizer mui
to, a preocupar-me com o que está esCrito na 
Constituição, pois quero ver como é que se cum
prirá isso. 

Desta tribuna quero denunciar algumas coisas: 
por exemplo, enganou-se o povo brasileiro de 
que vamos tirar a renda do Governo Federal, isto 
é. 46% ou 4 7% , para distribuir aos Estados e 
-aos riu.lnicípios. Agora, quando o Presidente da 
RepUblica, já dentro dessas novas normas da 
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Constituinte,. começa a cortar os seus gastos, toM 
dos se desesperam e dizem que não pode, que 
vai prejudicar, que haverá desemprego,_ mas não 
dizem que fonios nós, ConStituintes, que tiramos 
46%, 47% dos recursos da União. Pergunto se 
sabe qual é a maldade que está dentro da ConstiM 
tuição. É que lá estabelece que essa renda tribuM 
tá!'ía será distnbuída, no País, de acordo com a 
índice populacional das regiões macroeco_nômi
cas. O que Quer dizer que será distribulda de acor· 
do com a população de cada Estado. Então, acon· 
tecerá que nós, dos pequenos Estados, vamos 
ficar piores do que estávamos, porque esse di· 
nheiro será distribuído, na maior quantidade, para 
os grandes Estados. [sto está escrito na Consti· 
tuição. E para piorar mais, denuncio, neste plená
rio, que se apresentou uma emenda - talvez a 
primeira assinada pelo Deputado Ulysses GuimaM 
rães -, aumentando o número máximo de Depu· 
tados de 60 para 70. Agora, os Senhores sabem 
por quê? A população brasileira sabe -para quê? 
Também esse aumento será feito de acordo com 
o índice populacional. E o que vai aContecer? 
Vai aumentar o número de Deputados dos gran
des Estados. 

O meu amigo ·e Líder Mauro Benevides, que 
estâ aqui pronto para dar-me uma estocada com 
o seu ·aparte, também sofrerá, porque" lá não vai 
aumentar nada. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fa
zendo soar a campainha.) - Lembro ao nobre 
orador que o tempo de V. f:xl' está esgotado. 

O SR. JOÃO MENEZES - Peço_a V. Ex" 
um pouco de pena com a minha pessoa. 

AsSiiri, esse aumento_ vai se verificar nos gran
des Estados. E os pequenos Estados vão ter o 
quê?Gma -diminuição na sua representação no 
Congresso Nacional. Isso não se diz, passa des
percebido e ninguém reclama. Isso_ estabelece 
mais uma vez o desequilíbrio entre o_ norte, dos 
pequenos Estados, e o sul dos grandes Estados. 
Isso está escrito na C~rtstituição, e foi escrito pelos 
Srs. CongressiStas e ninguém protesta, ninguém 
reclama. Nós é que vamos sofrer, porque com 
es-se- corte que aí está na nova_ Constituição a 
Governo Federal não terá c_ondiç:ão de efetuar 
obras de vulto nos pequenos Estados, uma vez 
que esse dinheiro será dividido, será retalhado 
aos poucos nos pequenos Estados e- nos muni
cípios e-não dará nem para fazer aquela pracinha 
do interior onde se pode namorar, fazer os casa
mentos, soltar foguetes nas noites de luar e tocar 
violão. 

Esta é a grande verdade que está esÚJÚt na 
Constituição. Não estou inventando na \:::la,' basta 
pegar os artig'os da Constituição -e lê-Ià~.... ", 

-<::? Sr. M;tufo BenevideS - Permi~_~me V. 
f:x9 u-m ãpaite? -

O SR. JOÃO MENEZES- Honra-me muito 
V. Ex", não só pela sua inteligência, mas tarn:bém 
pela amizade que nos une. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Uder João 
Menezes, naturalmente com a compreensão do 
Presidente que já o adverte do término do tempo 
destinado ao seu pronunciam_ento, permitiria-me 
dizer e a Casa, que V. Ex' está fazendo uma ·aÓálise 
extremamente cetidsta do novo texto cbnstitu
donal. Pinçando aqui e ali aquilo que a seu juízo 
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pode ter representado, digamos, uma falha de 
uma proposta apresentada por este ou aqUele 
Parlamentar, investido da função Constituínte. V. 
Ex" deveria examinar a Constituição como um 
todo, o que ela representa em termos de inovação, 
de conotação progressista, e l"!_esta parte_ que V. 
Ex" alude o fortaieC:inientQ de Estados e muni
cípios com o fim de um reQime excessivamente 
centralizador, V. Ex- poderia muito menos do que 
condenar esta redistribuição de recurso, V. Ex~ 
teria que enaltecer a visão e a tl<;trividêncl.;~. do 
Constituinte ... 

O SR. JOÃO MENEzES- Deus me livre!! 

O Sr. Mauro Benevides.-- que fazendo _che
gar aos Estados e munic;:ipios, dotações mais 
sUbstanciosas e mais expressivas, evitaria que o 
Governador do _seu Estado, do Município de San
tarém, de Benevides, ou de outros, lá no Estado 
de V. Ex', os prefeitos não estariam peregrinando 
pelos Ministérios com um pifes na mão, à procura 
de recursos que permitissem ao prefeito e ao go
vernador, cumprir as suas metas administrativa§>. 
A apreciação que V. Ex• faz também do orçamento 
regionalizado, obrigando o_ Governo Federal a 
aplicar recursos do orçaméntO ITSCal e das e!Tlpre
sas estatais nas regiões macrqeconômicas dentro 
de critérios populacionaiS, V. Ex• está fazendo, 
e me permita a crftica, com o respeito e a conside
ração que lhe são devidas, V. Ex- está fazendo 
uma crítica apressada a esta inovação introduzida 
no texto da nova Lei Fundamental brasileira. Se 
V. Ex" se detiver na apreciação dos quantitativos, 
representados pelo orçamento fiscal_ e pelo orça
mento das estatais nas várias regiões __ do País, 
V. Ex" vai verificar cjue as nossas regiões serão 
favorecidas significativamente pelo critério q~e 
será posto _em prática quando se iniciar a vigência 
do novo texto constitucional. Portanto,_ permitir
me.ia dizer que V. Ex", pinçando esse ou aquele 
dispositivo que pode suscitar dúvidas na interpre
tação da sociedade brasileira, deve-se buscar a 
JegisJação complementar ou ordinária, porque 
muitos desses dispo-sitivos a que V. Ex• alude não 
~o auto-aplicáveis, na legislaç:~<?_..:omplementar 
ou ol"dinária, V. Ex' deverá trazer a contribuição 
da sua percuciência, da sua competência, do seu 
talento, para que apresentássemos propostas à 
nsideração das duas CaSaS, discutíssemos com 
outros segmentos da sociedade e pudéssemos, 
enfim, apresentar nestas leis complementares O':J 
ordinárias aquilo que no juízo.de V,_Ex• está faltan
do para aplicabilidade das normas da Carta Mag
na prestes a ser promulgada. Eram estas as consí_
derações que desejava tecer, no momento em 
que V. EX, na cond.ição-de Líder do seu Partido, 
ocupa a tribuna para, entre outras considerações, 
se reportar às inovações constantes da n9va Lei 
Fundamental brasileird. -

O SR. JOÃO MENEZES- Eminente Sena
dor Mauro Benevides, já estou até com calo nas 
mãos de andar com o Projeto de _Constituição; 
segundo turno, todo o dia, para poder lê-lo pela 
manhã, à tarde e à noite e familiarizar-me com 
as inovações. Há muita coisa nele interessant~: 
o mandado de irijunção;o mandado de segurança 
.coletivo, o habeas data, enfiJTl, coisas novas que 
bem podem ser úteis ao povo brasileiro. Juros 
de 12% é uma coisa muito boa, não é? Coloca-se 
12%. mas a Caixa Econõmica paga ü,S% e paga 
24% de correção monetária. Já é o jeitinho brasi-

leiro e temos que acabar com ele. Ou pode ou 
não pode. Ou pode dar ou_não pode c\ar, porque 
não adianta os jUros serem de 12% e have~ uma 

- oorreção monetária de 50%; então, vai ser de 
70~ Não_ adianta_ nada. 

É isSo que quero deixar" inscrito nos _Anais do 
Senado, para que fique consignado. E vamos ve-ri
ficar, por exemplo, nesta Constituição, que, aJém 
dessas coisas boas, há outras, por exemplo, sem 
nexo. Antigamente tínhamos os direitos dos traba
lhadores. Hoje, ~o; são os direitos sociais. Nome 
bonito! Ficou mais moderno, mais bonito, mais 
abrangente! Há trinta e tantos itens! Não há um 
item que diga para o cidadão ter direito a isso, 
àquilo ou àquilo outro; ele tem-obrigação de fazer 
isso e aquilo. Não tem. 

Isso é grave, porque esta~os criando ou uma 
Constituição falsa, para não ser cumprida, ou, en
tão, estamos colocando instrumentos e dados pa~ 
ra serem resolvidos com_o jeitinho brasileiro, con
tra o que me revolto, contra o que combato. Não 
posso·aceitar. 

-vejo; por exemplo, na nova Cons~it!JiÇão ... 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Pe
-ço ao Senador João Menezes encerre o s_eu pro
nunciamento, porque temos uma lista longa de 
Oradores que estão aguardando com direito regi
mental. 

O SR. JOAO MENEZES - Peço a V. Ex· 
-que tenha um pouco de paciência. Aliás, V. Ex• 
nao tem multa paciência com os trabalhos do 
SeM-do, mas peço a V. EX' que tenha, porque 
V. Ex• já tem deixado o Líder do seu Partido ficar 
três horas na tribuna e não acontece ·nada. Não 
vou ficar três hOras. EU"já vOU terminar. 

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu _Carneiro) -
Não ocorre isso. A segurança dos Senadores é 
o cumprimento do Re~ime~to. 

O SR. JOAO MENEZES - Mas nunca é 
cumprido aqui. Também há sempre um jeitinho 
aqui; não se cumpre. Esta é a verdade. 

Então, O que quero dizer é que nesta Consti
tu(ç_3o há, por exemplo, todos esses bonitos dispo
sitivos sociais, como o das empregadas domés
ticas. Eu sou defensor das mulheres,_ há mais 
de 15 anos, _e aqui no Senado. Tenho feito_ todas 
as_ leis, depois do Senador ~elson Carneiro, a 
quem tiro o chapéu - quando se usava ainda 
--. mas nunca procurando privilégios. Te mos lu
tado pela igualdade jurídica. E iSso não se faz. 
__ Nesta Constituinte votou-se muita coisa com 
um único sentido: o sentido político, o sentido 
de ter repercussão popular, pensando que vão 
enf;}anar o povo. Não vão. O povo, hoje, não vai 
mais nessa, O povo nãõ está acreditand9 J!isso. 
Faz~se essa ConstituiçãO, -_com esses dispositivos 
todos para serem cumpridos, com esses direitos 
sodais todos. Vai haver tanta ·reclamação de do
rriéstíca na Justiça do T.rabal_ho, que nã_o haver~ 
JuiZ do TrabãlhÓ suficiente para atender a todas 
as questões. Podem tomar nota disso. Tornem 
nota! Vai acontecer isso. A culpa não é delas. 
A culpa é no-s-s-a;· que estamo-s~ faiendo uma lei 
-errada, sem obrigação, só com direitos. 

- E isso, se V. Ex' acrescentar, meu-nobre Presi-
dente, o fato da liberdade total da imprensa, quan
do a censura não mais existe. Cada um pode 
ir ao rádio ou à televisão, às 9 horas ou à meia
noite, dizer o que quiser e entender, e está tudo 

bonitinho. Pode também mostrar o que quiser 
na televisão, para todos, à hora que quiser, que 
não acontece nada. Esta é a grande verdade. 

Por outro lado, temos, na Constituição, o díreito 
da greve. Todos podem fazer greve. Aliás, o Sena
dor Jutahy Magalhães, hoje, com muita oportu
nidade, pediu que fôssemos todos embora, ou 
seja, podíamos logo fazer a greve. Podíamos co
meçar todos a sair daqui, porque na futura Consti
tuição está o direito de greve. Vamos poder fazer 
greve -éf partrr--do dia 5 de outubro em diante, 
à vontade. sem nenhuma restrição. E_ quero ver 
qual vai ser o jeitinho brasileiro para resolver esse 
problema. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre senador 
João Menezes, V. EK' vai-me permitir, porque au
sente o nobre Senador Jutahy Magalhães, e, sen
do eu seu companheiro de Bancada, faço aqui 
a defesa daquilo que ocorreu no ge-sto do repre
sentante da Bahia. S. Ex' utilizou o instituto da 
obstrução parlamentar, que V. Ex• tantas ·vezes 
fez ao longo de sua brilhante trajetõria como_de
putado e, hoje, como senador. Ontem, S. Ex" teve 
um gesto largo e c-ompreensivo e não utilizou 
a obstrução parlamentar em atenção a um acordo 
de Lideranças que, por um equívoco já registrado 
e discutido amplamente nesta Casa, não se pôde 
cumprir, ou seja, aquilo que seria o ideal, a mensa
gem favOrecendo o Estado da Bahia: até aqui 
desprovido de recursos para o cumpnmento do 
programa de governo daquela grande Unidade 
Federativa. Portanto, faço uma ressalva de desta
car que a retirada de plenário do nobre Senador 
Jutahy Magalhães e de outros COf!1p_anheiros do 
PMDB se deveu ã um posicionamento estritamen
te político, que- objetiva conduzir o Governo e as 
Uderanças parlamentares ao cumprimento da
quilo que ontem assumiu o aspecto de, realmente, 
um entendimento, que objetivava a continuidade 
dos- nossos trabalhos, quando são tantas as pro
posições a serem discutidas e votadas na Ordem 
do Di_a de __ hoje. 

O. SR. JOÃO MENEZES- Eminente Sena
dor Mauro Benevides, não me admiro, e acho 
que está no seu dever porque V. Ex~ é um homem 
eminentemente partidário e está fazendo uma de
fesa, aliás, inútil, porque não disse nada contra 
0 nosso colega Senador Jutahy Magalhães. Disse 
apenas que S. Ex' podia fazer a greve, porque 
pode fazer. A greve está aí; é um direito que S. 
Exo vai ter, que todo mundo vai ter. Então, não 
há nenhuma ofensa a S. Ex<, se quiser fazer a 
greve: Vamos fazer. Não tem _fiada demais, pois 
a partir do dia 5 de outubro qualquer um pode 
fazer greve. Essa moçada que está taquigrafando 
nossos discursos, pode resolver um dia e dizer: 
"Ninguém vaí mais trabalhar hoje ... Vão emb~ra 
e não há nenhuma punibilidade para ela. Entao, 
não tem nada. demais. Não disse nada contra 
0 Senador Jutahy Magalhães. Muito pelo contrá
rio ... 

O Sr. Mauro Benevides - Mas elas não fa
riam isso, porque ficariam frustradas em não ex
perimentar o prãzer de ouvir o discurso de V. 
Ex 

O SR. J0Ãó MENEZES - Isso só perguil
tando a elas. Essa oPiniãO' d€- V. Ex-' nãO me como
ve. A delas, sim. A delas até eu posso pedir ... 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fa
zendo soar a camr"linha.)- Quero pedir ao ora
dor encerre o_ seu pronunciamento, pois o seu 
tempo já está esgotado._ 

O SR. JOÃO MENEZES - Srs. Senadores, 
este é um assunto sério. Este Congresso todo 
está marchando para um caminho que não sei 
qual será. E é por esta razãO, e com .o- receio 
que tenho do que vem por aí afora. Ontem estíve 
numa repartição federal e lá já havia uma convo· 
cação para o dia 19 de uma greve. Hoje há greve 
em vârios bancos e na Caixa Econômlca. É essa 
bagunça que vem aí que me faz dizer, que me 
faz acreditar que surgírâ Litn candidato forte que 
possa realmente concorrer nessas eleições. E 
quando falo candidato forte, digo que é o General 
Leônidas Pires Gonçalves. Não queeteSeja candi· 
dato. Apenas estou pensando que possa ser. Esse 
é_um fato _histôrico, assim como a seca é cíclica, 
assim como a enchente é cklica._ Isso pode acon
tecer. 

Vejam V. E.x"' se não é verdade._Depois de Getú
lio Vargas, quem veio? Veio o Marechal Eurico 
Gaspar Dútra, então Ministro da Guerra. Foi ele 
que agüentou os pinos e montou a eleição para 
Presidente da República, para a qual se condi· 
datou, vencendo-a. Fez a Constituição de 46, ain
da hoje badalada e falada, e a união __ dos partidos 
políticos deste Pais. Depois dele, veio náva confu
são. O Dr. __ Getúlio Varga$ g'anhou a eleição, por
que cristianizaram o Cristiano Machado. Foi aque
la confusão, e lâ vém novamente_ as eleições-. Não 
vai haver eleição? Vai haver? Fof quando o Mare
chal Lott, Ministro da Guerra, resdveu que haveria 
eleição. G.uem ganhou? Juscelino Kubitschek Ai, 
a UDN se pronunciou dizendo que não podia ser, 
porque só obteve 36 ou38% da votação. Marechal 
Lott dis_se:_"Não vai tomar posse". Não havia urutu 
naquele tempo. E, ai, tomou posse. 

OSR. PRESIDENTE (DifciiU-CairlE:iro) -S-e
nador João Menezes, V. Ex' já us-ou três Vezes 
o direito que tinha de tempo. De modo que pes:o 
respeite o Senado e encerre o séU ·proni..mda
mento, para que eu possa conceder a palavra 
a outros oradores inscritos. 

O SR. JOÃO MENEZES - Já que V. Ex· 
está falando em direito, deixe-me usar desse direi
to de falar. 

Juscelino Kubitschek governou, fazendo o go
verno mais popular e democrâtico que houve. 
Quem se candidatou naS eleições seguintes? Ma
rechal Lott, que era Ministro da Guerra. O mais 
interessante é que o seu vice era um garoto traves
so naquela ocasião: era o Dr. .lo.ão GOulart 

É por isto que digo que poderá Surgir a candi~ 
datura do_ General Leónidas Pires Gonçalves, co
mo conseqüência de todos os erros-que nós políti
cos estamos cometendo. E tenho certeza de que 
ele, se chegar a concorrer numa eleição, vai cor
responder às aspirações democráticas, vai dar se
gurança às donas-de-casa, vai dar segurança para 
se poder andar na rua, e estabilizará a vida demo
crática, e todos os Poderes serão garantidos. 

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Car'neiro)-Se
nador João Menezes, peço a V. Ex• envie, por 
escrito, o seu discurso à Mesa, e o mesmo será 
publicado na integra. 

O SR. JOÃO MENEZES - Esta é aptinas 
uma opinião e espero que V. Ex• não fique aberre-
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cido~_fLque com calma, por(rue nós precisamos 
de calma neste País. E, com calma, nós chegamos 
lã, com calma, vamos vencer tudo e chegamos 
Já. 

E meSmo porque-temos que esperar esSã mis
são que foi lá para o Palácio, não sei para que, 
mas foi para Iii e nós estamos esperando pelo 
retorno dela. 

Peço desculpas aos Srs. Senadores se demorei, 
mas e4 quis demonstra~ dqui que o que existe, 
nesta Constituição, está lá para ser cumprido e 
eu quero ver qual é o jeitinho brasileiro que vão 
dar para cumpri-la. 

Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. 

o-Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
-Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PJ. Pela ordem.)_- Sr. Presidente, em face_ da 
denúncia_ feita agui, hã pouco tempo, pelo nobre 
_Senador Jutahy Magall')~es, desejamos_ lev_antar 

-esta questão de ordem. 
A Presjdência da República envia a esta Casa, 

romo matéria nova, nada mais, nada menos que 
uma mensagem 1teriormente encaminhada e 
devidamente apreciada e votada. 

Diante disso. a questão de ordem ê esta: ·a Ban
cada do PSDB espera que a Presidência da Casa 
de!~_!_mine o arquivamento desta mensagem, que 
_seja devidamente arquivada, porque não tem con-
dições__ de prosperar. ____ _ 

PQt oytro la.do, ainda no exercido da Liderança 
da Bem cada do PSDB, depois de ter ouvido demo
cratic.arj:t~hte os nossos Colegas, quero cpmu- -
nicar a V. Ex• e à_ Casa, numa demonstração_de 
respe1f0 e de solidariedade à Bahia, à Mesa e 
ao Senado, que a Bancada do PSDB tambem 

--~ai-~-~-reurar_ do_plenãrio. -

O _S_R. _PRESiD~NTE (Dirceu Carneiro)_
Com telação à -Propostã-de- V. -Ex~, de ãrQuÇva· 
mente da matéria, o Presidente Humberto Lucena 
está tOnian-do as providências-cãbíveis à questão, 
e -creio que até o final da reunião teremos uma 
decisão a respeito. De modo que está sendo trata
do o assunto neste momento. (Pausa.) 

Concedo a ·palaVra ao nobre Senador Afon-so 
Sancho. -

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pro
nuncia ·o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hâ_ poucos dias, a Confederação 
Nacl9nal da Indústria - CNI, entidade presidida 
pelo nob!e Senador Albano Franco, completou 
50-anos àe exís~ência. _ _ _ _ _ _ _ 

Este fato, Sr. Presidente e Srs,Sénadores, assu
me profunda significação pelo relevante papel que 
a CNI tem desempenhado no processo_do desen
volvimento brasileiro. 

FUndada em 1938, por Roberto -simonsen, Eu
valdo Lodi e tantos outros industriais empreen
dedores que trabalharam pela industrialização do 
Brasil,_a CNI é, hoje, indubitavelmente, uma enti
dade de vanguarda, comprometida com a moder
nização do Brasil e a sua inserção no conjunto 
das nações democráticas e economicamente _de
senvolvidas. 
. Defensores que somos da iniciativa privada- e 

da economia de mercado, não poderíamos deixar 
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de registrar, dest.;J: tribuna, tão importante aconte
cimento, pois estamos convencidos do excelente 
trabalho .executado pela CNI, em defeSa dos prin~ 
cípio~ _li_Q_erais e do crescimento econômico ba~ 
seado no setor privado. 

q~,~eremO~._-crest.ii fOrma, expressare-ao jovem 
e talentoso líder empresarial, Senador Albano 
Franco, nossas mais efusiVãs felicitações pelos 
50 anos da tNJ'e pelo seu emp~nh() pessoal 
em colocar essa entidáde como um dos mais 
lmportarltes segmentos de nossa sociedade civil. 

O Sr. Albano FraoÇ:o- Senador Afonso San
chO, V. Ex• me pe~ite um aparte? 

O SR. AFONSO SANCHO- tem a palavra 
o nobre Presidente da CNl. 

O Sr. Albano Franco- Nobre Sen"adOr AfOn
so Sancho, inicialmente agradeço a V.-~_::_ o regii
tro que faz h_oje, nesta tarde, acerca da_ cqmemo
-rãçào do cln<jüentenário da Confederação Nacio
nal da Indústria. Aproveito a oportunidade para 
agradecer as referências elo_g_!osas, gener:6sas e 
al)1igas, proferídas pelo Eiminente Senador' do 
Ceará, Afons.o_Saotho, que sabe, que pehsa como 
nós, que faZein_os a Confederação Nacional da 
Indústria. Nossa entidade, hoje, congrega 23 Fe
derações de Indústrias em todo o País; 686 sindi
catos_4e lndústrias patronais, além do mais, tendo, 
no seu sistema, hoje, entidades como o SES! e 
o Senaf. -Somente o Senai treina, este ano de 
1988, no Pais, I milhão de novos-alunos, atrãVés 
da formação profissional. Sãó, fealmente, realiza
ç-ões da entidade do industrial brasileiro. ~proveitO 
ainda esta oportunidade em que V. Ex• faz reTe
rênçia aos 50 anos da- .Con'feder~ç~o Nac;Ú)tJa.l 
da Indústria, para dizer que o mals importante 
ent~ndil!lento_lá __ registrado _no País provavelmen
te, nas próximas horas, poderá efetivamente, dar 
cel!_q, _po~qu~é um entendimento social que está 
serido feito, que está sendo realizado não só atra
Vés-da classe enlpres_arial brasileira, como, princi
palménte, de todas as lideranças sindicais dos 
trabalhadores, con:gregatido todos os segmentos 
e todas as centrais sindicais. Efetivãnlente, para 
combatermos a inflação sem a recessão, soniente 
através desse entendimento social. Agradeço ao 
meu amigo, Senador Afons~ _S.ancho, .o reg_istiO 
dos 50 anos âa Confederação Nacional da [ndús
tria. Em nome dos industriais brasileiros, agra
de_ço esta homenagem que V. _Ex~ faz à nossa 
entjçlade, na tarde de hoje, n_o Senado Federal. 

O SR. AFONSO SANCHO - Inicialmente, 
nobre Colega Albano FranCo, não _tem necessi:. 
dade de agradecer, porque estou fazendo apenaS 
justiça ao trabalho significativo que S, Ex' ve:m 
fazendo à frente dessa entidadê; justiçá, -põrC:jU'é- -
ê um jovem empresáriO qUe desenvolve, com 
muito talento, a indústria_ brasileira. QuantO _a6 
SES r e ao_S.enai, é PreoCuPaçãO niinha, um-dia, 
desta tribuna, demonstrar o quanto a Nação brasi
leira deve ao trabalho de sodaliz.açáo dessas duas 
entidades. 

Por isso, _Sr. SenadQL. estQlJ_ faZ~ndo ap~nas 
justiça. -

O Sr. Mauro Benevídes - Permite V. Ex"' 
um aparte, nobre Senador? 

o sR~ AFoNso sANc"HO -Tem â Pala~~a . 
o nobre Senador Mauro Benevides. · 
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O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Afonso Sancho, também desejo, em nome da 
Bancada do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro e do seu Líder, Ronan Tito, ausente
neste mome_nto do plenário, solidarizar-me com 
a homenagem que V. Ex" presta à Confederação 
Nacional da [ndústria, hoje exemplarmente presi
dida pelo nobre Senador Albano França, que ali 
se tem conduzido com aprumo, com segurança, 
com clarividência e com descorti_no. Recordo-me 
de toda a trajetória da CNJ, desde os tempos de 
Euvaldo Lodi, até mais recentemente do nosso 
coestaduano Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, 
que tiveram responsabilidade, ao longo do tempo, 
de dirigir essa instituição siridical de grau superior. 
Não apenas a própria Confederação Nacional da 
Indústria como o SESI e _q_Senai aí estão reali
zando uma obra extraordinária: o_Senai, contri
buindo para o aprimoramento da_ mão-de-obra 
da classe industriária braSileira; o SES!, cumprin
do igualmente os seus -objetivos, Enfim, a Confe
deraçào, interpretando a vontade e o_ sentir de 
um importante segmento do empresariado nado
na!, que é a indústria, a CNI aí está, regozijando-se 
pelos seus 50 anOs e, sobretudo, pelo que pôde 
fazer durante esse castro de_ .tempo em favor do 
desenvolvimento nacional. As homenagens que 
presto neste momento, em nome do PMDB, é 
a todos aqueles que dirigem a CN! até hoje e, 
de forma particular, a esse extt_aordinário-horn_eni 
público, extremamente devota..do aos int~resses 
do País, que é o Senador Albano Franco, sob 
cuja _gestão e comando a CNI_ comemora um 
dos eventos da maior releVânCia parã o desenvol
vimento do País. 

O Sr. João Menezes - Permite V. Ex• uin 
aparte? 

O SR. AFONSO SANCHO- Agradecendo 
ao meu nobre amigo Senador Mauro Benevides, 
devo dizer que S. EX" expressou;_em pOucas pala
vras, realmente o trabalho que essa instituição 
vem realizando, e que talvez seja desconhecido, 
especialmente a parte social, e um dia virei a· esta 
tribuna, como já disse, para dizer_ o que faz o 
SESI e o Senai em benefício da juventude bra
sileira. 

Tem a palavra o Cornpãilheiro Senador__João 
Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador, 
desejo, em nome do Governo, solidarizar-me com 
V. Ex' nessa homenagem que presta pelo trans
curso dos 50 anos dé\_ ~ntidade que, hoje, está 
~ffir~gue a_ um hpmem de grande visáõ, ou seja, 
o nosso Colega Senador Albano Franco, um !To
mem maleável. um homem que tem ,?roc_ur~do 
fazer o melhor para essa Confederação, e se mais 
não consegue não é por falta de trabalho ou por 
falta de inteligência, são as dificuldãdes, porque, 
mesmo durante a discussão da Constítuirite, to
dos sabem as pressões que sofreram os órgãos 
ligados à Confederação Nacional das Indústrias, 
procurando·se ostensiva;mente sabotar as entida
des que prestam relevantes serviços em todo o 
País._ De maneira que quero me juntar à home
nagem que V. Ex• presta, expressando a minha 
admiração pelo nosso Companheiro Albano 
Franco ·que, estou certo, está com os olhos volta
dos para o futuro e com multa preo-cupação rro 
que pode advir daqui para diante. ~ pi'ecisó que 
todos tenhamos no coração este pensamento, 

para que o País não vá por um caminho que 
_ninguém deseja. E a classe industrial exercerá 
grande responsabilidade nos acontecimentos que 

___ poderãó vir em futuro próximo. Aceite, emtnimte 
Senador, a nossa solidari~dade por esta justa ho

. menagem que presta à Confederação Nacional 
da Indústria, na pessoa do Senador Albano Fran
co. 

O SR. AFONSO SANCHO- Agradeço ao 
nobre companheiro em nome do Governo, e devo 
dizer que tudo o que se disser sob.re a Confede
ração Nacional da Indústria será justiça, pelo tra
balho dignificante que-presta aó nosso País. 

Sr. Presiâente, corria bem afirn1ou o Presidente 
JoSé Samey, rio Seu- discurso p-or oc"ãsião do cin
qüentenário da CNI, é, atualmente, o Senador Al
bano FrancO um dos melhor~s homens públicos 
do Brasil. _ 

Era 0-que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O Sr. Itamar Franco -Sr.--Presidente, peço 
a palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo __ a palavra ao nobre Senador Itamar Fian
co. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para umo 
questão de ordem. Sem revi~o do orador.) -
Sr. Presidente, -de acordo com a Res'?luçãÇ~ n~ 
17, de 1985, já deveríamos ter adentrado na Or
dem do_D_i_a. 

Então, levanto a V. EX" uma questão de ordem. 
O art. 183 _da Resolução n~ 17, d_e 1985, dispõe, 
em seu§ 1ç: 

"A_Hora do Expediente poderá ser prorro
gada pelo Presidente uma única Vez, pelo 
prazo máximo- de 15 minutos, para que o 
orador conclua o seu discurso, caso não te
nha esgotado o tempo -de que dispunha," ou 
para atendimento ao disposto no § 21 deste 
artigo, após o que a Ordem do Dj.:) terá início, 
Impreterivelmente.'' 

No meu entendimento, Sr. Presidente, não há 
ma_l_s Ordem do Dia hoje. Evidentemente poderá 
V. Ex\' dar prosseguimento à sessão norma], mas, 
de acordei com esta Resoluç.ão, a Ordem do Dia 
de_hoje .fã não podé mais ser levada em consi
deração. 

Esta a questão de- ordem que encaminho a 
V. Ex";-cõm base na Resolução n~ 17, de 1985. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
T eril procedência, em parte, V. fr na sua questão 
de ordem, pelos féitos aqui coriheddos, tanto de 
V. Ex- quanto de todo o Plenário, que ocorreram 
no iníciO desta réu.riiãci, o-desdobramento do acor
do feito ontem para as votações das Mensagens 
~a Presidência da República. -

Por outro TadO:--tivemos certa dificuldade-no 
trato do tempo com os oradores. 

De modo que_ esse aspecto foi uma das ques
tões que nos levou, somando~se as razões, até 
esSà CifCunstãncia. - -

Teo1~-~zão Y. Br-q-uanio à Ordem do Dia -dever 
ser inic_ia~a. ~é ~-q_~~ fa:~o agora. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU C~meiro)....:.. Es
tá finda a Hora do Expedie~te. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

A Presidência comunica ao plenário que, usan~ 
do das_atribuiç:ões que lhe confere o art. 52, item 
6, do Regimento Interno, determina sejam retira
das da Ordem do Dia da presente sessão a Mensa
gem nn 154, de 1988 e o oficio n" s!2, de ~98_8, 
.constantes, respectivamente, dos itens n"" 22 e 
25 da pauta, para que sejam sanadas falhas de 
instrução, constatadas nesta oportunidade. -

--o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)·;
Item 1: 

Votação., em tu~o único, do Projeto de 
Lei da Câmara ne 18, de 1988 (no 7.135/86, 
na Casa de origem), de inidãtíva do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre 
as relações _de trabalho do treinador profis
sional de fUtebol, e dá outras Providências, 
tendo 

PARECERES; proferidos em Plenário, fa
voráveis ao projeto e _às Emendas de n"' 1 
a7. 

Em votação. 

O Sr. -João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador João Mene
zes, para encaminhar a votação. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para 
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs:S.e-

0.3.dores, ess_e_ projeto _de lei que entrou, hoje, em 
votação, tem emendas que a ele apresentamos 
e um requerimento nosso _de pedido de adiamen
to.. Es.se. pedido de_ adiamento, que já foi feito 
há algum tempo, baseia-se no fato de que se 
trata de matéria esportiva interessa.ryte e que s6 
pode ter a sua definição após votada a n'?va Cons
tituição, em face dos termos em que está colo-
cada a matéria. -

Não sei aiii:da se, regimentalmente, V. -Ex" pode 
retirar da Ordem do Dia o projeto. Se não puder, 
pedirei verificação da vota_ção. AJiás, ~_ste projeto 
se não me engano, é o referente ao toii1efo de 
futebol, e, se o for voltai'-einõS ão assUnto na pri
meira oportunidade. 

OSR.PREsJDEN'rE(Dirceu-cart1e1ro)-Em 
votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 

OS Srs. Sen_ador~soque o aprovam queiram per~ 
ma·necer·sentadOS. -(PaUsa.) -

Aprovado. 

O SR. JOAO MENEZES- Peço verificação 
de quorum, Sr. Presidente, 

O Sr. ~urQ Benevides - Sr. Pre~idente, . 
peço ·verificaÇão de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Se
rá feita a verificação solicitada pelos Srs. Sena
dores João Menezes e Mauro Benevides. _ 

A Presidência_ vai suspender a sessão por 1 O 
minutos, acionando as campainhas, para chama
da dos Srs. Senadores ao plenário. 

E:."tá suspensa: ã Sessão-

(Suspensa às 16 horas e 4,? minuto_s, a 
sessão é reaberta às 16 horas e 55 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
tá reaberta a sessão, 

Sol!cito aos Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares, para que passemos à verificação do quo
rum. 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
ConCedo a palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente_, Srs. Senadores, desejo reiterar aqui,-diante 
de V. Ex• e da Casa, as razões que Já "foram expen- -
didas pelo Líder Ronan Tito, que justificam a saída 
do plenário dos integrantes da Bancada do Partido 
do Movimento Democrático-Brasileiro. É uma so
lução que encontramos em solidarfedade ao nos
so COmpanheiro Jutahy Magalhães, que ontem, 
compreensivamente, ofereceu o seu apOtO para 
que_ votássemos a Ordem do Dia e, diante do 
equivoco que se registrou e que aqul já foi realça
do, a Bancada assim se posicionou, cabendo a 
mim, no exercício- eventual da Liderança, manter 
a decisão do Líder Ronan Tito. e peço aos compa
nheiros deixem o plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Os 
Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SE!"IADORES: AffonsÔ 
Camargo - Afoilso Sancho - Ãlhariô Franco 
- Carlos Alberto - Divaldo Suru-agy - lrapuan 
Junior - Jarbas PaSsarlnhÕ -João Calmon -
Louremberg Ro_cha- Lourlval Baptista -Mauro 
·Borges - Me Ira Filho - O lavo Pires - Ronan 
Trto. -

ABSTEM-SE DEVOTAR i5 SR: SENAI50R: R o· 
berto Campos: · · · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro)- Se 
todos os Srs. Senadores já VOtaram, vai-se proce
der à apuração. (Pausa.) 

Votaram '"sim" 14 Srs. Sena-dores; nfu:> houVe 
voto contrário. 

4 12 

VotaÇãó,-em turno Unko, do Projeto de Resolu- Votação, em turno único, do_l)rgjeto de ResOlu-
-ção n~ 32, de I 988, que autoriza a PrefeitUra Muni- ção n" 58, -de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Monteiro, Estado da Paraíba, a contratar cipaJ de ltauçu, Estado de Goiás, a contratar ope· 
operaç!o de crédito no valor correspondente, em ração de c_rédito no valor correspondente, em cru· 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro- zãdos,a25.293,750brig.açOesdoTesouroNacio· 
Nacional - OTN, tendo nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. _ pARECER ~AVORÁVEL, prõferi'!o enl-Plenàl-io. 

5 13 

Votação, em tur_no único, do Projeto de Resolu- Votação, ern turno único, do Projeto de Resolu-
çãO n~ 42, de 1988, que autOriia ã-P-rererrUra:-Muni- ção-n"" 61, de 1988, que autorfza -o ·aovernó ·do 
dpal de Arai Moreira, Estado do Mato Grosso do EStã.do- âe -Minas Gerais a realizar ope-ração de 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor- -credito extei'no no ·valor de US$ 48,500,000.00 
respondente, em cruzados, a 48.411 ;2.7 Obriga- (quarenta e oito milhões- e quinhentos mll dólafes 
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo norte-americanos), tendo 

_?ARECER _fAVORÁVEL, proferido em Plenário. PARECER F AVORAVEL, "prôfei'ido eni-Pl~ri:ár!"o. 
6 

14 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção n~ 48, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni- Votação, em turno único, do_Projeto de Res_olu
cipal de Bandeirantes, Estado do Mato Grosso ção no 69, de 1988,_c[ue autoriza a Prefeitura Muni
do Sul, a contratar_ 9 peração de crédito no valor cipal de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, 
correspondente, em cruzados, a 4.699,00 Obriga- a contratar operação de crédito no valor _corresM 
çõ_es do T escuro Nacional _ OTN, tendo pendente, em cruzados, a 180~000,00 ObrifiaÇões 

PARECER FAVÓRÁVEL, prOferido em PleJ'!ário. do Tesouro Nacional- OTN;-_tendo 
- PARl~CER F AV ORÁ VI;L. proferldg em Plenário. 

7 
·15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resqlu-
ção no49, de I 988, que autoriza a Prefeitura Muni- Votação, em turno único, do Proje~ de R~sol~;~· 
cipal de ltaporã, Estado do Mato Grosso do Sul, ção n" 84, de 1988:,__ _qUe autoriza n..Gollerno do 
a contratar operação de crédito no valor corres- Estado do Rio de Janeiro a contratàr operação 

J?OJ!dente, -~m cru~dos, a 13,8op;oo ObriQações de crédito no valor COJ!esponfle_nte, ~IJ:1 cr~a«;Jp~. 
do Tesouro Na_cional _ OTN, tendo a 13.750.000,00 Obrigações do T~souro_~_a_ciorial 
PARECE~ FAVORÁVEL, prOferido em Plenário. - OTN, tenao --- - ~ - - --

PARECER ORAL FAVORÁvEl. proferldo'ein 
8 Plenário. 

Votação, em_turno úni<:o, do Projeta de Resolu
. ~o n~ 50, de 1988, que autoriza a Prefeiturn Muni
. _cipal de T a:quarussu, Estado do mato Grosso do 
-Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 6.098,68 Obriga~ 
ções- do tespurCd':lacional - OTN, tendo 

-PÃRECER FAVORÁ \fF:L. proferido .em Plenário. 

9 

-_ Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ç:ão no 51, eLe 1988, que autOriza ã Prefeitura Muni-

16 

Votação, em turno único. do ~rojeto 9e .. Resok.l
ção n" 86, de- 1988, que autOriZa O-GoVernO do 
Estado da Paraiba a contratar operação de crédito 
no valor _correspondente, em cruzados, a 
32.458~0-00;cio ÜbrigaçOes do TeSouro Nat"iQnal 
-OTN, tendo 

_PARECER FAVORÁVEL, p·roferido-em Plenário. 

17 
Houve uma abstenção. 
Total de votos: f5. -
Não havendo quorum, as matérias em votação 

ficam adiadás. 

São os seguintes os itens cuja votaç?io é 
adiada: · 

~- dj)al·ae -Põxoréu, EStadO do Mato-Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor corre_spon
dente, em cruzados, a 197.554,00 Obrigações do 
T escuro NadOflal - OTN, tendo 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ I 02, de 1988, qué autoriza a PrefeltUra 
Municipal de Natal, Estado do Río Grande C!o"Nor
te,.a contratar operação de crédito no valor corres
pedente, em cruzados, a-431.150,00 Obrigações 

~do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de_ R~solu· 
ção n~ 29, áe 1988, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a co"ntrafãr ope· 
ração de crédito no valor correspondente, em cru· 
zados, a 13~650,42 Obrigaçôes d_o J esquró Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolu
ção n'"" 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura MuniM 
cipal de ltapuranga, Estado de Goiás, a coritratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 48.000,-oo-oo?rgãções do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo ________ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Plenário. 

PARECER FAVORÁVEL, 'proferido em Plénário. 

10 

Votação. em turno único, do Projeto de Resolu
çi!o n~ 53, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Cuiabá, Estado, do Mato Grosso, _a con· 
tratar operação de crédito no valor correspodente, 

-- ein cruzados, a 1.821.876,00 Obrigações do Te· 
soufo Nadonal - OTN, tendo 

PAR.ECERF AVORÁyeC; pr_orerldo em -PTinário. 

11 
~ yotaç~_g!_ ~m turno única, do Proj~to de Resolu

ção n1 57, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de PrOpriá, Estado de Sergipe, a contratar 
operação de crédito no vaJor correspondente, em 
cruzados, a 79.860~00 Obrigações do T escuro 
n~çiohal --; OTN, tendo _ _ 
" PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pleniorio. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

'18 

Vqta~o. em primeiro_ turno, do Projeto de Lei 
do Senado n"' 43, de 1988, de autoria do Senador 
Francisco- RollerTiberg. que prÕibe a- ProdUção, 
comercialização e utilização, em todo ·o território 
nacional, de aero_ssóis que contenham clorofluor-
carbono, e dá outras providências tendo _ 

PARECER F AV ORA VEL, proferido em Plenário. 

26 
Discussão, em- turno único, do parecer da Co~ 

missão do Distrito Federal sobre a Merisa9em 
n~ 185, de 1988 (n" 364/88, na origem);- de _9 
de_ setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
d«3!nte da República submete à deliberação do S.e-
nado a escolha do Senhor Joaquim Domingos 
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Roriz para exercer o cargo de Governador do Dis
trito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnefra) · ___: 
Item 19: 

Mensagem n" 77, de 1988 (n·-- 92/88.. na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de_ Colide_r, 
Estado_ do Mato Grosso, a c;o_ntra~r._ operação 
de cré-dito no valor correspondente, em çr_u
zados, _a_ 93.000,00 Obrigações ,do "T:e$qUJO 
Nacional-:- OTN (dependendo de parecer}. 

Nos termos regimentais, designo o nobre Sena
dor Louremberg Nunes Rocha para proferir pa
recer. 

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA 
(PTB - MT. Para emitir parecer.) - Sr. Pr_esi
dente, Srs. SenadOres, com a MensÇlgem n~ 77, 
de 1988, o Senhor Presidente~ q_a República sub
mete à_de:libera~ão do· Sena.d.ó f'eder,al a autori
zação para que_ a Prefeitura M.uoiçlpal de_CoJíder 
(MT) contrate, junto_à Caixa EcoOôrnb:a fecleral, 
esta na qualidade de gestora do_fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Socic!-1_- _(F A$), a segUinte 
operação-de crédito: 

Caracteristicas da operação: 
1. Proponente 
1.1 Denominação~ Mun_içíplo de Co\ider 

-MT 
1.2 Localização (sede); Travessa dos Pa

reeis, nn 60 - Colfder - MT 

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

93.000,00 OTN. 
2.2 Objetivo: Implantação de galerias 

pluviais. 
2.3 Prazo: Carência: atê 03 (três) anos. 

Amortização: 12 (doze) anos. 
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, co

brados trimestralmente, sendo o saldo deve
dor reajustado de acordo com o índice de 
variação das OTN. 

2.5 Condições de libe(a_ç_ão: O financia
mento serâ liberado em parcelas, de acordo 
com o cronograma a ser apresentado. 

2.6 - Garantia: vinculação de parcelas do 
Fundo de ParticipãÇ:ão dos Municipios -
(FPM). 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Municipal no 
089/86; de 2ZCJ:e d-ezembro de 1986. 

Segundo a "Calxã EConôn'líCa, ã·operaçãO é téc
nica e financeiramente viável, enquadrar1do-se 
nas normas operacionais -doFundo-dé Apoio ao 
Desenvolvimento Social-- (FAS). 

No mêrito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido _a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos e·conômi· 
cc-financeiro e legal da matêria. 

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

PRQ.J_<;IO DE RESOLUÇÃO 
N"' 103. DE 1988 ' 

Au~rlzii.a Prefeitura Municipal de Co
líd_er (MT) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 93.000,00 OTN, junto à Caixa 
Econômica Federal. 

O Senado F ede(a] resolve: 
M--i r, É~ P~fe/tYr.a Mu_nicipal de -COlíder

MT,_ nos. t~rmos do p.r:J;igo 2" ,d~ .Resolução n·' 
93n6, alteradp pela Resolução n~ 140/85, ambas 
do Senado Federal, _a\ltori.@da a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 93.000,00 OTN, junto à Caixa Econõmica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Sodál (F AS), desti
naC!o à implailtar;ão de galei'ías PlUviais. 

Art. 2" E'Sta Resolu'çã6 entra _em vigor na data 
de sua publicação. -

Ê õ pare~e-r.:~r .. ~r~s_i<:!e~!e. 
O SR. -PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Passa~se à' diScUSsãO dô ProjetO, em turno único. 
(Pausa.) · · · · 

Não havendo quem_ peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matêria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos _regimentais. 

O _SR. ~IJ,t;:$1P.E.1'1TE (Dirc.eu Carneiro) -
Item 20: 

Mensagem n" 136, de 1988 (n" 238/88, 
na origem), relativa ~ p~op9~ta para que seja 
autorizada a Prefeitura Ml,tnidpal de Diaman
tino, Estado do Mato Grosso, a <:;ontra~ar ope
ração_ de .c~édito no _valor correspondente, 
em cruzados, a 300:00b,Od' bbrigações· do 
Tesouro Nacional (OTN) (dependendo de 
parecer). 

Nos termos regimentais, designo o nobre Sena
dor Louremberg Nunes Rocha para proferir o pa· 
recer. 

- O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA 
(PTB - MT. Para emitir p~rêcer.) - Sr, ?"resi· 
dente, Srs. Senadores, com a Mensagem n" 136, 
de 1988, o SenhOr Presidente da República sUb
mete à deliberação do Senado F eder_al a autori· 
z_açãQ para que a Prefeitura Municipal de Diaman
tino (MT) contrate, junto à Caixa Econômica Fe
deral, a seguinte opera-ção-de crédito: 

Catacteristicas da operação: 
A-Valor: Q$ 127.353.000,00 (corres

. . . pondente a 300.000 OTN de Cz$ 424.51. 
em out./87); 

8-Prazos: 
1 ..:.. de carência: até:24 meses, 
2-de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
1 -juros: CEF 4% a.a.; Ag. Financeiro 1% 

a.a.; 
2- tal{8 de administração: 2% sobre em

préstimo; 
~ D ~Garantia: quotas do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias (ICM) e do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM); 
-E-Destinação de recursos: execução 

de obras do Programa Produrb, no muni
cípio. 

Quinta-feira 15 2319 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesauro 
Nacional dQMinJ.stério da Fazenda informoU nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

No mêrito, o pleito enquadra-se em caSos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevãncía social do projeto. 

Nos termos-da Resolução nn 1. de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perfodo de funciona
mento da As_s_e:mbl_êia Nac::ional Con~tuínte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

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

PRoJETO DE RESOLUÇÃO 

N" 104. DE 1988" .. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dia
mantino (MT) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 300.000 OTN. 

O sena-do Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a· Prefeitura MUnicipal de Diaman

tino (MT), nos "teoTloS -do artigo -2" da Resolução 
n~ 93/76, alterado Pela Resoluão n· 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contr:atar opera
ção de crédito no_ valor correspondente, em cruza
dos a 30"0.000 OTN junto à Caixa Econômíc~ 
Federal. 

A operação de crédito destina-se à execução 
de obras dO Piograma Prod_urb, nO rriunicípiõ. 

Art. 2~ Esta Resolução entra, em vigor na data 
de su-a publicação. 

É o parecei", Sr. Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

. A Voiaçáo· da· rOàt~iia procedé-se~á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 21: -

MensaQeril- n" 148, de 1988 (n" 269/88, 
na origem), rêlativa à proposta para que seja 
aUtorizado ó Goiterilo do Estado do Ceará 
'a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 11.468.560 
Obrigações_ do Tesouro Nacional (OTN) (de
pendendo de parecer). 

Nos termos regimentais, designo o nobre Sena
dor Mauro _Benevídes_ para proferir o parecer . 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, com a Mensagem n~ 148, de 1 988, .Q_ Se
nhor Presidente da República submete à delíbe
ração do Senado federal pleito do Governo do 
Estaqo do Ceará, objetivando a contratação, de 
operações de crédito, junto ao Banco do Estado 
do Ceará SA,-eSte na. qualidade de agente firian
ceiro da Caixa Econômica FederaL com as se
guintes caracte_rísti~:as.~ 

"Caràctêii:Sticas da operação: 
A-Valor: Cz$ 9.409.035.995,20 (corres

pondente a 11.468.560 OTN. de Cz$"820,42, 
em março/88); 
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B-Prazos: 
1 -de carência: até 15 meses; 
2 -de amortização: I8Ó ffieses; 

C - . .Juros:_4,5% a.a.; -- - __ 
D- Garantia: Receitas ou transferências 

correntes e _de capital; _ 
E -Destinação dos recursos: execu

ção do Plano Estadual de Habitação Popular 
nos anos de 1988 e 1989.". 

Segundo o parecer apresentado pelo Banco 
do Estado do ceará SA, a operação sob exame 
é viável técnlca, econômica e financeiramente. 

No mérito, trata-se de empreendimento de lar
go alcance social, enquadrado nas diretrizes e 
objetivos da ação governamental, que tem mere
cido a acolhida da Casa, até mesmo porque são 
projetes geradores de muitos empregos e consti
tuem uma das poucas alternativas de que dis
põem as _administrações estaduais para promo
verem os investimentos básicos de que neces
sitam, em face da grande concentração tributária 
nas mãos da União. · 
~Çotando a sistemática da Cªsª, para a análise 

dos pedidos de empréstimos, concluímos= pela 
aprovação do pedido, visto que o mesmo é jurí
dico e constitucional e o processo está devida
mente instruído com todos os documentos que 
habilitam COnhecer p€1-feitam-ente a opetação e 
a origem dos recursos p_ara satisfazer os seus 
encargos. 

Nestas condições, resolvemos acolher a Men
sagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE-RESóL1iç'A6-
N· 105, DE 1988-

Autoriza o Governo do Estado do CeaM 
rá a contratar operação de crédito no 
valor equivalente, em cruzados, a 
11.468.560 OTN. 

O SeriidO Tederãi, resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo do EStado dó Ceará, nos 

termos do art. ~ da Resolução n~ 93, de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140,_de 1985;"8nlbas 
do Senado Federal, autorizado a contratar operaM 
ção de crédito no valor equivalente, em cruzados, 
a 11.468.560 OTN, )unto ao Banco do Estado 
do Ceará, este na qualidade de agente financeiro 
da Caíxã EcoilOõifca Federal, (sucessora do extin~ 
to Banco Naclorial de Habitação, por- força do 
Decreto-Lei il'' 229t-âe 21-11-86), destinada à 
execução do Plano Estadual de HabitaÇãÇ>_P9pular 
nos anos de 1988 e 1989~ ilaQuele Estado. 

Art. 2" Esta Resofução entra em vigor na data 
de_sua publicação. -

Art. 3° Revogam as dispogjções em contrário. 
O parecer é favorável, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussão da matéria, em turno único. 

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

a discussão. - · · 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder~se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
ltem23; 

Mensagem no 163, de 1988 (n" 303/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado de Sergipe 

a -contratar operação de crédito _no valor cor
- respondente, cm .cruzados, a 30-000,000 

,_, 'Qbrigações_ do Tesçmr9_Nacional- OTN 
· ----'--- _ _(fl_ependendo ~e. parec_er)_. 

-_ Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista, para proferir parecer. 

O SR. LO<JRIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Para proferir parecer.) - Sr. PreSidente e Srs. 
Senadores, com a Mensagem n~ _163, de 1988, 
o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado Federal a autorização para 
que o Govetnlj" do Éstado de Sergipe contrate, 
junto ao Banco_ do Estado de Sergipe S.A, este 
na qualidade de Agente Financeiro da Caixa Eco
nõmica Federal a_ seguinte operação de Crédito: 

Características da operação 
A-Valor: Cz$ 15.689.7004000,00 (cor

respondente a 30.000.000 OTN, em dezem
bro/57); 

B-Prazos: 
1 - de carência: 12 meses, 

-2 -....:..·c~ e- ami::niiZaÇãO: 71 ô frleSês; 
--C- EnC.itriJos: 
1 -juros: 4,5% a.a.; 

D- Ga_rantia: CotaS do !CM-- Imposto 
_sobre Orculação de Mercadorias; 

E-Destinação dos recursos: Obras de 
- infra-estrutura e construção de moradias pa

ra a população de baixa renda, na Capital 
e em diversos municípios. 

. Ouvída a respeito, a Secretaria do T escuro Na
donãl do Ministério da Fazenda informou reco
nhecer.o caráter prioritário da aplicação dos recur
sos advindes da operação em causa. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
l!='gos que têm merecido a aprovaçêo da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração. legislativa do 
Senado Féderal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
cao-financeiro. e legal da m_atéria. 
. Asslm sendo, concluímos pelo acolhimento da 
Mensagem, I:JOS termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO . 
N" 106, DE 1988 

Autoriza -0 'G~vemo c:Ío Estado de s"er~ 
gipe a contratar operação de crédito no 
valo!. correspondente, em cruzados, a 

•. 30.000.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ Ê o GoVerno do Estado de Sergipe, 

nos tenno_s do art. 2Q da Resolução no 93fi6, alte
rado pela Resolução nQ 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
di_to_ no valor correspçmdente,_ern. cruzados a 
30.000.000 OTN junto ao Banco do Estado de 
Sergipe--S.A, este na qualidade de Agente Finan
ceiro da Caixa Econômica Federal. A operação 
_de crédito destina-se a obras _de infra-estrutura 
e -construção de moradias para a população de 
baixa .renda, na Capital e em diversos municípios. 

__ Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publica.s;:ão. . __ 

É o parecer, Sr. Presidente. 

Setembro de 1988 

- O SR. )J'RESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-Se à discussão do projeto, em turno único. 

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

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votaçãd ela matéria 

proceder-se-à na sessão- seguinte, nos termos re
- gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Item 24: 

Mensagem n~ 186, de 1988 (n~ 365/88. 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Goveino do Estado de Minas 
Gerais a emitir 4.882.158,00 Obrigações do 
T eSooro do Estado, elevando, temperaria-

--- mente, o limite de sua dívida consolidada 
(dependendo de parecer). 

Nos termos regimentais, designo o nobre Sena
dor Alfredo Campos para proferir o parecer. 

. O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. 
Para emitir parecer.) - Sf. Presidente, Srs.Se---
nadores: - - -

Com a Mensagem n~ 186, de 1988, à Sr. Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado Federal a autorização para qúe o Governo 
do Estado de Minas_ Gerais eleve, temporariamen
te, o montante de sua dívida c.onsolidada, deven
do, para tanto, registrar-uma.errüssão de Obriga
ções do Tesouro de Minas (OTM), nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: 4.822.1.58 OTN, equivalente, 
ao valor nominal reajustado para o mês de 
ABR/88, (CZ$951,77), a CZ$4.589.585319,66; 

b) caracteristi~as dos títulos: 

Juros 

Prazo Taxa Periodicidade Modalidade 
. - - de ~agar:nento 

60 meses 9% a.a semestral escriturai 

c) cronograma de colocações e vencimen
tos: 

Coloc~çõe~ Vencimentos 

SET/88 
-OOT/88 
DEZ/88_ 

TOTAL 

SET/93 
OUT/93 
DEZ/93 

Quantidades 

2.993.481 
.719.703 

1.108.974 

4.822.158 

d) forma de colocação: através de ofertas pú
blicas, nos termos da Resolução n~ 565, de 
20-9-79 deste Banco Central:. 

e)_ o au~()ri~ção ~eglslativa:_ Lei estadual n~ 
5.828, de 6-12-71, Decr.etos estaduais n<'~' 14.325, 
de 4-2-72 e _ _17.742. de 28-f-76, resoluções n...s. 
1.492 e 1.493, de 2-5-86 e 4280, de 28·6-87, 
da Secre-taria da Fazenda do Estado de Minas 
Gerais. 

__ Nos termos da Resolução n~ I, de 1987, que 
estabelece no~mas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelm~nte_ sob os aspectos econômi
co-financeiro e -legal da operação, cuja aplicação 
dos recursos contou com a concordância do Mi
nistério da Fazenda, através_ do Aviso n~ 854, de 
23-6-88. 
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Assim sendo, conduíniOs 'peJO ·acolhimei1to da 
Mensag~m. nos termos do seguinte: , · 

PROJETO DE RESOWÇÃO 
. N'l07,0El988 . 

Autóriza o Estado de Minas Gerais a 
elevar, temporariamente em _Cz$ 
4.589.585.319,66 (quatro bilhões, qui· 
nhentos e oitenta e nove_ milhões, qui
nhentos e oitenta e cinco mil, trezentos 
e dezenove cruzados, sessenta e seis 
centavos) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

O S~n'!dR .res.olve: _ __ _ __ . , L 

Art I~ E o Estado de Minas Gerais autorizado 
a elev~r.temPorãriamente, o parâmetro dos itens 
I. [![ e IV do art. 2o__da ResoluçãO n~- 62,de vinte 
e oito de outubro de mil novecentos e ·-setenta 
e dnco "tom' as alterações da Resolução n" 93, 
de onze ·de outubro de mil novecentos e setenta 
e seis, amb?t~ Po· s.enado f~~era,l, c!.e: r:nodo a 
permiti~ o ~e,gistr9 d~ um~ _emissão de 4.822.158 
Obrigações do Tesour6-de Minas (OTf':'l.) equiva
lente a Cz$ 4.5:S9.585319,66 (quatro bilhões, qui
nhentos e o'it~ryta e nove milhões, quinhentos e 
oitenta e cinco mil e trezentos e dezenove cruza
dos e sesseryta e seis centavqs), destinado ao giro 
de parte _de sua dívida consolidada intralimite in
terna, venCível· durante o exercício de 1988. 

Art 2° - ESta resolução enira em vigor na data -
de sua pubiicação. -

É o parecer,, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu· Carneiro) 
Passa-se.a'dis'cussão do projetO, em turnO únic:o. 
(Pausa.) ' 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -

A votação da matêria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nós:tér~os regimentaiS. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"- Es_
gotada a maté-ria constante __ da pauta da Ordem 
do Dia, passaTse à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta- foi uma 
tarde de perplexidades. Estarrecedoras, são sob 
todos os aspect.os, as noticias divulgadas pela im
prensa, esta semana, dando-nos ciência de que 
o Brasil, através do COB. enviou a Seul, sede 
dos Jogos Olímpicos, atletas sem condições físi
cas razoáveis, que são exigíveis, obviamente, para 
o seu melhor desempenho e para um bom rendi
mento da equipe da qual participa. O noticiârio 
esclarece ainda que alguns são, inclusive, porta
dores de mais de cinco cáries dentárias e vermi
nose várias. 

Em rápida- retrospectiva sóci6-ecoriômica -do 
Brasil de hoje, queremos deixar manifesto o 
nosso espanto, ao constatarmos, se efetivamente 
verídicas as imformações veiculadas pela impren
sa, o caos a que chegamos em nosso Pais, agora 
tambêm presente no esporte amador, que acredi
távamos·, estivesse ainda, resguardado e relativa
mente imune. 

Uma crise de _toda ordem nos assola e nos 
dâ consciência do estado de pobreza a que che
gou o brasileiro, totalmente desamparado no as-

. . . . 

pecto da saúde, da cultura, da educação e agora. 
nO exerTlplo vertente, desamparado também no 
setor esportivo. 'Como im"a.Q-inar uni ·Pc:~ís respon
sável Se-habilitar a urtta-coinpetiÇ:áo internacional, 
apfesentahdo atletas em Condições. tão deplorá
veis? Como estão sendo usadas as verbas que 
a este setor são destinadas? · 

É evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
a situãÇãb de- total' descaso a que chegou o des
porto·brasileiro reSulta de um débito social que 
ó País a iii. da· lião -cOnSeguiu i'es!1ataf. Uma nação
que não cortsegue fOrneCer educâção de boa qua
lidade a seu povo,'não·consegue 'assistir à pdpu
lação _com ptogramãs- de saúde eficientes, que, 

· apesar de ·suas dimensões continentais, não con
segue alirrientar"-seu Povo condignamente-~ da 
mesma forma, não pode pretender formar atletas 
em condições físicas e psicológicas em nível olím
pico. Sim, porque do trin6mio: saúde- educação 
~ alimentação,· depende a formação plena dos 
desportistas. 

E bem de ver-se, igualmente, _a total falta de 
Clpofo a no·ssõs-atJetaS_. ·uma competiÇão olimpica 
exige de seus· participantes dedicação exclusiva, 
durante praticamente os quatro anos que a ante
cede. Pergunto a V. EX'~, como esperar que nossos 
atletas. muitos dos quais trabalham em turno inte
gral para o sustento de suas famílias e na maioria 
das vezes. sem condições alimentares ideais, pos

- Sain competir em condições de igualdade com 
atletas_ de outros países, que são pagos apenas 
para treinar em sua:s respeCtiVas- modalidades es
portivas? 

senhores, nossos atletas só cOnseguem sedes
tacar por puro ideafismo e t:sforço sobre-humano 
ou em modalidades que, embora de maneira -ain

-_ dã preóiria, recebem algurrl-ilPO de apoio. , 
- Precisamos-nos debruçar sobre o sistema utili-
Ú!do por países deSeriVolvidos na formaÇão de 
seus atletas. Isto, certamente, dependerá da solu
ção de inúmeras demandas sociaí? que ainda si- _ 
tuãrii 6 'Bi'aSií entre os países com população mais 
carente do mundo. 

Não podemos entender o desporto como mera 
forma de entretenimento ou de lazer. Devemos 
concebê-lo, como uma das formas mais saudá
veis e autênticas da expressão cultural de um po
vo. 

O reordenamento institucional do País está em 
nossas-mãos. O arCabouço jurídico já se encontra 
à nossa disposição. A nova Coristituição há de 
nos permitir a reversão deste quadro sombrio em 
que se acha o desporto nacional. Não esperemos 
melhores resultados ainda nesta próxima Olim~ 
p1ada. Mas. aguardemos o efetivo apoio oficial 
para que, doravante, atletas possam se apresentar 
em melhores condições nas competições Interna
clonais. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.• um 
~-aparte? 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Com prazer ouço V. Ex' 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, ê muito 
oportuno o- pronunciam-ento de V. Ex.•, porque 
foi impactante essa notícia dos jornais de que 
a Delegação Brasileira aos jogoS de Seul é subnu
trida, desdentada, portadora de verminose e al
guns em situação tão precária que não tiveram 
coragem, sequer, de apresentar-se ao médico pa
ra exame. Estava, certa vez, na Roménia, quando 
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houve o sucesso da jovem- atleta Nádia Corna
necd Perguntei ao Sr. Ministro de Esportes por 
que a Romênia chegara àqueles índices elevadís
simos nos esportes, na ginástica etc. E S. Ex• 
respondeu-me: ~Como V. Ex• pode-ver, aqui. qual
quer pessoa que queira fazer atletismo tem condi

"ções para isso.e só a isso se dedica'·. Depois 
que o Mundo -fiCOu mais aberto a essas compe
tições, vê-se que todos os países socialistas des
pontam nos primeíiOs lugares: a União Sóviética, 
a Romênia, a- Polônia, Cuba. Trata-sé- de_ alimen
tação basilar que só os- países socialista,s dão. 
Os países _capitalistas têm afluência, têm ri_queza, 
mas veja V. E_x' que até os Estados UnidoS estão 
numa queda v~rgo!'}hos~ nisso_ tudo. Agora mes
mo, em Seul, onde a potência capitalista vai en
frentar a socialista nos e·sportes, a (.lnião Soviética 
haverâ de ter -preeminência comÕ antevêem os 
jornais. Os países socialistas são invençíveis no 
particular. Dão alimentação e saúde adequadas 
à população desde a infância, o que não ocorre 
aqui. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -
Agradeço a V. Ex' o aparte. Devo lembrar que 
neste meu pronun.~iamento falo da grande dívida 
sodal que não resgatamos. Enquanto não a res
gatarmos, teremos atletas das origens humildes, 
das origens de homens e mulheres mal nutridos, 
de trabalhadores que perdem o seu dia, diuturna
mente, à cata de um salârio mínimo, de seu ga
nha~páo, que vão treinar à noite, já cansados; ou
tros que praticam seus esportes rio fim de semana 
e que, por uma força -da natureza, eugenicamente 
dotados- diga.mos assim- conseg-uem sobres
sair-se no meio-em que vivemos. Mas no entanto, 
mesmo aqueles que vêm dotados pela natureza 
dessa capacidade não conseguem, nõ exterior, 
disputando com atletas que foram bem nutridos, 
que tiveram a ori_gem de pais bem nutridos, que 
foram prepa·rados parn isso, que_ foram trabalha
dos, que foram treinados, não conseguem qual
quer vitória, qualquer posição de destaque. Haja 
vista que eles chegam lá em situações muito difí
ceis. São atletas subdesenvolvidos palâ um mim
do subdesenvolvido. 

Tenho muito receio do papel que faremos nes
tas Olimpíadas, principalmente quando o médico 
que vai examinar esSes doentes diz: temoS ·aes
dentados, temos atletas com mais de sete câries 
dentárias, quase todos eles estão cheios de vermi
noses~-outros tantos não estão bem nutridos e!tc. 
Como vamos esperar algum resultado positivo? 

É até uma irresponsabilidade mandar-se uma 
equipe de atletas acabados, despreparados, para 
uma Olimpíada em Seul, representando o Brasil. 

Agradeço a V. Ex" o aparte. -

_Era o que tinha a dizer, era o que eu queria 
registrar, Sr. Presidente, nesta tarde, que foi de 
perplexidade, e esta é, também, uma perplexidade 
minha nesta tarde. (Muito -9em!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) -
Concedo a para.vra ao nobre Senãdõr-Mário Maia. 
(Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João Lo

bo. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE. (Dirc~u Carneiro) -
Concedo a palavra ao s~nador Joã_o Menezes, 
pela ordem. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA Pela 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
V. Ex~. no exercício da Presidência, sempre cum
pre o Regimento da melhor maneira possfvel, den
tro do posSível, mas esta sessão já foi exaurida 
sob todas <Is formas~--- _ 

Assim, para o bom nome do senado, deve v. -
Ex" e~ce!!~r esta sessão e convocar outra para 
às 20_ horas. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano 
Francci. - -

O SR. A!.BANO FRANCO (PMDB - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr~Presídente, 
Srs. senadores, com grande satisfaç-ão, neste mo
mento, gostaríamos de registrar a realízação da 
lf Mesa-Redonda sobre o Pólo Cloroquímico de 
Sergipe, promovida pelo Governo do Estado; em 
Aracaju, no dia 18 do mês de agosto próximo 
passado. 

Decididamente, tratou-se de um evento de ex
traordinária importância, não apenas para o meu 
Estado, mas, também, para o Nordeste e para 
o Brasil. 

Por diversas oportunidades, desta Tribun_a, já 
nos referimos sobre o imenso potencial de recur
sos minerais do Estado de Sergipe, tendo abor
dado a contribuição para a economia brasileira 
que esses minerais irão oferecer, se racionalmen
te explorados e industrializados. 

No presente momento, já: estão sendo retirados 
do rico sub$olo sergipano o cloreto de_ potássio 
de grande aplicabilidade como fertilizante para 
o aumento da produtividade agricola; o petróleo 
para a índústria petroquímica; o gás natural tam
bém para a indústria petroquímica e para a fabri
cação de amônia e uréia. Enfim, já eStamos pro
duzindo um elenco de insumos altamente neces
sários à moderna economia brasileira. 

Entretanto, este ciclo de insumós básicos só 
se completará com a industrialização das enor
mes quantidades de cloreto do só_dio (rejeito do 
potássio) em combinação com o calcário e o 
processamento do gás naturaL 

Ein combíriação com o calcáríO teremo.s _a fa
bricação de barrilha, cuja produção atual não 
atende à demanda interna e, atualmente, o País 
despende cerca de 20 milhões de dólares por 
ano com a importação deste produto. Sergipe 
pode, tranqüilamente, produzir quatrocentas mil 
toneladas por ano de barrilha a um custo que 
se estima equivalente a um terço dos praticados 
internacionalmente. Esta fábrica, portanto, iria 
atender ao mercado doméstico, substituir impor
tações e economizar divisas preciosas para o Bra
siL 

Com o prcx:essamentO do gás natural, teríamos 
a produção de eteno que, em combinação com 
o doreto de sódio, permitiria a produção de soda
dera, dicloroetano, óxido de propano e polióis. 
Estes insumos, por suá Vêz, proporcionariam po
derosos efeitos germinatívos, engendrando, dessa 
forma, o surgimentO de-uma gama extensa de 
indústrias derivadas. 

Assim, Sr. Presidente,_.Srs-Senadores, a partir 
da produção do eteno, através da implantação, 
em Sergipe, de uma UPGN - Unidade_de Preces-

sÇ~m_ento, 4-e Q-ªs_--Na_R!ral, teríamos dado a .alavan
cagem vi:San~ <:onCr-etização d.o Pólo Cforoquí
rriíco de Sergipe, cuja criação foi decretada pelo 
Pres!deote José. Samey no infcio deste ano. 

Por_ outro lado, como b_em mencionou o Presi
dente da Norquls~, o ex-Presidente Ernesto Gei-

-- sei,· durãnte sua participação na citada Mesa- Re
donda, o pólo doroqufmico de sergipe é o tipo 
de projeto Ideal visando à desconcentração eco
_nômica e à redução dos desequilíbrios regionais, 
pois,_ além_ de raciooªJ do ponto de vista econô
mico, promove o des_envolvim~nto ~liL~giões 
c~,rerites,-~ o casQ qQ __ N<:>raeste, -., paiiif do aprovei
tamento de matérias-Primas lo_cais. 

· ParaJel?!l_1ent_e,,)!l dgf'.!!Ji~=q.~ pela Petro!Jxª-ª· do 
· êqü'ã:tióniimTnfõ·da questão do etanó, via implan
tação de uma Unidade de Processamento de Gás 

-Natural, com capacidade para 140 mil tonela-
das/ano e o tr.;msporte de excedentes, via gaso
duto, de outras unidades, o Governo do Estado 
vem providenciando a implantação da infra-es
trutura básica do pólo, ao mesmo tempo em ·que, -
a pas_s_os ráp_iqos, está sendo construído o terminal 
}X:lrtuário de S~tglp~ -_ç_IJ.@~Qbn~s_e_s_tarão cQncluí
das pr_ovaveJmente_-aín_d_ã_ no próximo ano. 

-COnVém-ãínaa assinalar _a conStr-ução da Hidre
lé.trica de Xingó, cuja oferta de energia elétrica 
será decisiva para o desenvolvimento do Nordeste 
nos próximos anos, particularmente para os proje~ 
tos químicos em implantação como é o caSo.dos 
aqui citados. 

F'ini:2lmente, cabe congratular,nos com o Go
vernador António Cados Valadares pela realização 
da II Mesa-Redonda sobre _o Pólo Cloroquímico 

__ de Sergipe e que. Juntamente com sua valorosa 
e competente equipe técnica, vem realizando um 
excelente trabalha em favor de S_ergipe e de seu 
povo. · 

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

-'"~ó SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a pal.:ivra ao nobre Senador Carlos Al
berto. 

O SR. CARI.OS ALBERTO (PTB- RN. Pro
nuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. 
Sen_adores, tenc;!o participado da Assembléia do 
Parlamento Latino-Americano. realizada em_B_ue~ 
nos Aires, no pertodo er1tre os dias 23 e 27 de _ 
agosto último, é com satisfação que, desta tribu
na, posso dar meu testemunho ao Senado não 
só da importância daquele evento, como, sobre
tudo, do elevado grau de engajamento dos ilustres 
representantes dos países que dela participaram. 

Em plena fase de aplicação das diretrizes e 
normas cori:Stahtes do Tratado de Instituciona
lização do Parl_amento Latino-Americano, firmado 
a 16 de novembro de 1987, pude observar o em
penho de __ todos os participantes para o firme cum
primento dos__QroQósitos ~oos_u_b_standados no Ar
tigo-;rP9-Tratado, dentre os quais devo destacar 
os seguintes: 

-fomentar o desenvolvimento econômico e 
social integral da comuniçlade latino-americana; 

.......defender a, observância plena dos princípios 
da llberda<;l_~.__g_ª--j_u_s_~a_s_o_cial,_da independência 
económica e da democracia representativa; 

-.,...JLitarJ~-~Io _r_esp_~_ito .:to_s__direitos humanos, pe
la supressão de todas as formas de_discriminação, 
p~l_a __ cooperaçã_o internacional a fim de permitir 
o desenvolvimento harmónico da comunidade la-
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tino-americana e contra a ação imperialista na 
América Latina; 

-propugnar pelo fortalecimento dos Parla
mentos latino-Americanos. como forma de asse
gurar a vigência da vida constitucion_al_e demo
crática dos Estados em sua integração regional. 

O que sobreleva de fundamental, Sr.Presidente 
e Srs. Senadores, c_omo objetivo máximo do Tra
tado,_ é_ a tentativa de formulação de uma Carta 
COnstitucional da AmériCa Latina qUe _venha_ a 
consolidar os esforçQs áe- cooperaçãÕ lnútua. 

Nã__Q _ê este o momento de aprofundar digres
-sões em- tOrno do assunto, ao qual voltarei em 
outra oportunidade. 

Entretanto. cabe comunicar à Casa que fui dis
tinguido com a honrosa eleição de meu nome 
para presidir a Comissão EconõmíCa e Social do 
Parlamento~ 

Esta comunicação deve ser acomPanhada de 
uma declaração de intenções, que julgo de minha 
obrigação fazê-la agora a V. Ex:", s~lientando que 
nO âesemperiho de minhas atribuições como Pre
sidente daquela Comissão promoverei ás ações 
necessárias, em especial, à implementação dos 
àcordos -de cooPeração econômicã, voltados para 
a integração do c-omércio latino-americano, pois 
estou absolutamente convencido de que se trata 
de um dos caminhos mais adequados para a su
peração de impasses do desenvolvimento dos 
paises-m·embros, particularmente do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão, convocando uma extraordinária 

_a realizar-se hoje, às 18 horas e_30 minutos, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
.;;_~I-

Votação, em turno único, do _Projeto de-Resolu
çã_o nQ 29, âe I 988, que autoriZa- a PrefeitUra Muni
·c:fpãrâe ftãberaí, Estado de· GOtas: a contrat_ar Ope
ração de Crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.ô5D,42 ObrigaçOes do _Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 
-- Parecer favorável, proferido em plenário. 

-2-
Votaçâo, em turno único, do Projeto de Resolu

çãon~ 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltapuranga, Estado de Goiás. a contratar 
Operação de Crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 48.000,00 Obrigações do r escuro 
Nacional - OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-3~ 

Votaçâo, em turno único, do Prqjeto de R~solu~ 
ção n"" 32,_de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Monteiro, Estado da Paraíba, a contratar 
Operação de Crêdito no valor correspondente, 
em crw;ados, a 8QDOO,OQ Obrigãções do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 42, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-
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clpal de Ara\ Moreira, Estª-do do Mato Grosso do 
Sul, a contratar Operaçã-o de Crédito no vcilor· 
correspondente, em cruzados, a 48.411,27 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendq 

Parecer favorável, proferido em plenáriO. 

-5-
Votação, -em turno único, do Projeto de Resolu

ção n" 48, de 1 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Bandeirantes, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar Operação de Crédito no valor 
correspondente, em cruzaclos, a 4.699,00 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo -

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-6-
Votação, em turno único, do ProJeto de Resolu

ção n''49, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Jtaporã, Estado do M_a_t:p. Grosso do_ Sul, 
a contra.tar Operação de Créclito no valo~ ç_Qrres
pondente, em cru;!:ados, a 13.800,00 OPrigações 
do T escuro _Na_cional ~_QT_N~. tendo -

Parecer favorável, proferido em_ plenário. 

-7-~ 

Votação, em turno úniço_, elo_ Projeto de Resolu
ção n" 50, de 1988, que autoriza a_ Prefeitura Muni
cipal de Taquarussu, Estado _do Mato Grosso do 
Sul, a contratar Operação de Crédito no valor 
correspondente, em cruzad_os, a 6.098,68 Obriga
ções do Tesouro Na_cional --OTN, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-8-

__ (quarenta e oito milhões ~quinhentos mil dólares 
norte~amedcancr.s), teildo~ _- , ,,-_ 
Parec~ favorável, profprido er1- r! .. nário. 

-13 

Votaç~o, em turno únic::o, do Projeto de Resolu_~_ 
ç:âo n .. 69,.de 1988,_que autoriza a Prefeitura Muni
cjQal de Santos Dumont, Estado de Minas Ger-a:is, 
a coniratªr Operação de Crédito no valor corres
pondente: em cruiãdOS, a JBO.OOO Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN. tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. 

-14-

30.000.000 ObrigaçQes_do Tesouro Nacional-
OTN, tendo ~ -

Parecer favorãvel, pfofeiido em plenário. _, . 
-21-

Votação, em turno Unico, do Projeto de Resolu
ção n" 107, de 1988, que autorizá. ·a'Ciovêrno do 
Estado de Minas Gerais a emitir 4.88"2-. !"50,00 
Obrigações do Tesouro -dO Ésta.dO, elevancjo, 

·tem-Porariamente, o limite de sua dívida consoli-
dada, tendo · 

Parecei favOrável, prOferido em- pletiârio. 

-22-
. ' . 

Votaç-ão, em turno único, do.Proje_to de Resolu- _ Votação, ~n-r primeiro turno, do Projeto de Lei 
çâo nu 84, de -1988, que ·autOi_iza o Governo_ do do Somado nc 43, de 1988, de autoria do_ Sepador 
Esta"do do Rio de Janeiro a contratar Operação Frªndsco Rollember~, que proíD_e a produção, 

-de Crédito no valor correspOndénte, em cr~ados, comercialização e utílizãção,_em todo o Território 
_a 13~750.000,00 Obri_ga_çõêS -do TeSouro Naçí?nal . Na~çiqnal,_de AerosÇJis que contenham doroijuor-

- = OTN tendo - - - cãrbo-no, ea:S. outras PrOVidê-nCias, tendo 
, _ Pare~ef oral favorávei, proferidO em plenário. Parecer faVOrável, proferido em plenário. 

-e- .-n-. 
VótãÇãO, erri funlQ úrik-o: do Projeto de Re~olu- Discussão, em turno Unico, do Parecer· da Co-

·çao -n'" 86, -de 1988, qi.Je autoriza o Qov~rno do missão do Distrito Pederal sObre- a Mensagem 
Estado da Paraíba a contratar Operaç:ã_o de Cré- n· 159, de 1988- (n" 298f88, lia -origem.).- de 11 
dito rio Véilor· Cciri"espondente, em cruza-dos, a de agosto de !988, pela qual o Senhor Presidente 
32.458.000,00 Obrigações dci:Tesouro Nacional da Repúb!i5=.i_ submete à deliberação do Senado 
- OJN, tendo · - · a es<:olha 'do Doutor JoSé Ea_uardo Barbosa para 

Pãi-ecer favorável, proferido em plenário. exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de 
-16 _ _S:oritás-:do _Dís(ritO fed~ral na vaga_ decorrente 

do faTE:~cimeritO-dó ConSelheiro Rogério Nunes. 
Votação~ e.m turno único, dQ ~rojeto de R~$olu~ _ 

·-ção- n" 102, de 1988, que aufÇlrJza a Prefe~tura --'-- 24 -
Votação, em turno único. do Projeto d~ Resolu- Municipal de_l':latal,_Estadp d9 Ri.o,Grande do.f'lor~ Discussão, em:_ turno único, do Parecer da Co-

ção no 51,_ de 1988, que autQriza_a Prefeitura Muni- te,_a._ c:.oritratÇJ.r_ Qperãção !=le Crédito no valOr Cor- -misSão d~ CónstitUi!;'ão~ e Jti_~t1ç-a Sobre_ a_ 0ersa~ 
cipal de Poxoréu, Estado do Mato Grosso, a con- respondente, em cruzados·. a 431_:150,00 Obriga- gem n~_ 170, de- 198B ·rn,,- 321/88, n·a_- origem), 
tratar Operação de Crédito no yalor corrrespon- çôes do Tesouro Nãcional- OTN, tendo, ,. de 26 de agosto ae 1-Sea, pela qual o Senhor 
dente, em cruz.ados. -ª- 197.554,00 Obrigações do Parecer favorável, proferido em plenário. Presidente da República sUbmete a deliberação 
T escuro Nacional - QTN. tendo __ ~ _ 17 _ do Senado a escolha do Doutor Almir P~ianotto 

Parecer favorável, prOferido em P1eriár~io. Pinto, para 'exerc€f0-c:arg-o de Ministro do Tribunal 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ Superior do Trabalho na vaga decorrente da apo~ 

- 9 - - --ção n" 103, -de 1988, que· aUtoriZa a Prefeitura sentadoria do Ministro Jo'áo Américo: de S!Ju;;::a. 
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu- Municipal de Cólíder, Estado do Mato Gro~~. a 

ção n~ 53, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni- contratar OperaçãO" de Crédito no valor corres- - 25 -
dpal de Cuiabá, Estado _do _Mato Grosso, a con- pen-dente, em cruzados, a 93.000,00 Obrigações Discussão, em turno_ único~ do Parecer da Cc-
tratar Operação de Cré_dito no valor correspon- do Tesouro Nacional- OTN, tendo missão de Constituição-e Justiça sobre a Mensa-
dente, em cruzados, a 1.821.876,00 Obrigações 1 · · Pare_cer favorável, proferido em p enáno. gem n~ 184, de 1988 {n~ 363/88, na origem), 
do T escuro Nacional - OTN, tendo ..:.... l8 _ de 8 de setembro de 1988, pela qual o Senhor 

Parecer favorável, proferido em plenário. Presidente -da República subrriete à deliberação 
-10 _ Votação, em tumo único, do Projeto de Re_solu- do Senado a escolha do Dr. Wagner Antônio Pi-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu- ção n ... 104, d"e: 1988, ._que autoriza a Prefeitura menta, Sub-Procurador-Geral da Justiç;;J do Tra-
ção n" 57, de 1988, que autoriza a Pre:feitura Muni- Municipal de Diamantino, Estado do Mato Grosso, balho, para exerCer 0 ç:argo de Ministro Togado 
cipa\ de Propriá, Estado de Sei-gipe, a contratar a. contratar Op'eiaçZiõ de Crédito no valor corresM do egrégio Tribunal Superior do Trabalho, na va.ga 
Operaçâo de Crédito nó valor correspondente, pendente, em cruzados, a 300.000,00 Obrigações destinada a Memb-ro do MinistérklP-ú51ico da Jus-
em cruzados, a 79.860,00 Obi"Jgações do T escuro do T escuro NaciOnal - OTN, tendo tiç.a.__9,_Q..I_@_Qçilho, .~m deçorréncia da aposenta-
Nacional - OTN, tendo Pi:ti-ecer favorável, prUferido em Plenário. doría compUlsória· do MiniStro Rarior Thales Bar-

Parecer favorável, proferido ern plenário. _ t9 _ bo~a da snva. - -
11 -26-

- - Votação, em turno único, do Projeto d_~ ?:esolu-
VotaÇ:ão, em turno único~ do Projeto de Reso!u- ção n= L05,__çl_e 1988, que_ autoriza 0 Governo do --~ -DiScus.sãO,_ e·rrl turno ún1Cõ, do Parecer da Co-

çào n" 58, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni- Estado do Ceará a contrata(. Operação de Crédito misSão -do DiStríto Federal, sobre a Mensagem 
cipal de ltauçu, Estado de Goiás, a contrat~r_Q'pe- no valor correspondente, em cruzad-Os, a n~ lã5, de 1988' (n·- 364!8B, na origem), de 9 
ração de O éditO no vãlór correSpondente, em 11.468.560 Obrigações do T escuro Nacional -:- _ de setembro de f988, pelâ qual o Senhor Presi-
cruzados. a 25293,75 Obrigações do Tesouro OTN, tendo - deittEi dãReç)Ub1iCã submete -à deliberação do SeM 
Nacional - OTN, tendo d Jh d s h J · Dom1"n os Parecer favorável. proferido em plenário. na o a esco a o en or oaqu1m g 

Parecer favorável, proferido em ·plenário. Rotiz para exercer o cargo de Governador do Dis-
- 12 _ -20- trito Federal. 

Votação, em tu mo único, do Projeto de Resolu- \"atação. em turno único, do Projeto d~ Resqlu~ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Es-
ção n" 61, de 198B~ __ que autori~a o Governo do çãÇi_O~ _1_]__6_, de 1988, que autoriZa o GoVerno do tá encerrada a sessão. 
Estado de Minas Gerais a reali_ZéJJ' _Operação de EstadQ de ·sergipe a contratar Operação d~ Crê- (Levanté!·Se a sessão _4s 1 7 horas e 20 mi-
Crédito externo no valor de US$ 48!)00--ÇJOO.OO dito nO valor correspondente, em cruzadC?S, a nutos.) 
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Ata da 44" Sessão, em 14 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 1 8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. S.ENADORE& 

Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior 
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli -Áureo 
Mello- Olavo Pires- João Menezes- Jarbas 
Passarinho ....:.....-Alexandre Cos~ -João Lobo-.,..- _ 
Chagas Rocfrigues - Álvaro Pacheco - Afonso 
Sancho - Qd Sabóia de Carvalho-- Mauro Be~ 
nevides - Carlos Alberto - José Agripino -
Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Rai
mundo Lira - Marco Maciel -- Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira -
Divaldo Suruagy- Teotonio Vilela füho- Alba
no Franco - Francisco Rollemberg - Lourival 
Baptista - Lmz Viana - Jutahy Magalhães - _ 
José lgnácio Ferrreira- Gerson Camata -João 
Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro -
Itamar Franco- Alfredo Campos- Ronan Tito
-Severo GomeS__..., Mauro Borges-Jran Saraiva 
- Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa 
- Maurício Corrêa -- Meira Filho - Roberto 
Campos - Louremberg Nunes Rocha -Márcio -
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha 
Derzf - Leite Chaves ...:... Affonso Camargo -:._ 
Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Carlos 
Chiarelli -José Paulo Biso!.....:.. José Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
lista de presença acusa o comparecfmentq de 
60. Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1 ~-Secretário- irá proceaer à leitura do 
Expediente. 

.t: lído o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 
DO PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 
No S/10/88 (n• 360/88-P/MC, na origem), de 

5 do corrente, encaminhando_ao Senado Federal 
cópia do acórdão proferido pelo Supremo T ribu
nal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 
n"' 114.078-0, do Estado de Álagoas, o qual decla
rou a inconstitucionalidade _do Decreto n~ 2.218, 
de 29 de dezembro de 1983, da Prefeitura Muni
cipal de Maceió. 

(À Comissão de C0n5tituiç8o-e-Justiça) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- So
bre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo 
Sr. 1 9-Secretário. - - - --

-, •'" -- SãÇ>ll4cis-~s ségÚÍfl:tes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 66, _dOi! 1988 

Consolida a legislação sobre atividade 
dos corretores de navios, com as altera
ções que contêm e revoga o art. 21, seus 
itens e parágrafo úrúco do Decreto no 
52.090, de 4 de junho de 1963. 

O COngresso Nacional decreta; -
Art 1 ~ dAtividade dos corretores de navios é 

rég~Jada pelos Decretos n~ 19.009, de-27' de no-
vembro de } 9?9 e fl 0 

__ 52.09Q, de 4 de junho- de 
1963, com as alterações da presente Lei. 
.Art 2n O~ 16, caput. do Decreto-Lei n" 

5, de 4 de abril de 1966, passa a ter a seguinte 
redaçã~ _ _ -

"Art 16. Os armadores e seus prepos
tos, quando brasileiros, poderão exercer as 
atribuições do corretor de navios e, na falta 
deste,.as do despachante aduaneiro e realizar 
OperaÇões de fretamento de navios ou de 
engajamento de carga, negociada na condi· 

-- --ção CJF ou FOB, r~lativamente às embar
cações nadonais próprias ou às afretadas 
de quaisquer bandeiras, empregadas em na
vegação de longo çurso, de cabotagem ou 
interior." 

Art. 39 Competem ao Ministério da Fazenda 
.a .aprovação d~- instruções, programas e provas 
para concurso__de corretor de navios, e _os atos 
de_ sua designação_ou dispensa. 

Art. 49 porto onde não houver corretor de na
viOS, exerCerá oficialmenie sua função o despa
chante aduaneiro, cabendo a este os emolumen
tos_ daquele, caso em que a tradução de mani
festos e.de outros documentos relativos à navega
ção far-se-á pelos tradutores públicos juramen
tados ou pelos intérpretes oficiais, mediante a re
_muneração das respectivas pautas. 

Art -"5o Ficam_revogados o art. 21 e seu pará
grafo único, do Decreto n: 52.090,_ de 4 de junho 
de 1963. 

Art_. 6° Esta L~ entr·a em vigor na data de 
sua pUblicação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

A função de corretor de navios foi oficializada 
no Brasil, desde meados do Século XIX, tendendo 
a s_er configurada como privativa dos provisio
nados, obrigatória no comércio marítimo e inves
tida de fé pública. Ta!::; caracterfsticas perpassam 
pela legislação própria através dos anos, consoli
dando-se a partir do Decreto n9 19.009, de 27 
de novembro de 1929, 

_ O D~creto n~ 5.595, de 6 Qe_ de~embro de 1928, 
manteve os direitos e obrigações da legislação 
vigente relativos à classe ·e baixou vârias normas 
reguladoras_ do exercício da função. Foi regula
mentado de modo completo pelo Deçreto n~ 
19.009, de27de novembro de 1929. 

Como a própria persistêrlCi"a indicava, o perfil 
dessa legislação não se modificou durante muito 
tempo, porque satisfazia a todos,_ governo, corre

. tores de navios e o comércio marítimo nacíonal. 
Com a Lei n1 2.146, de 29 de dezembro de 

1953, que. no seu art. 8", ratificOu o Decreto nA 
19.009, de 1929, foi estendida a todo o território 
nacional a legislação reguladora da atividade dos 
corretores de navios, conforme explicitado em sua 
ementa. 

A -adaptação do regulamento daquela atividade 
à realidade de cada uni~a:.de P9ftuária, após a 
Lei n~ 2.146/53, foi feita pelo DeCreto nA 52.090, 
de 4 de ju~~o de)963, qu~,_ryo s~u.,.a_l!,_ t 1 tam
bém, ratificou o Liecreto n~ 19.009, de 1929. -

Houve sempre, entretanto, interesses, mormen
te_ alienígenas, feridos por essa legislação de cu
nho marcadamente protecionista do comércio 
marítimo nacional. 

Em 1964, o Ceiliro de NavegaÇão T ransatlân
tica, que congrega em maioria oS -armadores es
trangeiros, orientou a impetração de mandado 
de segurança contra o Decreto_n' 52.090/63, sob 
aleQãção de privilégio aos corretor~s de navios 
e violação de direito adquirido relativo à liberdade 
de comércio, que tomou, no Supremo Tribunal 

_Federal, o n~ MS 11982. _ , 
__ ÇoJt}o relator desse processo; o Ministro Luiz 

Galotti, depois de explicitar que a competência 
privativa dos corretores de navios tornou-se-ex
pressa, na legislação, a partir do Decreto n~ 
19.009, de 1929,- espancou dúvidas levantadas 
sobre a eficácia das disposições do mencionado 
decreto, afirmando: - •· ... o D~creta n" 19.009, 
de 1929 foí ratiftcado pela [,.ei n~ 2.146, de 
29-12·19~3, que, estendendo a- tõdo o país ale
gislação sobre corretores, anteriormente decre
tada para o Distrito Federal, alterou aquele decre
to, em ponto que não interessa ao presente pletto 
(art. 8')". 

t -Prlncípió jurídico que, se uma Lei altera um 
decret~ -~ P~!i~· ratifica-o no restante. 

O Decreto no 54.956, de 6-11-64, pretendeu 
alterar o Decreto n~ 19.009, de 1929 e revogar 
o Decreto n? 52.090, de 1963 (artigos 1 c e 23), 
restringindo, no seu att, 10, item/, a competência 
ampla conferida aos corretores de navios pelo 
art. 14, do Decreto no 19.009. de 1929. 

Na defesa do comércio marítimo nacional, da 
legislação vigorante e de seus próprios interesses, 
os corretores de navios, por intermédio de seu 
sindicato, no Estado da Guanabara, imPetraram 
rriãfldado de segurança contra o Decreto no 
54.956, de 1964, o qual, sob o no 15.006-DF, 
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foi decidido favoravelmente pelo -STF, sob duplo 
fundamento: preliminarmente. porque ê admis
sível mandado de segurança contra decreto que 
pode, por si mesmo, produzir ~feito lesivo ao dii'ei
to, como foi o caso e, no m-érito, porque outro 
Decreto ·que ganhara força de lei, o _de no 19.009, 
de 1929;ratificado pela Lei i1q 2.146;-·de 1953, 
não poderia ser alterado por decreto comum pos-
terior. -

Nesse mandado_de segurança, pois fíCOu decla
rada peJo- Supremo Tribunal Federal a inconstitu
donalidade do Decreto n~ 54.956, de 6-11 ~64_ e, 
conseqüentemente, a invãlidade do seu art. 23, 
que revogava o Decreto n~ 52.090, de 1963. 

Foi revigorado, portantO, O DE:Cfeto n" 52.090, 
de 1963. 

Posteriormente, o Decreto-Lei n" 5, de 4 de 
abril de 1966, ao baixar normas de recuperação 
económica das atividades de nossa Marinha Mer
cante, entre outras, dispôs, em seu art. 16, sobre 
a faculdade, conferida aos armadores ou seus 
prepostos, de exercerem as atribuições do corre
tor de navios e do despachante aduaneiro, no 
tocante às suas próprias embarcações ou às afre
tadas a estrangeiros. 

Essa disposição, embora não o expressasse, 
implicitamente deveria entender-se como relativa 
a armadores e seus prepostos brasileiros, a fim 
de guardar coerência com as disposições legais 
então vigentes, não revogadas pelo Decreto-Lei 
n' 5, de 1966. · - -

Entretanto, maiS uma vez aqueles _interesses 
feridos voltaram d manifestar-se e, apesar-do pro
nunciamento de nossa Marinha de Guerra, trazido 
a público por via da Diretoria de Portos e Costas 
(Rádio n" 04181127TAg0sto·66), em resposta à 
consulta feita sobre a abrangência do Decreto-Lei 
n9 5, de 1966, no sentido de_ que ele favorece 
apenas armadores brasileiros relativamente aos 
seus próprios navios ou aos por eles afretados 
ou arrendados de estrangeiros devidamente auto
rizados, surgiram os Decretos n.,s 59.832-,--de-21 
de dezembro de 1966 e_61.336, de_ 12 de setem
bro de 1967, que, rio intuitO- de regUlamentarem 
o Decreto-Lei no 5, de 1966, na Verdade excede
ram "do que nele estava disposto, quanto aos cor- -
retores de navios. 

Assim é que o artigo 60, do D&refo n~ 59.8.32, 
estendeu aos armadores estrangeiros as franquias 
dadas aos nacionais, o que foi mantido no essen
cial, pela nova redação a ele _dada pelo art. 1 ~ 
do Decreto n~ 61.336, de 12-9-67. 

Essas disposíções se chocam com o Estatuto 
dos Estrangeiros, primeiramente expedido Com 
o Decreto-Lei nQ 941 , de 13-10-69 (art. 118, item 
VI: - "É especialmente vedado ao _estrangeiro 
qualquer que seja sua situação no País: - .;. VI 
- ser corretor de navios, de fundos públicos, 
leiloeiro e despachante aduaneiro") e, mais tarde, 
com a Lei no 6.815, de 19-8-80 (art. 105- ~ 
vedado ao estrangeiro: - ... VI - ser corretor 
de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despa
chante aduaneiro). 

Como o Estatuto dos Estrangeiros é poStei'ior 
àquelas disposições dos Decretos n"' 59.832/66 
e 61.336/67, ele as revogou. _ _- . 

O presente projeto de lei objeUva, portanto, re
conduzir a legislação pátria sobre os corretores 
de navios, ao seu leito tradicional, que r_esponde 
aos interesses de nosso comércio marítimo e na
da mais faz do que tratar com reciprocidade o 

que é feito no estrangeiro em relação aos arma-_ meter à autoridade_ fisc_al competente, uma ter
ceira via dos contratos de fretamento_ e_ engaja
mento de carga, a fim de sere_m confrontados 
com os respectivos manifestos·de_saídas enviados 

_à alfândega pelas con1panhias e ãg~ncias de va-

dores brasileiros. =- _- _ 
Assim, os artigo_s 1 ~e 2-' recqlocam a legislação 

-sobre a matéria, :n~o só_ no curso que já havia 
sido consolidado desde o Decreto n~ 19.009, âe 
1929, como também no caminho da_ coerência 
Com o resto dO ordenamento jurídico e com as 
decisões ~e· nossa mais alta Corte Judiciári~. 

O art: -3~-Tórna-se indispens-ável porque o art. 
1~ ratifica o Decreto n·' 19.009, de 1929, e este 
confere_ ·ao Presidente da República a competén
Cíã para a desigr'iãÇão e dispensa dos corretores 
de_navios. Tal compétêricia, contudo, des-de o 
De.cretõ~Lei n" 37, d_e 18 de novembro de 1966 
(art. 143, IX), PassoU ao MirifStéi'io da Fazenda, 
O" que~deve ser preservado. 

Em face da confusão criada pela legislação vi
gente no que concerne aos portos onde não há 
corretores de navios, também se torna indispen
sável a explicitação--contida no art. 4~. 

Finalmente, as disposições do art. 21 e de seu 
parágrafo único, do_ Decreto n~ 52090/63, -torna
ram~se Obsoletas, Com o tempo, em face da mo
dernização de todo o sistema de aduanas, introdu
zida pelo Ministério aa Fazenda, merecendo revo
·gação. 

Diante -das razões aduzidas, contamos com o 
apoiamento de nossos ilustres Pares à presente 
Proposição. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1 988. 
- Senador Jarbas. PasSarinho. 

LEG/Sl.AÇÃO crr ADA 

DECRETO N- 4_9.009, 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1929 

Dá nova: regulamentação aos correto
res de navios 

""-Art:"i4'.'.""~"d~·.·~~·;~:;;;;ê~~·i~'d~~··~~;~t~;~"d'~ 
navios: 

1 o intervir nos fretamer1tos, respectivos ·cola
ções e engajamento de cargas; 

2° ·agendar seguros marítimos; 
3'' traduzir os manifestos e outros dcicumeil-

tos que lhe são relativos, como listas de sobresa
lentes, certidões consulares e outros; -

4~ agenciar negócios concernentes a entra
das, desembaraço e saídas d_as embarcações nas 
repartições competentes, com livre entrada nos 
seus armazéns, -depósitos e mais dependências; 

5o fazer as diligências para instruir_ a arquea
ção de vapores ou de navios; 

6~ desemp-enhar fielnlente os trabalhos de 
que forem encarregados; _ _ 

7o dar certidões de contratos e atestados rela
tivos aos negódos do seu officio, quando reque
ridos pelas partes diretamente interessadas ou re
quisitados por autoridade competente; 

a~ guardar sigilo dos nom~s dos comitentes, 
só podendo mencioná-los com autorização des
tes, p<;>r escrito, no c~so de exigir a naturez_a da 
negociação ou diante de requisição da autoridade 
competente; 

~t -ªssegurar-se da ideritfdade e idoneidade 
das pessoas ou sociedades, cujas negociações 
forem encarregados; 

1 O fazer todas as diligências necessárias para 
o pagamento dos impostos e taxas devidas nas 
operações de que participar e especialmente re-

. pOres.- _ · · · -- --
Parágrafo únko. O cOntrato -c!~ oeJ"!gajamento 

de carga poderá ser retiftcado pEilo coi-feto r, de 
acordo com os embarques efetivamente realiza
dos. 

DECRETO 1'1'52.090 
DE 4 DE JUNHO DE 1963 

Regulamenta a profissão de Corretor 
de Navios e de seus Prepostos e dá ou
tras providências correlatas. 

..... -...... -.........•......... -.--.•.. -............................... - ...... . 
Art. 21. As comissões de c:orretagem e as re

munerações dos corretores de navios s_erão reco
lhidas às repartições aduaneiras, subordinadas às 
determinações constantes do artigO 5: do Decre
to-Lei n~ 8.663, de 14 de janeiro de 1946, no 
que o mesmo se aplicar ao caso. 

1-serão recolhidas, mediante guia, as comis~ 
sões de corretagem especifiCadas na parte I da 
tabela éiriexa, no prazo de 8 (oito) dias, a contar 
do tér_mino da operação, pelo comitente interes-

- sado, armador, afretador, agente, representante 
ou .conSignatário; 

- ' 11- -serão recolhidas através de nota de despa-
-- cho marítimo, as remunerações fiXadas na parte 

D da tabela anexa; ---- - - --
J][ - estes recolhimentos deverão na guia pró

pria conter as discriminações a saber: 
a) os recolhimentos referentes à parte I da ta

bela anexa, o seguint~~ 90% (noventa por cento) 
para o corretor de navios nominalmente indicado 
e 6%_ (seis por cento) para o Sindicato dos Corre-
-tOres de Navios; -

b) os recolhimentos relativos à parte 11 da tabe
la anexa, o seguinte: 80% (oitenta por cento) para 
o corretor de navios nominalmente indicado e 
16% (dezesseis por cento) para o Sindicato_dos 
Corretores de_Navios; 

!V - as importâncias recolhidas a favor dos 
corretores ae navios serão- entregues aos mes
mos, mensalmente, mediante folha de pagamen
to organizada: pela respectiva repartição arreca
dadora. 

V- as importâncias recolhidas a féivor do Sin
dicato dos COrretores de Navios, serãO por estes 
levanta9as para distribuição na fofmã seguinte: 

a) 90% (noventa por cento) para rateio- em 
partes iguais entre os corretores de navios sindica
lizados de cada repartição aduaneira, nos termos 
dos estatutos sociais; 

b) 1 O% (dez por c-ento) para flns sociais e be
neficentes observadas as normas estatutárias le
galmente adotadas. 

Parágrafo úrik-o. Ficam excluídas disposições 
deste artigo as importâncias referentes aos setvi
ços especificadoS fias partes III e IV da tabela ane
xa. 
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DECRETO~LEI N' 5 
DE4 DE ABRIL DE 1966 

Estabelece nonnas para a recuperação 
económica das atividades da Marinha 
Mercante. dos oortos nacionais e da Re~ 
de Ferroviária Federal SA e dá outras 
providências. 

Art. 16. Os armadores, ou seus pr'epostos, po
derão exerCer as atribuições de corretor de navio 
e de despachante aduaneiro, no tocante às suas 
embarcações, de quaisquer barideiras, quer em
pregadas em longo curso, em cabotagem _o_u na· 
vegação interior, 

-~···~-~-~-----·-~--~-=-

DECRETO ff· 5-.595 . . 
DE 6 DE DÉZÉMBRO DE 1928 ~" 

Autoriza a dar nova regulamentação 
às classes dos conetores de mercadorias 
e de navios no Distrito Federal. 

LEI N'2.14Õ 
DE 29 DE OEZEMBRO DE.1953 

Manda aplicar aos corretores, câmaras 
sindicais. juntas, bolsas de mercadorias 
e caixas de liquidação de todo o país, 
a leglslaçáo anteriormente decretada pa
ra o Distrito Federal, e dá outras provi
dências. 

DECRETO N" 59.832 
DÉ 21 DE DEZEMBRO DE 1966 

- -RegUJamenia dispositivos do Decreto
Lei n" a. de 4 de abril e 1966 

Art. 60. Os armadores, agentes de empresas 
de navegação naci_onais e __ estrangeiras, di_reta

---mer1te ou por seus prepostos devidamente autori
zados. poderão exercer as atribuições de corretor 
de navios e de despachantes aduaneiros, no to
cante às embarcações nacionais ~ estrangeiras, 
en_:~pregadas na navegação de longo curso, gran
de ou pequena cabotagem, ou de navegação inte-

. JjOf, .de. .sua propriedade, armação ou agencia

~m~1~~--.---
-----···~-~---~-~-~~-~-~~~-~~-~ 

~--···~·-··· .......... ·--~~-_,;:;. ... ~ •....... ~ ...•..... · ...... ~ ... -.:-~~-

DECRÉTO r-l" '61.336 
DE 12 DE SETEMBRODE 1961 . 

Altera o artigo 60 e revoga o artigo 
61 e os artigos 65 a 73 e respectivos 

· parágra(os do Decreto no 59.832, de 21 
de dezembro de 1966. 

.. ~.c~--.-=-•••••••;•••••-• .... _...•;_-;., .... --.r. .• -•--••,.;<.o,;;...,;. •• _ 

Art 1" O artigo 60 do "Decreto n" 59.832, de 
21 de dezembro de 1966, passa a ter a seguinte 
redação: 

"Arl 60. Os ârmadOres nacionais ou es
trangeiros e os agentes de empresas de nave
gação nacionais ou estrangeiras poderão 
exercer, diretamente ou por seus prepostos, 
as atribuições de corretor de navios e as de 
despachante aduaneiro, no tocante às em-

Art. 8" São elevados ao dobro os atuais emo- barcações nacionais e estrangeiras, empre· 
Jumentos fiXos dos corretores de navios, cons- gadas em navegação de longo curso, grande 
tantes da Tabela anexa ao Decreto n~ 1"9.009, õü""peqõena cabotagem, ou ainda de navega-
de 27 de novembro de 1929. · - - ção interior, de sua propriedade, armação 

················---· ..... --~ .. .......__._...~~ou agendamento." -

~-···~····~~·······---·----~~-~~ 

DECRETO 1'1" 54.956-
DE 6 DE: NOVEMBRO DE 1964 

Regulamenta a profissão de Corretor 
de Navios e de seus Prepostos e dá ou
tras providências correlatas. 

Art 10. É. da competência prívattva do cor
retor de navios: 

~~'--··-·- .. -·······-··-···-·······-···-·-·· 
~·······--------~ __ _. ........ _ ............... ___ .. . 

DECRETO~LEI N" 37 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 

Dispõe sobre o Imposto de Importa
. Ção: ·reorganiza os serviços aduaneiros 
e dá outras providências. 

--········~-· .. ····-· .. ······ .. ·-········-· .. ·····-·-· - . I- realizar as operações de c_orretagem relati
vas ao engajamento de cargas, fretamento, arren-
damento e compra e venda de navios censide- Art 143. Ao Departamento de Rendas Adua-
rando-se como corretagem a intermediação entre neiras compete: 
duas ou mais pessoas, para lhes fazer celebrar .................. ..____ __ .......,.. ___ ...... -·-····-·-···-· .. 

0 negócio; - IX - Expedir atas de designação e dispensa 
....... _._ .... --------·--··-···~--u:e chefes -das repartições subordinadas, de des

Art 23 - Este de<:reto entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogado o Decreto n~ 52.090 
de 4 de junho de 1963 e seus anexos bem corrto 
as demais disposições em co'ntrário. 

··~·······~-~--·--···--·---··----~ 

····-·~-~-~-~-··~-----~-----

pachantes aduaneiros e corretores de navios, seus 
- ajudanres_ e prepostos; 
·············---...... $·-----··· -.-·······-········-··---·· .. .:. .. -.. 
.......... --------·-·-····~--.... _:.:~-··-

(À Publicação) 

-,~PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 67, de 1988 

Garante o benefício do seguro-de-
semprego ao pescador profissional du
rante a piracema. desova e reprodução 
de peixes. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1 o Ac pescador profissional, deyjdamen· 

te registrado n 1 órgão competente há, no mínimo, 
24 (vinte e quatro) meses c:ontados_da data da 
Publicação desta lei, e que comprove ser a pesca 
a única atividade desenvolvida para assegurar a 
manutenção própria e dos dependentes,_é garan· 
tido,, duran~ QS~ períodos estabelecidos no § 4? 
do artigo 27 da Lei"n" 5.197, de 3 de janeiro 

·- ae-1967, alterada_ pela lei n~ 7.653, de _12 de feve
reiro de 1988, o -seguro-desemprego, nunca infe
rior a hum e meio pisos nacionais de _salário, insti· 
(uído peÍo Decreto-Lei n~ 2.284, de 10 de março 
de ·1986, e regulamentado pelo De_creto n~ 92.608, 
de 30 de abril de 1 986. 

Art 2f Compete à SUperintendência de De
senvolvimento da Pesca - Sudepe atestar a au
tenticidade das condições previstas no artigo an· 
terior, e providendar,junto ao órgão competente, 
o pagamento do beneficio. - -

Art. 3~ Qurante o período em que receber o 
- benefíCiO Cóiicedido por esta lei, o pescador fi caril 

à disposição da Sudepe pelo pra;w de até 90 
(noVenta) dias, para compor equipes de fi.Scali~ 
zação e, de repressão à pesca predatória por ela 
organizadas. . 

Art. 4~ O pescador que se negar a atender 
ao disposto no artigo-anterior perderá direito ao 
benefício. _ _ o __ _ 

Art. 5" O pescador profissional não empre· 
gado de empresa pesqueira será inscrito como 
autónomo no lnstituto Nacional de Previdência 
Social,-- a pãitír do -primeiro mês errr que ·receber 
o beneficio de que trata esta lei, excluídos desta 
exigência aq_ueles que já sejam dela segurados. 

Nt. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7" Revogam-se as disposições em_ con
trário. 

Justificação 

A Lei n9 7.653, de 1" de fevereiro de 1988, 
proibiu a pesca durante o período em que ocorre 
a piracema, de 11 de outubro a 31 de janeiro, 
e no período ein que tem lugar a desova ou a 
reprodução dos peixes. 

Não há negar que essa proibição é fundamental 
à preservação da fauna ictiológica, e deve ser esti
mu1ada pela sociedade e pelo Poder Público, sem 
a mínima transigência com os infratores, cuja 
-ação deletéria deve ser reprimida com-o máximo 
rigor. _ 

Todavia, ao legislador em sua previsão salutar 
de coibir os abusos e a impuilídãde até então 
sem corretivo legal, passou despercebida uma 
importante questão Sociill: corno corolário à eficá
cia da norma que proibiu a pesca nos períodos 
allespecificados, em qu~ ao pescador profissional 
ê vedado exercer sua profissão, devia o Estado 
amparar esse trabalhador e seus dependentes, 
assegurando~lhes à mínimo necessário à sobre
vivência. 
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Em tais circunstâncias, a medida legal _mais "a", "b", e -.. c'."' 10 e SLiets alineas "a", "b", "e'", 
acertada e efiçi~nte-é estender a esse trabalhaàor "d", "e'', -~'f'~---=::_g··,-"h", 'T, "f', T', e .. m .. , 13 e 
os be_nefic::ios do seguro-desemprego estipulado -§~U parâg_rafo único, 14, § 3, 17,_18 e 19. 
pelo Decreto-Lei n~ 2_._:;,?:_54_,_de _lO de março de _ ·~·~ ..... , ....... u, ... - ..... -~-
1986. - - ••••••ooooo•oooo~~--oo••••----

Poféffi, cumpre também acautelar-se o Poder 
Público, de possível desvirtuamento da medida 
legal aqui proposta, não só ftxando as com:lições 
e a forma de a..feri-las, mas tambéll) atribuindo 
a determinado órgã-o a tarefa de assegurar a cor
reta eficá<:ia da Lei emanada -da presente propo~ 
sição. 

O órgão público indicado, pela sua própria fina-

LEI N" 7.653 
DE !2 DE FEVEREIRO DE 1988 

Altera a redação dos arts. 18, 27, 33 
e 34 da Lei n" 5.197, de 3 de janeiro 

-·:de 1967, que dispõe sobre a proteção 
à fauna, e dá outras providências. 

lidade, para executar a lei ora proposta é a Supe- ............................................ ---···---...... .. 
rintendência do Desenvolvimento da Pesca -Su- Art. 27. Cohstitui criri1e punível com pena de 
depe que assim exercerá rne!J-lor corltrole sobre ~.r:e.clusào de 2 (dois) a 5 (cinco) anos a violação 
os pes_caclores profissionais. · .do disposto nos aits. 2~. 3~, 17 e 18 desta Lei. _ 

Por outro prisma, o proJeto, ao Conceder _ao - § 1 ~ É considerado crime punível com a pena 
pescador profissional o amparo do seguro-de- de reclusão de 1 lum) a 3 (três) anos a violação 
semprego; durante.. os .meses em que a lei não do disposto no_artigo ln e seus parágrafos 4·', 
lhe permite exercer sua profissão, não deseja esta- a~ e suas alíneas a, b e _c, 1 O e suas alíneas a~ 
belecerprivilégioe--oqueseriapiof-paterna- b, c, d, e, f~-g. h, I, j,l, e·-ro, e 14 e seu§ 
lismo, assegurando a esse __ trab:alhctdP.L_ a cada .3° desta Lei. 
ano, isto é, no período entre 29 de outubro de _ _, ... §-2" Incorre na pena prevista no caput deste 
um ano e 28 de outubro do ano seguinte, nada . ...artigo quem provocar, pelo uso direto ou indireto 
menos que 120 dias de ociosidade reJllunerada _ . de..agrotóxicos ou de qualquer outra substância 
pelos cofres públicos, confericta_ pelo seguro-de- química, o perecimento de espécimes da fauna 
semprego. ~ -- ictiológica existente em rfos, lagos, açudes, la-

Para evitar tal distorção, o pi"ojeto prevê e impõe goas, baías_ ou mar ter_ri_to(ia_l brasileiro. 
que, durante aquele período, o pescadQr, para § 3o Incide na pena prevista no § 1 o deste 
ter direito ao seguro~desemprego, deve colaborar artigo quem praticar pesca predatória, usando ins-
na fiscalização e repressão à pesca predatória e/ou trumento proibido, explosivo, erva ou substância 
proibida, colocando-se à disPosição da Sudepe química de qualquer natureza.. 
pelo prazo de até 90 dias, para integrar suas· equi- § 47 Fica proibido pescar no período em que 
pes nas tarefas de fiscalizaçãci e de repressão à ocorre a piracema, de 1" de outubro a 30 de 
pesca predatória, dirigidas e orientadas por fiscais janeiro, nos cursos d'_água _ou em água parada, 
integrantes do quadro de pessoal da_ própria Su- ou mar territo_rial, no período_ em que tem lugar 
depe. Esta exigência tem sua r~o de ser. tanto a desovae!_ou reproduç_ão dos peixes; quem infrin-
para dispor-se do cabedal de experiência desses gir esta norma fica sujeito à seguinte pena: 
fiscais, quanto para evitarem·S~Q$ erros oudesca- a) se pescador profissional, multa de 5 (cinco) 
minhas na execução dos serviços d~ fiscalização- . a 20 (vinte) Obrigações do Tesouro Na<:tonal, 
e repressão à pesca pro~ ida e predat~ria. OTN e suspênsão da atividade _profissional por 

Com estas conslde:raç_pes, submeto a alta apre- . .um período de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias; 
ciação dos meus ill!.stres pares no Congresso Na- b) se empresa que explora a pesca, multa de 
dona! o presente projeto de lei, que supre lacuna 100 (cem) a 500 (quinhentas) Obrigações do Te-
do legislador e assegura ao trabalhador profis- souro Nacional - OTN -:-:- e suspensão de suas 
sionaJ da pesca o amparo do seguro-desemprego atividades por um período de 30 (trinta) a 60 
durante o período em q':le não pud~ exercer seu (sessenta) dLas; 
trabalho. Em contrapartida, determ1na q~e, nesse c) se pescador amador, multa de 20 (\linte) 
período,_e.olabore.com·a Sudepe_e, ass•m,.com - ã-80 (oitenta) Obrigações do Tesoui"q Nacional 
o Poder Público, n_o comb~t~ _à pesca predatória. -~OTN - e perda de todos os instrumentos 
Estou certo de que esta mtctabva atenderá aos e equipamentos usados na pesc:aria. 
reclamos da sociedade e fará justiça à laboriosa § 5? Quem, de qualquer maneira, concorrer 
ca~oria dos pescadores profissionais e as suas --para os crimes-previstos no caput e no§ I" deste 
famfi1as. -artigo incidirá nas penas a eles c:ominadas. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1988 § 6" Seoa.utor.dainfraçãoconsideradacrirne 
- Senador Alfredo Campos. nesta Lei for estrangeiro, será expulso do Pais, 

LEGISLAÇÃO CfTADA 
LEI N'' 5.197 

após o cumprimento da pena que lhe foi imposta, 
(VETADO), devendo a autoridade judici&rtª_ ou 
administratiVa remeter, ao Ministério da Justiça, 
cópia da decisão cominativa da pena aplicada, 

· no prãzo de 30 (trintà)_ dias do trânsito _em julgado 
Dispõe sobre a proteção à fauna e dá de sua dec:isão. 

outras providências 

DE 3 DE JANEIRO DE J 967 

······················-···-··-·····-··-·····-···---...... ~ ·-------------··········--·--·-·-·· 
Art. 27. Constituem cOntravenções penais, 

puníveis com três meses a um ano de __ prisão 
simples ou multa de uma a clez vezes o salário 
mínimo mensal do lugar e da data da infração, 
ou ambas as_ penas cumulativamente, violar os 
artigos 1 ~ e seu § 2°,_ 3.", 4", a~ e suas alíneas 

ODEtRErocLErw 2.284 
DE~10 DE MARÇO DE 1986 

~ Malttéln a riova unidade do sistema 
mon~~ b~lleiro, o ·seguro-Desem· 
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prego, amplia e consolida as medidas de 
çq_m_bate à Inflação 

............ :;-.................. -......... --.~·-'--~·-..;..-.... . 
DECRETO N• 92_608 

DE 30 DE ABRIL DE 1986 

R,egulamenta o Seguro-Desemprego 
instituído pelo artigo 25 do Decreto-Lei 
n" 2.284 P>, de 10 de março de 1986, 
e dá outras providências -

(A pUblicação)_ 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu C:ameiro)- Os 
projetes lidos vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (DirCeu Carneiro)- So
bre_a-ffiesã- requerimentO que_ será lido pelo Sr. 
!"-Secretário.- - -- -- -

É lido_o_seguinte 

REQUERIMENTO 
N' 131, de 1988 

Requeremos urgêi-tda, nos termos do art. 371, 
alínea b, do Regimento· Interno, para o Projeto 
de Lei da C:âmara n" 2}6, de 1985, que altera 
a redação da Lei n" 6.251, de 8 de outubro de 
1975, que inst[tui normaS gerais ·sobre" desportos. 

Sala das SessõeS_._ -em 14 de seteTnbro 4e 1988. 
- Ronan TitO - Fernando Henrique Cardo
so- Jarbas Passarinho- Mauricio Corrêa 
- JamU Haddad - Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
te requerimento será votado após a Ordem do 
Dia, na forma do art. 375, item 11,_ do Regimento 
Interno. 

O-SR~ PRESIDENTE (Dirc_eu Carneiro) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRES,IDENTE_ (Dirceu carneiro) -

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 29, de 1988. que autoriza a 

-Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado_ de 
Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados. A 
13.650,42 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL. proferido em Ple
nário. 

A discussão da m_atéri~ foi en~err_ada na sessão 
extraordinária .,nterior. 

Em votação. _ 
. Os Sr$. Senadores que o aprovam queiram per

rÍ)anecer ~ntados, ,(Pausa.) 
Aprovado. 

·o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- SQ
bre _a _mesa, redaç_ão final que será lida pelo Sr. 
1 ~-secretário. ~- ---- -

I:: Uda a seguinte 
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Redação final do Projeto de Resolução 
n" 298, de 1988. 

O Relatai- apresenta a redaç-~0 final do Projeto 
de Resolução n~ 29, de I98a que-aUtoriza a Prefei~ 
tura Municipal de Jtaberaí (GO) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 13.650,42 OTN. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1988. 
- Wdson Martins, "Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 29, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO N , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lta
berai, Estado de Goiás, a contratar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 13.650,42 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal - resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de ltaberai, 

Estado de Goiás, nos termos do art. 2·" da Resolu
ção n" 93, de 11 de outubro de 1976, altera~ 
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autOrizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.650,42 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN,juntõ à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - f AS, .desti
nada à construção de unidades escolares de t_Q 

Grau, no Município. 
Art. 2~ Esta Resolução entra_em vigor na data 

de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em 
disCussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a_ palavr<', encerro 
a discussão. _ _ --.--- -

Encerrada a discussão, a matéria ê dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nós termos regimentais. 

O projeto vai à promUrgaçáO. 

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro) -
Item2: -

Votação, em turno único, do Projeto de 
ResoluçãO no 30; Oe i 9Bl3, éJue autoriza a 
Prefeitura MúniCiPal -de ltapuranga, _EstadO 
de Goiâs, a contratar operãção de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
48.000,00"0brigações do Tesouro Nacional 
- OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Mauro Benevldes --Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Tem a palavra o nobre Senador. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, _gostaria 
de pedir verifiCação de quorum. No entanto, an
tes de fazê-lo, prestarei um esclarecimento ã Casa. 
A posição adotada pelo Líder Ronan Tito e trans
mitida a nós, Vice-Uderes da Bancada, em razão 
do episódio que na tarde de hoje foi exaustiva
mente focalízado e que se vincula ao Estado da 
Bahiã:, compeliu o PMDB a assumir, neste instan
te, essa poslçao obstrudonista, até que seja real
m-ente deslindada a _questão que s_e originou no 
envio _a est'! casa de Mensagem do Senhor Presi
dente-da F<epública assegurando um empréstimo 
ao EstadO-da Béihia. 

_Neste instante, todas as proposições que se
encontram na Ordem do Dia jâ obtiveram parecer 
favorável, e a nós da Liderança do Partido e inte
grãntes da Bancada do PMDB nos constrange, 
S_obiernodo, ob_staculizar a tramitação desta e de 
outras matérias que se seguem ao primelro item 
da pauta agora apreciada. 

Ao mesmo tempo, me permítifia solicitar a V. 
Ex" que, com o poder de decisão da Mesa, fosse 
adotada uma saída para o Impasse, pois as infor
mações que a mim me chegaram, como Líder 

-~Ve1itUal, VIce-Líder em exercido da Liderança, 
são de que a pendência já foi equacionada a nivel 
de. ent~ndimento do Palácio do Planalto com as 
lideranças e a própria Presidência do Congresso 
Na.ctonal. 

Chegaria até a alvitrar a V. EX" suspendêssemos, 
por 1 O ou 15 minutos, o proc-esso de votação, 
a fim de que não persistisse essa nossa intenção, 
esse nosso propósito de fazer seguidamente verifi
_cação de quorum, quando é visível a falta de 
número para deliberações dessa natureza. 

-~:_---Sei que V. Ex~ pode defrOntar-se com embargos 
de natureza regimental para o acolhimento da 
proposta, mas eu diria que essa matéria estaria 
a caminho- do Senado Federal, e com isso, supe
rãrlamos uma tendência que nos tem trazido real-

.. fnente o maior constr'imgimento, porque envol
vidos aqui estão interesses de municípioS, e de 
estados que nos o_brigam a essa posição extrema
mente delicada, que assumo por recomendação 
expreSsa do Líder da Bancada do PMDB, S_enador 
Ronan Tito. 

Portanto, peço a V. Ex" que, nestes 10 minütos 
que antecederão certamente a chegada do_ J,.íder 
Ronan Tito, e, conSeqÍientemente, da própria 
Mensagem do Senhor Presidente da República 
reladonada com o empréstimo à Bahia, permita 
a Casa se -"reComponha na integralidade de seu 
plenário para votarmos todas as proposições 
constantes da Ordem do Dia, inclusive aquelas 
outras que, vinculadas à indicação do Governador 
do Distrito Federal, de Ministros do Tribunal Supe
rior-do Trãbalho e do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal, enfim, todas aquelas matêrías que, 
já devidamente examinadas pela Mesa, poderiam 
ser submetidas à apreciÇtção do Plenário neste 
instarite. 

É o apelo, Sr. Presidente, que transmito a· V. 
Ex', em nome do nosso interesse, interesse que 
é nosso, que é do PMDB, que é da liderança 
de se votar todas essas proposições, evidente
mente sem a discriminação que ensejou ao Líder 
da nossa Bancada a decisão que nos foi transmi
tida, de solicitar verificação de quorum na apre
ciaÇão -de quaisqUer matérias i:rÍcluídas na Ordem 
do Dia. 

Setembro de 1988 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
questão levantada pelo nobre Líder tem amparo 
regimental e a Presidência procederá como de 
praxe, suspendendo por 10 minutos a sessão, 
acionando as campainhas para que os Srs. Sena
·dores possam chegar até o plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 18 horas e 56 míhutos; a 
sessã_o é reaberta às 19 horas e2 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
tá reaberta a sessão. 

Vai-se proceder à verificação de votação, con
forme requerimento do senador MaUro Benevi-
des. (Pausa) . 

Convidamos os Srs. Senadores a Ocuparem os 
seus lugares para ser feita a verificação de vota-
ção. -

OS Srs. §enadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se a votação) 

VOTAM Sú'f OS SRS. SEJ'iADORES . 

Affonso Camargo 
Alexandre Costa 
Áureo MeiJe 
Carlos De'Carli 
Cid Carvalho 
Divaldo Suruagy 
Iram Saraiva 
lrapuan Júnior 
João Calmon 
João Lobo 
José Agripino 
Leite -ChaVes 
Leopoldo Perez 
Louremberg Rocha 
Mansueto de Lavor 
Marco Maciel 
Mário Maia 
Maurício Corrêa 
Meira Filho 
Nabor Júnior 
Pompeu de Sousa 
Ronan Tito 

VOTAMO O SR. SENADOR 
Ney Maranhão 
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SEiwXJR 
Chagas Rodiigues - · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-To
dos os Srs. Senadores já votaram? (Pausas) 

Trata-se da matéria do item 2 da pauta para 
a qual foi pedido a verificação de quorum. (Pau
sa) 

Encerrada a votação. 
Vai ser feita a apuração. (Pausa) 
Votaram SIM 22 Srs. SenadoreS; e Não,_Ol. __ 
Houve 1 abstenção. 
Total 24 votos. 
Não houve quorum. Portanto, a apreciação da 

matéria fica adiada para a próxima sessão. 
Em ccinseqüência, ficam com a votação adiada 

as-demais matérias constantes da Ordem do Dia 
constituída dos Projetas de Resoluçao ~ 32, 42, 
48, 49, 50 a 53, 57, 58, 61, 69, 84, 86, 102, 
103, 104, 105, 106, 107/88. Projeto de lei do 
Senado n" 43/88, Mensag-ens noS 170, 184 e 
185/88. . 

O SR. PRESIDEN1E (Dirceü carneiro) -Na
da mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, convocando uma sess2Jo extraordinári~ 
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para amanhã, dia 15. às_l4 horas e 30 minl).tos. 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu" 
ção n~ 30, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal je ltapuranga, Estado de Goiás, a contrat~ 
operação de crédito no valor _correspondente, em 
cruzados, a 48.000,00 Obrigações do TeSOL.Iro 
Nacional- OTN, tendQ_ - - - - -

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em plenário. 

2 

Votação, em turno único,_do Projeto de Resolu
ção no 32, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Monteiro, Estado da Paraíba, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prcifeii"ido em plenário 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 42, de 1988, que autoriza a Pr-efeitUra Muni
cipal de Arai Moreira, Estado do M_ato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 48.41127 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, ten_do 

PARECER FAVORÁVEL, (proferido em plenâ
rio. 

4 

Votação,_ em tu_mo único, do Projeto de Resolu
ção n~ 48, de 1988, que a-utoriza a Prefeiturc:: Muni
cipal de Bandeirantes, Estado do Mato Gro_sso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cru~a.dos, a 4.69.9,00 Obri!Jà
ções do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 49, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de ltaporã, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de _crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 13.800,00 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER F AVORÁ \IEL.. proferidO em plen-ário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 50, de 1988, cjue aUtOriza a Prefeitura Muni
cipal de T aquarussu, Estado do. Matq Grosso do 
Sul, a contrat.a~:. operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 6.098,68 Obriga
ções do T escuro Nacionál - OTN, te ido 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Proje:to de Resoh,J
ção n .. 51, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Poxoréu, Estado do_Ma.to Gro&so. a con
tratar operação de crédito no valor corrrespon
dente, em cruzados, a 197.554,00 Obrig"!ções do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 53, de 1988, _que autoriza a Prefeitura Muni-

cipal de Cuiabâ, Estado do Mato Grosso, a con
tra_tar operação de crédito no valor correspon
dei-tte, em cruzados, a 1.821,876,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional-:-_OTN, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, profer[do em plenário. 

9 

Vota_ção, em tUrno único, do Projeto de ResolJJ
-ção n" 57, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Propriá, Estado de Sergipe, a contratar 
()peração de crédito no valor .correspondente, em 
ciu:l:ãdoS, a 79.860,00 .Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenárjo. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nn 58, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal- âe ltauçu, Estado de Goiás, a c6i1tTatar ope
ração de_ crédito no valor correspondente, em_cr_u
zados, a_25293. 75 Obrigações do T e_souro Nacio
nal - OTN, tendo __ _ 

PARE"CERrAVORÂVEL, proferido em plenário. 

11 

--Votação, em turno único, do Projeto de ResOlu
Ção n~ 6l, _de- }988, que autoriza o Governo· do 
Estado "de Minas Gerais a realizar operação de 
crédito externo no valor de US$ 48,500,000,00 
(quarenta e oito m~hões e quinhentos mil dólares 

· il.Orte~amerkãõ.Os), tendo 
PAREC~R FAVORÁVEL~ proferido em plenário. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
Çãi:lõ"69, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de SciritoS Dumont, Estado de Minas Gerais, 
a cOritfãtar -opei'ã.çãó de cr-édRo no valor corres
pondente,· em cruzados, a 180.000 Obrigações 
do Tesouro NaciOnal- OTN, tendo 
. PARECER FAVORÁVEL, prof€i-ido em plenário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çãi:i-ri?--E.iC-de T988; qUe aütOrizi:i o _G6ve·rno do 
EstadO CIO-RIO._ãe-:faneiro-a contratar operação 
de crédito_n-o valor cõrrespondente, em cruzados, 
a 13.750.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTNstendo 
PAR_E~ FAVC?RÁVEL, proferido em plenário. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olu- _ 
çãO n" 86, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado da Parafba a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
32A58.000,00 Obrigações do T escuro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em plenário. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 102, de 1988, que _autoriza a Prefeitura 
Munic!Pal de Natal, Estado do Rio Grande do No~:
te, a contratar operação de crédito_no valor corres
pondente, em cruzados, a 431.150,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional_- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

16. 

Votação, em turno ÚJlico, do Projeto de Rewl4-
ção nn 1 03_, de 1 ~88, que autoriza a Prefeitura 
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Municipal de Colíder, Estado do _Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 93.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- 01N,_tendo-

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em pleriárfo. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 104, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Diamantino, EStado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 300.000~00 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 105, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado do Ceará a contrÇ~._tar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
11.468.5W-Obri9ações do !escuro Nacional
OTN, tendo 

PARECER F AV9RÁ VEL, proferidO en:! plenário. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 106, de 1988~ que autoriza o Governo do 
Estado de Sergipe a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
_30.000.000 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN, tendo 
PARE~R FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n? 107, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado de Minas__{i_erai!i a emitir 4.882.150,00 
Obrigaçõ_es do t escuro do Estado, elevando, 
temporariamente, o limite de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

21 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n" 43, de 1988, de autoria do Sen_.ador 
FranciS~o Rollemberg, que proíbe a produção, 
comercialização e utilização, em todo o território 
nacional, de Aerosóis que contenham dorofluor
carbono, e dá. outras providências, tendo . 
PAREC~R FAVORÃVE~, proferido em plenário. 

22 

Discussãq, em turno único, do parec~r da Co
missão do Distrito Federal sobre a Mensagem 
n• 159, de 1988 (n" 298/88. na origem), de 11 
de_ agosto de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Doutor José Eduardo Barbosa para 
exercer_ o cargo de Con.seJheiro do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal na vaga decorrente 
do falecimento do Conselheiro Rogério Nunes. 

23 

_ Discussão,_ em tumo único, do Parecer da Co
missão de ConstitUição e justiça sobre a Mensa
gem n9 170, de 1988 (n" 321/88. na origem), 
de 26- de agosto de 1988, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Doutor Almir_Paz.zionotto 
Pinto, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro João Américo de Souza. 
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24 

DiscuSsão, em turno único~ __ Uo Parecer da Co· 
missão de Constituição e Justiç;? sobre a Mensa
gem nn 184, de 1988 (rr'_ 36378tÇ ria _orfg~m),' 
de 8 de setembro de 1988, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado a escolha do Dr. Wagner António Pi
menta, Sub-Procurador-Ge'ral da Justiça do Tra
balho, para exercer o cargo de MiniStro Togado 
do egrégio lribunal SuperiOr do Trabalho, na vaga 
destinada a Membro_do Ministério Público da Jus
tiça do TrabalhQ, em decorrência da aposenta
doria compulsória do Minlstro Ranor Thales Bar
bosa da Silva. 

25 

Discussão, em turno único, do Parecér da Co
missão do Distrito Federal, sobre a Mensagem 
n" 185,- de 1988 (n" .364/88, na- origem), de 9 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor--PréS-i
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Joa_.quim Domingos 
Roriz p.3ra exercer o cargo de Governador do Dis-
trito Federal. - -

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUÊRJTO 

tentes no Tribunal de Contas da União, bem como 
a obtenção dos documentos referentes à ação 
poPular que tramita em Brasília. 
-- com-a--pãlãvra, o Senhor Senador Mansueto 
de Lavor emite parecer sobre as denúncias recebi
das pela Comissão contra o Ministro Jader Barba
lho, concluindo: Caso Aurá, pela inadmissibilida
de; Caso Me11en, pela inadmissibilidade; Caso Nor
tubo, pela inadmissibilidade; Caso Pfobor, pefa 
ãdmissibilidade, sem prejuízo do cronograma dos -
trabalhos já estabelecid9s; caso_ da aquisição de 
dUas emissoras de -rãdio, pela ãdmissibilidade, 
com ressalva, sugere, encaminha a denúncia à 
CPJ eSPeCífica do Senado Federal; e caso da aqui
sição de jamais, coberturas, imóveis e aplicação 
de rendimentos do jogo do bicho, pela inadmlssi
biliçiade. Enfé!~iza, que as acusações envolvem o 
Dr. Jader Fontelle &rbalho, _quando era gover
naÇibfâo -ESfãOO-do Pará e não quando ministro 
titular do Mirad. O Senhor Presidente submete 
o parecer à votação. AprOvado. O Senhor Senador 
Mansueto de Lavor sugere que a Comissão inves
tigue o caso do Banco· da Amazônia, chamando 
para-depor o Dr. Carlos Levy. Propõe, ainda, que 
mande examinar a autenticidade de uma assina
tUfa de uma denúncia encaminhada pelo Senhor 
Antônio Amantino Gonçalves de Freitas. O Se:
nhor Presidente acolhe a sugestão. 

Criada através da Resolução no 22, de Com a palavra, O Senhor Senador Chagas Ro-
1988, destinada a investigar em profun- drigues emite parecer sobre o caso de irregula-

ridades nas concessões e permissões de rádio 
didade as denúncias de irregularidades, e teJevlsão. Opinã rio sentido de que a Comissão 
inclusive corrupc;;ão na administração 
pública, ultimamente tornadas tão notó- realize investigações sobre a matéria, subordina-
rias pelos meios de comunicação. das ao critério_ de prioridade pelo Plenário. Sugere, 

ª~çl~que a matéria seja encaminhada à CP! des-
ATA DA 12" REGNiÃ.d,-REAliZ.ADA·-. qn_ada a apurar a política de conçessões de emis-

EM 18 DE MARÇO DE l 988 saras de rádio e televisão. O Senhor Presidente 
Aos dezoito dias do mês de março do ano de submete o parecer à votação. Aprovado._ 

mil novecentos e oitenta e oito, às dez horas; na Com a Palavra, o Senhor Senador ~osé Paulo 
sala da Comissão de Finanças, presentes os Se- Bisol emite parecer sobre oftdo encaminhado por 
nhores Senadores José Jgnácio Ferreira (Presi- líderes de um movimento indígena, solicitando 
dente), Carlos Chiarelli (Relator), Mansueto de La- aparo--para -qué ·o· Dr. ROmero Jucâ Filho, Presi-
vor, Itamar Franco, José Paulo Bisol,Jutahy Maga- dente da Fundação Nacional do Índio, seja desti-
JMes, José Agripino Maia, Mauricio Corrêa, Men- tuído, e nomeado para o cargo o Dr. Frederico 
des Canale, Affonso Camargo e_ Chagas Rodri- Augusto Rondon Filho. Em seu parecer, assinala 
gues, reóne-se a Comissão P~rlamentar de lnqué- que alguns aspectos argüidos pelos denunciantes 
rito destinada a investigar em profundidade as já estão sendo objeto de acompanhamento do 
denúncias_de irregularidades, inclusive corrup"ção Departamento de Polícia Federal, na Assembléia 
na administração pública, ultimahlente tomadas Legislativa do Estado de Rondônia, na Procura-
tão notórias pelos meios de comqnicação. daria Gerai da República~ no T ribunai de Contas 

Deixa de comparecer, pormotivo justificado~ da União. Opina no sentido de que a Comissão 
o Senhor Senador SeVerO Gomes. Oficie aos respectivos órgãos para que a informe 

Havendo número -re-gimental, 0 Senhor Presi- atualizadamente sobre o andamento de seus _tra-
dente declara abertos os trabalhos .da Comissão b~lhos nesta área. O Senhor Presidente submete 
e solicita que sej.:i disPensada a leitura da Ata o parecer à votaçâo. Aprovado. 
da reunião anterior que, logo após, foi conside- O SeilhOr Presidente convida o Dr. Sérgio Me-
rada aprovada. _ . _ __ _ ______ ninTeixeira·a:e Sousa para tomar assento~ mesa. 

Com a palavra, o Senhor Senador José Agripino Tendo em vista -o rato de Que- o depoente já pres-
Maia emite parecer sobre expediente relativo à teu juramento anteriormente, em reunião suspen· 
aquisiçào de imóveis no Rio de Janeiro e em sa, o Senh9r Presidente dispensa o juramento 
Brasília pela Previdência Social,_ enfatizando, que de praxe e passa a palavra ao Relator. 
a matéria já está sendo examinada pelo Tribunal Prosseguinçlo, passa-se à fase interpelatória, 
de Contas da União e pela Justiça Federal. Enten- quando usam da palavra, pela ordem, os Senha-
de, contudo, que ela pode, nos termos-do artigo res Senadores Çarlos C:hiarelli, José lgnácio Fer· 
29 da Lei n~ 1.579, de 18-3~52, ser objeto de inves- reira, Maurício QJrrêa~ Affonso Camargo, _José 
tigação da Comissão. o---senhor -Presideiiiê Sub- Paulo Bisai, José Agripino Maia, Mendes Canale, 
mete o parecer à votação. Aprovádo. _ _ Mansueto _de _Lavor e Jutahy Magalhães. 

Com a palavra, o Senhoi- Seriador Carlos Chia- - -com- á palavra, o Senhor Senador José Paulo 
relli sugere que a Presidência diligencie no sentido Biso! solicita à Presidência que determine a reali-
de obter· cópia dos documentos ·pertinenres à zaÇãb de prova pericial no sentido de verificar 
aquisição de imóveis pela Previdência-Soda!, exis- se o· 6 Preço proposto pela Hidrossistema, no 
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Projeto de Valença, e se o custo total das obras 
correspondem ao montante da_ ~erba liberada. 

Com a palavra. o senhor Senador Jutahy Maga
lhães informa que a Assessoria Legislativa do Se
nado tem funcionários qualificados para a realiza
ção da pericia sugerida pelos Senhores Senado
res José Paulo Biso! e José Agripino Maia. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos da Comissão às qua
torze horas e sete minutos, agradece a presença 
do depoente e demais presentes e, para constar, 
eu, José Augusto Painisset Santana, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e irá à publicação juntamente com o apanha
mento taquigráfico. 

A!YEXO À A TA DA /2" REUNIÃO DA CO
M!SSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRfTO. 
CRIADA ATRA ;fs DA RESOLUÇÃO No 22, 
DE 1988, DEST!NADA A INVESTIGAR EM 
PROFUNDIDADEASDENUNCIASDEIRRE
GULARIDADES, INCLUSIVE CORRUPÇÃO 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ULTIMA
ftfENTE TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PE
LOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DEST!NA
DAA!'RESENTAÇÃODOS PARECERES DE 
ADMISSIBILIDADE DOS SENHORES SE- . 
NADORES JOSÉAGR!PIIYO MAIA. MAN
SUETO DE LAVOR, CHAGAS RODRIGUES 
EJOSÉ PAOLO BISOC E SEQüÊNCIA DA 
INTERPELAÇÃO AO DR. SÉRGIO :MENIIY 
TEIXEIRA DE SOUSA, QOE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO _DO SE
NHOR PRESIDENTE DA COM!SS<\0. 

Presidente: Senador José lgnádo Ferreira 
Relator: Senador Carlos Chiarelli 

O SR PRESrDENTE (José Jgnácio ~erreira)
De-clam aberta a presente reunião. 

Indago dos Srs. Senadores se querem ouvir 
a leitura da súmula da ata ou a dispensam? (Pau
sa.) 

DiSpensada_ a leitura da ata. 
-A Presidênda solicita do eminente Senador Jo

séAgripino a apresentaçâo do seu relatório acerca 
da matéria que lhe f~i confiada. 

O SR. RELATOR (JOsé Agripinof- Sr: Presi
dente, Srs. Senadores, passarej a le_r o parecer 
para ser submetido à apreciação desta Comissão: 

PARECER N' 

Da Comissão Parlamentar de Inqué
rito instituída pela Resolução no 22/88, 
sobre a admissibilidade de apreci~ção 
pot'eSta Comissão de Irregularidades na 
aquisição de imóveis pelo INPS. 

Relator: Senador José Agripino 
- O Senador Maurício Corrêa endereçou a esta 

Comissão, através do Ofício n~ 033/GMC/aa pedi
do de apreciação sobre irregularidades ocorridas 
no âmbito do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, no concernente à aquisição de 328 
apartamentos situados no Distrito Federal e o edi
fício-sede da Dataprev, no Rio de Janeiro. 

A documentação acostada à solicitação nos dá 
initio, condições de nos manifestar sobre a ad~ 
missibilidade do pedido desta CPI. 

Demais disso, convém ressaltar que o Tribunal 
de Contas da União já está examinando o mesmo 
tema AJustiça Feáeral de primeiro grau já rece--
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beu e está processando ação popular versando 
igualmente sobre o assunto em -causa. 

Cabe-nos fazer juízO de admissibjlidade, vale 
dizer, juízo Sobre a existência-de "ilicitude em tese 
e a probabilidade de sua autoria, repelindo as 
acusações manifestamente infundadas. 

Esta CP! está inculcada de sua impostergáve! 
missão, na medida em que se amolda à doutrina 
processoalista, que recomenda cuidadoso crité
rio, precedentemente ao juízO de mérito, isto é, 
a admissibilidade das acusações, 

Convém enfatizar que, no exercício de sua atiVi
dade primada\, esta Comiss~o está plenamente 
consciente d_e _que o sujeito passivo das nicitudes 
por ela apuradas é_ a União, representada por sua 
administração pública- bem jurídico penalmen
te_ tutelado. 

Não bastassem, pois, as alusões ao Tribunal 
de Contas da União e à Justiça Federal, que já 
admitiram e estão processando o tema em causa, 
na esfera de suas respectivas atribuições, nin-
guém melhor do que esta CPl para apreciar a 
matéria, porque ninguém mais autêntic-o do que 
representantes do povo para desagravar a admi
nistração pública daqueles que a molestam. 

À vista do exposto, por s_e_ tratar de fatos penal
mente passíveis, opinamos pela admissibilidade 
da matéria, sugerindo que em decorrência, se 
acolhida, sejam tomadas urgentes providências 
investigatórias, notadamente no que tange ao arti
go 29 da Let n~ 1.579/52, que norteia esta Co
missão. 

Brasília, 16 de março de 1988. -Senador Jo
séAgrlpino 

ESte é O- riosso parecer, que- pasSo às maos 
de V. EJc-S e submeto aos membros desta CP!. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
o parecer conclui pela admissibilidade da matéria, 
sugerindo que, em decorrência, se acolhida, se
Jam tomadas urgentes providências investigató· 
rias, notadamente no que tange ao art. 2·:· da Lel 
1.579, de 1952. · 

Em discussão o parecer que acaba de ser lido. 
(Pausa.) Não havendo quem queira discutir arria~ 
téria, a Presidência vai colocá-Ta" ein votação. Os 
Srs. Senadores que concordam com as conclu
sões do parecer permaneçam como estão. (Pau
sa.) 

Aprovado. 

ü" SR. RELATOR (Carlos Cbiarelli)- tom rela
ção à matéria, uma ~z acolhida a admissibilidade, 
eu sugeriria à Presidência solicitar ·alguns docu
mentos apenas para enriquecer o ·elemento do 
probatório, solicitando junto ao Tribunal de Con
tas, particularmente junto ao Ministro Adhemar 
Ghisl, que é Relator de processo pertinente a essa 
administração ora questionada, os documentos 
lá existentes para uma futura apreciação, quer 
por esta, quer por outra Comissão, bem como 
a obtenção de certidões e documentos referentes 
à ação popular que tramita aqui em Brasília, na 
vara, porque deixaremos o processo organizado, 
documentalmente. para ulteriores providências. 

O SR. MAURÍCIO CORREA- Talvez não fosse 
certidão; fosse cópia de todo o processo, até essa 
fase. 

O SR. CARLOS CHIAREW - Exato. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio f'erreira)- · 
A Presidência tomará essas providências e deixárá 

o processo suficientemente instruído para os atas 
subseqUentes que a_ Comissão venha a entender 
adofar. 

A Presidência concede a palavra ao efninente 
Senador Mansueto de Lavor. 

o-- SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, Sr. Vice-Presidente, Srs. Sena
dores. apresento hoje pare<::er de admissibilidade 
sobre denúncias recebidas pela CP! dà Corrupção 
contra o Sr. Jáder Fonten€!1e Barba!ho. 

o relatório que apresento é"o seguinte, e depois 
o passarei à Mesa com os documentos que me 
chegaram à mão. 

PARECER DE ADMJSSIBIUDADE 

Sõbfe denúncias recebidas pela CPI 
da Corrupção contra o Ministro Jáder 
Barbalho. 

1. Relatório 
Através de télex protocolado nesta CP! em 23 

de fevereii'o p.p., enViado ao Senador Maurício 
Corrêa pelo Sr. Carlos Levy, Presidente do PL
Partido Liberal (Executiva no EStado do Pará), 
relaciona-se um conjunto de 5 acusações de irre
gularidàcfe_S_ e atas de corrup-ção que teriam sido 
praticados pelo Dr. Jáder Fontenelle Barbalho (e 
oUtrosrquando no exercício do mandato de Go
Yemador do Estado do Pará. 

O referido telex chegou vazado nos .s_egu!ntes 
temy:>s (1). 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão its 19 hords e 1 O mi
nutos.) 

Telex protocolado nesta CP! em 23 de fevereiro 
próximo -passado, enviado ao Senador Maurício 
Corrêa pelo Sr. Carlos Levy. 

Este é o telex da denúncia, por sinal já tinha 
sido lido aqui. 

O nobre Senaqor destinatáriO,_Maurícici-Corrêa, 
como era do seu dever, submeteu a matéria ao 
julgamento da Mesa da CP!. De ofício, o Sr. Presi
d~ote desta ÇPI determinou o_ exame de admissi
bilidade e de conformação com os objetivos da 
CP!. Por sugestão do nobre Relator, fui designado 
para efetuar esse exame e elaborar o Parecer que 
adiante segue. 

Antes, porém, diante da precariedade das infor
mações contidas no telex do Sr. Carlos Levy, pro
~urei-o à cata de informações complementares 
sobre os fatos relaclonados . .Mantive também con
tato com o advogado_paulo F emando Nery Lama
rão, autor de ações populares perante a Justiça 
do Estado do Pará, em face das irregularidades 
denunci~das. _f\s informações que recebi de am
bas,_ não ajudaram muito no aprofundamento da 
questão, vez que se resumiram a cópias das peti
ções iniciais das ações populares, com a posição 
atual dos processos. 

Fica, Portanto, desde já esclarecido que os de
nunciantes, até o presente, não remeteram docu
mentos satisfatórios ~ara avaliação do mérito das 
denúncias, mas isto_ ~ão_ if!1por_ta_pàra elaboração 
deste parecer que se atém somente ao exame 
de actmissibilidade, sem entrãr no mérito das de-
núncias. É o RelatóriO. --
2. PARECER E VOTO 

-1. Caso Aurá: Desapropriação de um imó
vel pelo Governo do Estado do Pará. O preço 
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teria sido supervalorizado. A questão se encontra 
sub judice, com processo aguardando julga
mento das apelações no Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará. 

PARECER 
Tendo-se em vista o que dispõe o art. 169, 

do Regimento do Senado federal, e em confor
midade com o princípio federativo da autonomia 
política, administrativa e judiciária dos Estados, 
esta CP! não deve apreciar a matéria, por fugir 
à sua competência. 

VOTO, 
Pela inadmissibilidade. 
2. Caso Mellen! Financiamento de milhões 

de dólares a favor de grupos, sem garantias e 
com negócios fictícios, através do Banco.-do Esta
do do Pará 

PARECER, 
• Idêntico ao do n" anterior. 

VOTO' 
Pela inadmissibilídade. 
3. Caso Nortubo: Sem quaisquer outras in-

formaç?es dos denunciantes. 
PARECER; 
Idênticos aos anteriores 
VOTO' 
Pela inadmissibilidade. 
4. Caso Probor: (Aquisição de fazendas pa

ra implantação de seringais). Acusação de desvios 
de crédito rural, repassado pelo Banco do Brasil. 

PARECER 
Face aO ehvolvimento de Entidades Federais, 

tais como a Superintendência da Borracha- sa: 
DHEVEA e o Banco do Brasil, esta CPl tem_ com~ 
petência para averiguar a matéria. 

voto, 
Pela admiss_ibilidade, Sem prejuízo dO (:fono-

grama dos trabalhos já estabelecido. 
5. Aquisição de duas Emissoras de Rádio. 
PARECER, . . . 
Em tese, assiste a esta CP! examinas Çl matéria. 

Em termos prátic-os, sugiro encaminhar a denún
da à CPI específica do Senado. 

VOTO, . -
Pela admissibilidade, com ressalvã. 
6. Aquisição de jornais, coberturas, imóveis e 

aplicação de rendimentos do Jogo do ~icho. 

PARECER, 
Essas acusaÇOes, como as 'demais, envolverõ 

o Dr.Jáder Fontene!le Ba"rbalho, enquanto Gover
nador-do Estado do PARÁ, e não enquanto Minis
tro titular do j\>\JRAD. 
VOTO, 

Pela inadmissibilidade. 
Brasília, 14 de março de 1988. - Senador 

Mansueto de Lavor, Relator Ad Hoc. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lrjnádo Feirreíra).:.... 
V. Ex• então conclui pela inadmissibilidade dos 
casos·l, 2, 3 e 6; e; pela admissibilidade das hip6-
~eses- 4 e 5, não é? 

O SR MASUETO DE LAVOR -.Exatamente. 
O SR PRESIDENTE(José !gnácio Ferreira)

A Presidencia coloca em discussão. 
Com a palavra o eminente Senador Carlos 

Chiarelli. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Como 
Relator; voto de acordo Com o RelatOr adjunto. 



2332 ~-Quinta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Ignádo Ferreira)
Encerrada a discussão, a Presidência coloca em 

\votação. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aproVam, queiram 

;>ermanecer sentados. ('Pausa.) 
Aprovado. 
Tem a palavra o Mobre Senador Mansueto de 

Lavor. 

O SR. MANSUETO DElA VOR- Sr. PreSlaente 
após a aprovação deste pequeno relatôrio, eu teria 
dois adendos primeiro, para dizer que se incluísse 
também na lista dos futuros investigandos, por 
esta CP[. o Sr. Carlos Levy, o denunciante, -vez 
que ele está aparecendo freqüentemente em pu
blicações - que eu passaria à Mesa como um 
dos envolvidos no cas.o do BASA Passarei á Mesa 
os documentos referentes às acusações-e envolvi
mentos do Sr. Carlos Levy, no caso do Banco 
da Amazónia SA. 

Segundo ponto: V. Ex· recebeu uma correspon
dência-denúncia, de 7 de março de 1988~ cujo 
signatário - não é urffã denúncia anónima -
é o Sr. António Amantino Gonçalves de Freitas, 
V. Ex• recebeu? 

O SR. PRESIDENTE (JÓsê lgrlácio Ferreira)
Concernente a cjuê? 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - PergÚnto 
se V. Ex• recebeu uma correspondência-denúncia, 
datada de 7 de março de l 988, assinada pelo 
Sr. Antônio Amantino Gonçalves de Freitas? 

O SR. PRESlDENTE (Josê [gnádo Ferreira)
Não tenho condições de responder a V. Ex• Em 
princípio, digo a V. EX" que n~o, poíque· as- qCie 
estão aqui, estão-elencadas para dar ciência. 

O SR MANSUETO DE lA VóR - Vou passar 
às mãos de V. Ex~ a cópia -que recebi. Como foi 
uma cópia, e eu creio que alguns membros desta 
CPl também receberam, pediria de V. Ex" as _"se_.. 
guintes providências: primeiro, que, examinasse 
a autenticidade dessa assinatura; se essa pessoa 
existe realmente. Consta do próPrio texto que é 
funcionária do Ministério da Fazendã - se não 
estou enganado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgn~do Ferreira).-
V. Ex" se refere a um conjunto de papéis com 
xerocópias, envolvendo pessoas da família do Pre-
sidente? -

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Não, eu nãO 
quero chegar ao conteúdo da acusação. 

O SR. PRESIDENTE (José lgt1ácio_Femiíiã);.=_ 
Estou-me referindo a ela porque me-chegou on
tem à tarde. 

O SR MAI'!SUETO DE [A VOR - Quero che
gar ao seguinte ponto: é que, seguindo UJ'Tia praxe 
desta CP!,_ mas com as cautelas devidas, e estou 
sugerindo uma delas. estou sugerindo o fato de 
que se examine a veracidade dessa assinatura, 
a autentiCidade dessa pessoa e, depois. se siga 
a praxe já ·estabelecida pela CP! num caso deste. 

Se um telegl-ama do Sr. CarlOs l.evy; do PaÍ'á, 
mereceu esta análise, esse relatório, este parecer. 
Então, e claro que uma-carta assinada não é uma 
carta anônima que nos chega. identificando-se 
essa pessoa, sabendo que ela existe, para não 
parecer uma coisa ·-assim. Então, ~ue se dê a 

essa corresJ2on_d~ry.c_ia o mesmo tratamento que 
se vem dando a essas denúncias chegadas à CP!. 

É isto que peço a V. Ex' E até sugiro que, antes 
cfe_sg_averiguar a autencidade desta assinatura, 

~_que não se dê conhecimento, que não se leve 
a público o conteúdo desta carta. Posso até suge-
rir isto, com~ colaboraçào a y. ~~--~ _ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
M-tiitQ_ obrigado a V, Ex" A Presidência procederá 
dessa ma_n_eü:a. acolhendo a sugestão de V. Ex' 

Chega à Presidênda, creio que também ao Re
lator e aos demais Srs. Senadores, correspon
dência em profusão, algumas delas sem qualquer 
asSinatura e, as vezes até, contendo fatos concre~ 
tos objetivamente expostos. Esta, aliás, é uma 
questão que fica à consideração do Plenário, se 
não para agora, para qualquer reflexão subse
qüente e até um posicionamento. A Presídéncia, 
em casos comd ess.es, sem qualquer assinatura 
a _presidência s_implesmente deixa de lado essa _ 
corréSp-õndência, às vezes contendo fatos objeti
vamente descritos, até às vezes com minúcias. 
Ma_s é uma indagação que a Presidência faz ao 

-Plen.ârio, para uma reflexão e um futuro posicio
namento. 

O SR. MANSUETO DE: LAVoR- Õ.ueria escla
recer que este está assinado, este documento está 
~s.sinado. Apenas se pede que se averigúe a auten
ticidade da assinatura e a existência da pessoa. 

O SR. PRESIDENTE. (José lgrlácio F€rreira)-
V. Ex' teni a Palavra eminente.Senador Mauricio 

- Co"i'fêa: -- -~- - -

O SR. MAURfctO _CORR~ ~ T amei conheci
mento deste fato, não porque tivesse recebido, 
mas porque um -colega nosso recebeu e me deu 
para ler. A pessoa, ao que parece, é residente 
em Brasília, no que é fácil de se saber se confirma 
ou não a sua assinatura nas acusações.-

O SR. PRESIDJ::NTE (José lgnácio Ferreira)
A Pres.idência v~i seguir_ esta linha e_ concedo a 
p~~Vra ao emi!lente ~-~riador ChagaS Ro-drigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr: Presidente, 
Sr. RelatOI:, __ caros colegas: 

Este__é _um relatório, Sr. Presidente, suscinto, 
sobre uma documentação _que nos foi trazida pelo 
Sr_. _Deputado José _Genoíno, referente à conces
sãO de rádio e televisão: 

PARECER N' 

Do Relator-Adjunto da Comissão Par
lamentar de Inquérito que investiga a 
-ocOrrência de corrupção na Administra
ção PUblica, sobre a admissibilidade do 
material coligido pelo nobre Deputado 
José Genoino, indicativo de irregulari
dades nas concessões e permissões de 

'emlsSoras de rádio e televisão. 

Relator: Senador Chagas Rodrigues 
O eminente Deputado José Genoino, Uder do 

Partido_ dos Trabalhadores na Câmara dos Depu
tados, endereçou ofício ao Presidente da CP[, Se
-nadOrJos~ lgnácio Ferreira, er1caminhandovárias 
pubfiijições -áe responsabilídade da Federação 
Nacional de Jornalistas Profissionais - FENAJ, 
que discOrrem sobre a verdadeira avalanche de 
concessões e-permisSões âe ·emiSsOras de rádio 
e televisão. 
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Fazendo estudo comparativo do.s_atos da Nova 
República com os emanados do Governo F1gi.iei
redo, tido, à êpoca, como o mais pródigo na distri
buição de tais benesses, a FENAJ vislumbra ··eví
dente vinculação entre o aumento do número 
de_ outorgas e a criação do Centrão" e, o que 
ê mais grave, "com a compra de votos de Consti
tuintes _pelo Executivo'', segundo denúncia da 
prôprla imprensa. e critica o coniportamerito do 
Sr. Ministro Antônio Carlos Magalhães e do pró
prio Senhor Presidente d~ _República. 

Parece-nos que ·a matéria rherece éX:ame pro
fundo, pois se trata de denúnci"'- encampada pelo 
ilustre Deputado José Genoino e trazida oportuna
mente ao conhecimento da CPL Ressalvamos en
tretanto, que não devemos afastar-nos do objetivo 
principal. ou seja, devemos dar prioridade à apura
ção de irregularidades nos seio da SEPLAN, sob 
pena de dispersão de esforços e objetivos, o que 
poderia comprometer ou reduzir a eficácia desta 
CP I. 

Ante o exposto, preliminarmente, manifesto mi
nha concordância com o recebimento de tal .. dos
siê", admitindo-o como material a ser objeto de 
investigações. subordinadas estas, ao critério de 
prioridade determinado pelo Plenário da CP!. 

É o nosso parecer. s.m.j. 
Sala de Reuniões, 15 de março de 1988.

Chagás Rodrigues, Relator-Adjunto~ 

Sr. Presidente, tendo em vista ai!lda o que acaba 
de ser aproVado pela Comissão, no- que tange 
a aquisição de emiSsOras _de rádio e vejo -aqui 
no parecer do nobre Senador Mãi1suet? de Lavor: 

Em tese, assiste a esta CPl examinar a matéria, 
em termos práticos, sugiro encaminhar a denún
cia à CP! especifica do Senado." - e de acordo 
com o já decidido, esperamos que também a 
Comissão reconheça que assiste a ela compe
tência para examinar a ·matéria e, em consonância 
com o anteriormente decidido,.que se remeta có
pia dessa documentaç~o à Comi:Ssãó espeCífica. 

OS~: PRESIDENTE (JoséJgn"itdo Ferreirá)-
v. Ex--conClui no ~ntido de que se remeta cópia 
e a Comi~ão se _exonere, ou."- _ ~ _ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Não. A Comis
são--pode também se reservar, sem prejuízo do 
objetivo fundamental e bási<:o a que ela está desti
nada. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáC_io Ferreira) -
Em discussão as conclusões do P_êlrece-r do emi
nente Senador Chagas Rodrígües no sentido da 
admissibilidade por esta Comissão-e da remessa, 
sem prejuizo da possibilidade de ser examinado 
por esta Comissão, no futuro, da remessa de pe
ças da matéria à Comissão eXistente no Senado. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram per

manecet sentados. (Pausa.) 
Aprovado. __ 
A Presidência, antes de conceder a palavra ao 

eminente Senador José Paulo Biso!, indaga ao 
eminente Senador Mansueto de Lavor, com rela
ção ao caso do Sr. Carlos Le...ysobreo seu envolvi
mento no caso-- BASA, se V. Ex'_ apenas aludiu 
ao fato, ou se vai enviar à Mesa a_s peças concer-
nenteS à matédci.- -
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O SR. MANSUETO DE LAVOR - Não hã pe
ças, há a imprensa, onde ele diversas vezes tem 
aparecido como envolvido, através de uma em~ 
presa sob o seu controle. 

Então, é isto. Há um tratamento, da péiite dele, 
provocado por ele ao Ministro - foi examinado 
aqui - e que se inclua também, num futuro exa
me, o envolvimento do Sr. Carlos Levy. Isso não 
representa nenhuma represália, absolutamente. 
É só porque, realmente, _o_caso BASA não está 
dentro desta Comissão. APenas lembro e sugiro 
que a Mesa delibere sobre o caso. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferteira)
Perfeito. Então, a Presidência determina à Secre
taria que faça juntar ao acervo respectivo ou até 
em pasta específica. 

O SR. MANSUETO DE 0\VOR-- ApreSentarei 
depois o relatório. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo FerreiraT
Então, a Presidência prossegue no que colocava. 
A Presidência determina à Secretaria as proviM 
dêndas no sentido de colocar em pasta apartada 
esse assunto específico do BASA, se n!o houver 
objeção do Pleilário, para que, juntamente com 
as peças que o eminente Senador Mansueto de 
Lavor juntará, ser objeto de aferição futura sobre 
o exame ou não pela Comissão. --

A Presidência concede a palavra ao eminente 
Senador José Paulo Bisol. 

O SR. JOSi: PAULO BlSOL ::_Si. Presidente. 
antes de inidar·o- relatório, gostaria de fazer Uma 
sugestão a V. Ex~V Ex" mencionou o recebimento 
de correspondências não assinadas que, às vezes, 
delineam fatos objetivamente. É claro que o ano. 
nimato importa, em regra, uma irresponsabilidaK 
de, e é claro que, ressalvadas as instâncias da 
investigação, não se pode aceitar uma página 
anônima como documento. Mas nós estamos inK 
vestigando corrupçao, Sr. Presidente, quer dizer, 
nós estamos pondo as mãos no charco. Nós não 
podemos exigir dos brasileiros, que sabem de 
algumas coisas, que coloquem a cabeça no pe
lourinho. Eu sugeriria a V. EX' que designasse 
um -dos membros da Comissão para eXaminar 
caso _a caso esses documentos anónimos, inclu
sive para que o encarregado da investigação preli
minar possa enviar alguém da Assessoria ao exa
me dos documentos mencionados pela denUncia. 
Se os _documentos confirmarerri a denúncia nós 
teremos um lastro idóneo _e_sufide'nte para reali
zarmos as investigações indispensáVeis: ESfa é 
a sugestão que faço. E me parece que ela se 
toma ainda mais viável na medida em que nós, 
procurando concentrar e objetivar as inquirições, 
estamos deixando que um inquiridor faça, abran
gentemente, a questão e os outros apenas partici
pem de uma forma complementar. 

Então, maiS vale para Cada um dos membros 
da Comissão uma atividade específica, como a 
de averiguar a autenticidade dessas denúncias 
anônimas do que permanecer aqui quando as 
inquirições já estão, tecnicamente, ordenadas. Era 
a sugestão que _eu queria fazer e, vou passar em 
seguida ao relatório de V. ~ -

O SR. PRESIDENTE (José fgnádo Ferreira)
Bom. Mas antes eu tenho que me pronunciar 
sobre isto. V. Ex' na primeira sugestão é pela de
signação de um Senador para relatar esses casos 

· eu diria anõnimos, peculiares, singulares -
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que, éyentualmente, ocorram; não -são anónimos 
mas com suspeita de anonimato. A Presidência 
lndag_a do Relator CarloS Chiarelli se tem alguma 
sugestão de nomes ou alguns dos eminentes Se
nadores para eSse caso eSpecífico. 

O caso de denúncias anónimas, que cheguem 
à ComisSão, de qualquer maneira, ou de qualquer 
natureza,_que chP.guem à Comissão. 

A sugestão do Senador José Paulo Biso] é a 
_de que esses casos também sejam apurados. 

O SR. JOst PAULO BISOL-.,.. A minha suges
tão, Sr. Presidente, é no· sentido de que se faça 
urti diagnósticO preliminar; é um juízo de admissi
bilidade, no sentido de que alguém verifique se 
aquela denúncia, a denúncia daqueles fatos, em 
relação aos documentos apontados, tem autenti
ddade. Se houver uma autenticidade entre a de
núncia feita e a documentação ap-ontada, a admis
sibilídáde_ se impõe. Essa é a idéia: uma coisa 
p-reliminar. -

O SR. RELATOR (Carfos Chiarenl)- Sr. Presi
dente, até por argumentos que já foram referidos, 
en passant, pelo Senador José Paulo Biso!, tam
bém tenho profundo desapreço pela denúncia 

- anônima. Eu não a entendo valiosa, por isso mes
mo, em princípio, rechaço a ídéia em termos de 
opinião pessoal - de que se lhe dê hierarquia 
similar àquela que venha assinada e que traz, por 

-fim, um responsável. Mas dentro dessa idéia de 
que se faça um pré-juízo de admisSibilidade, sem 
-trocadilho e sem prejuízo de encaminhamento 
através de um exame sem divulgação, sem ne
nhum tipo de debate ao nível de plenário, porque 
serião as_ coisas ficam dentro daquele plano de 
.que ganha divulgação, podeKse ter a idéia ou a 
presunção de que alguém realmente está envol
vido em alguma coisa, qUando se trata, apenas, 
de uma questão de malquerença ou de desapreço 
e uso, sobretudo Indevido, de um instrumento 
de dívulgaÇãõ. ESse exame, -esse p-ré-]ufzo, esse 
prejulgamento, esse exame preliminar feito a nível 

_restrito c;l_o Gabinete, pela Assessoria, sob a coor
denação-de um Senador, me pa·rece pertinente. 
Quer dizer: examinar, ver se eXiste a pessoa re(e

<rlda, se a aSsTrlafU-ra tem· confiabilidcide, se não 
está assinado, se aqueles documentos confirmam 
uma si1y_~ç_ão passivei de ter lógica ou tem proce
déncia, para depois se passar a uma etapa poste
rior de exame, realmente,_ de juízo de admissi
º-ilidade. Eu não _yejo como ·re-s-guardados todos 
esses elementos, que o que aqui chegar, em caráK 
tér stgiloso, sem nenhuma conseqüência de divul
gação, tenha um exame preliminar até do dever 
da Comissão tornar conhecimento. Quem pode

-ria ser? Eu sugereria o nobre Senador José Paulo 
Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência encaminhará a V. Ex•, indusive, des
de logo, a própria peça, se é exatamente essa 
a que se referiu o eminente Senador Mansueto 
de Lavor, com os documentos a ela acostados. 

-o SR MANSaEto DElAVOR - Presidente, 
a -que eu me referi não é anónima, é assinada: -

O SR. PRESIDENTE _(José Jgnácio Ferreira)
Não, não, não. Veja V. &.: nessa hipótese, como 
hâ dificulâade para se identificãr a autenticidade 
9a assinatura, já desde logo essa peça também 
será encaminhada, porque esses casos peculia
reS, gjngulares, naturalmente, terão- seu desagua-
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douro na pessoa do eminente Senador José Paulo 
Biso!. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Nas mtios 
do Senador Biso], como de outros, está em boas 

mãos. Agora, não é anônima, é assinada. Mesmo 
assim, pedi as cautelas, e- que só se divulgasse 
o conteúdo das denúncias após verificado se real
mente a pessoa existe, se a assinatura é autêntica. 
Era isso q~tinFtã exposto a V, Ex'. 

CfSR. PRESI-DENTE (José lgnácio Fe-rreira) -------
Perfeitamente, haverá mais um enez~rgo para o 
eminente Senador José Paulo Biso!. 

O SR RELATOR (Carlos Chiafelli)- Gõstarla 
de falar sobre isso anteriormente. Acho que são 
duas situações diferentes. que gostaria de situá
las. Num caso levantado, inclusive, pelo próprio 
Senador Biso!, falando in generl, falarido não 
sobre o caso A ou B, falando sobre a hipótese 
- -Cfue talvez se concretize de documentos que 
aqui chegam com encaminhamentos não subsK 
critos, portanto, de maneira anônima. Quer dizer, 
S. Ex• está propondo um exame preliminar, a hível 
sigiloso- como já referimos para ver o que existe 
de prova na documentação que acompanha uma 
denúncia anônima, para que depois se veja o que 
fazer com ela, se ela tem, realmente conteúdo 
efetivo. Então, seria uma tarefa, um departamento 
que ficaria, rnaependentemente dos casos que 
venham a chegar, um, dois, cinquenta, nenhum, 
com o Senador Bisol. A outra questão,levantada 
anteriormente pelo Senador Mansue_to de Lavor 
é um caso ·específico Que não é anônimo, que 
é um caso que está subscrito por alguém, segun
do se diz, e que teriã indicado até nome e ende
reço talvez de alguém que diz que é morador 
em Brasília. Então, nesse caso, o que cabe é ver 
se essa pessoa existe, é outra questão. Se ela 
existe, não é uma denúncia anónima, é uma de
núnda concreta. Tomadãs "iodas as cautelas-ne
cessárias não há nenhuma objeção que seja tamK 
bém o Senador José Paulo Biso[ aquele que venha 
fazer a avaliação e o juízo p-révio a respeito da 
matéria. Só que não é algo que deva, necessaria
mente, estar incluído no rol das competências 
das denúncias anónimas que cabem ao Senador 
Bisol. Será um outro tipo, será uma de<:íSao de 
entregar-lhe essa matéria -por outra --razão, mas 
não porque caiba no departamento de averigua
ção prévia de denúncia anônimas. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio F ereira) .....:.. 
A Presidência apen-as está elastecendo a compe
ténda do Senador José Paulo Biso!. Tenllô a im
preSsãô de que o Pienáriõ".Concorda em que nes
ses casos em que não se tenha uma definição 
exata _acerca da Ldentidide do signatário, também 
o Senador BtsOr será- o destinatárío nàtural para 
efeito dessas verificações. Então, a Presidência 
comunica ao Plenário que recebeu _do Senador 
Fernando Henrique Cãrdoso a cópia de um telex, 
dirigido ao Presidente José Samey, no qual o Sr. 
Ge_r~ldo Forbe_s !)_ugere investigação de alguns ca
sos onde existe suspeita de corrupção, alguns 
desses casos referidos em colunas publicadaS do
mitigO_ enl jornais do País. 

A Presidência indaga do eminente Sen-ador Car
los Chiarelli sobre o nome t:jue sugere parã efeito 
de verificação, uma vez que o Sr. Geraldo Forbes 
solicita que para esta Comissão_ o assunto seja 
encaminhado. 
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Eu peço a V. Ex· que me perdoe e deixe em 
mãos o assunto com o _eminente Senad_or Carlos 
Chiarem, e V. Ex' tem a palavra para o Relatôtio. 

O SR. JOSE PAULO BISO L-.:_ Relatório: Dois 
indivíduos,_ conhecidos como membros de comu
nidades indígenas, que se identificam como líde
res de um Movimento Indígena Brasileiro, encami
nharam a esta Comissão de Inquérito petição soli
citando apoio para que o atual Presídente da Fun
dação Nacional do lndio, Sr. Romero Jucá Filho 
seja destituído do cargo e e111 seu lugar seja no
meado o Sr. Frederico-7\ugusto Roridon Filho, 
que seria neto do saudoso Mare_chal Cândido Ma
riano da Silva Rondon. 

No intuito de fundamentar tal pretensão desta· 
cam quatro aspectos, que seriam suficientes .à 
referida troca de Presidente da FUNAl, a saber: 

1 °) denúncias embasadas em cópias de docu
mentos anexados à petição, que compromete· 
riam seriamente a atual administração da FUNAI; 

2°) omissão do Sr. Romero Jucá Filho, acarre
tando sérios e graves riscos de vida aos índios 
no Brasil; 

3°) ocorrência de desvio de recursos destina· 
dos à assistência às comunidades indígenas, para 
o Recife, onde o atual Presidente da FUNAl pre· 
tende lançar-se candidato a prefeito; 

4°) contratos "criminosos" que estariam sendo 
formados pelo Pregjdente da FUNAf, com madei
reiros e mineradoras em reservas indígenas, ha
vendo, segundo alegam, fortes indícios da existên
cia de "contratos ·secretos". 

Instruem também o ·pleito em questão, várias 
cópias de matérias jornalísticas, que informam 
muitas irregularidades na atuação da atual admi
nistração da fUNAL 

Voto 
Não obstante o caráter amplo do ob-jeto de 

investigação desta CP!, tem-se, na prática, ado
tado rígidos critérios na admissibilidade de denún
cias de irregularidades em órgãos _de Adminis
tração Pública, haja vista: 
-a enorme quantidade de situações passíveis 

de investigação; - -
-o número reduzido dos membros desta co

missão; 
-a ausência de condições materiais e huma

nas para desempenhar diligências necessárias; e 
-a exigüidade do tempo que a Comíssao dis

põe, apesar da possibilidade regimental de prorro
gar seu tempo de funcionamento. 

Por outro lado, a gravidade das denúncias for
muladas contra a atuaJ Administração da FUNAI 
não podem ficar alheias a necessárias providên
cias de órgãos competentes. 

Matérias jornalísticas, trazidas aos autos pelos 
próprios denunciantes, dão_ conta que aos men
donados _contratos formados pela FUNAI com 
madeireiras, estão sendo objeto de apuração em 
inquérito polida! instaurado pelo Departamento 
de Policia Federal por solicitaÇão da ProcuradOria 
Geral da Repúbtica. 

Diligenciando, antecipadamente no caso, fui in~ 
formado: 

-que tal inquérito já está em àndainentO na 
Superintendência Regiona[ do DPF em RondÔnia; 

-que o delegado que preside o inquérito já 
apurou a existência de inúmeros contratos e de 
situações irregulares de exploração de madeira 
em terras ocupadas por índios naquela unidade 
da Federação; o~-

~que tais- contratos. cujas cópias de alguns 
chegaram ao meu poder, quantificam elevado nú
mero de metros cúbicos de madeira. 
--soub_e;de outra parte, que a Assembléia Legis
lativa do Estado de Rondônia constituiu uma Co
missão Parlamentar de Inquérito com o fim exclu
si'iO de investigar o que já é conhecido como 
"o roubo das madeiras nas terras indígenas", cu
jos trahalhos ainda estão em andamento. 

Por fim, a edição de 12·11-87 do Jornal do 
_ Brªsil informa que o Ministro Adhemar Ghisi do 

Tribunal de Contas da União_,_ oficiou à Presidência 
da Fc..rNAf para que pfeste esclarecimentos soPre 
os "contratos sigilosos para extração de madeira 
em área indígenas em Rondõnia com empresas 
desconhecidas na região". 

Considerando, portanto, que os aspectos "1 "" 
e 4"" argüidos pelos denunciantes já estão sendo 
objeto de_acompanhamento no DPF, na Procura
doria da República, na Assembléia Legislativa do 
Estado de Rondônia e do Tribunal de Contas da 

-união, opino no sentido de que esta Comissão 
o.~cie_aos_ res_Qectivos órgãos para que a infonne 
atualizadamente sobre o andamento dos seus tra
balhos nesta área. 

-Quanto aos aspectos .. 2~" e "3"", opino ainda 
no Sentido de que o Ministério Público federal 
seja oficiado para analisar as medidas cabíveis. 
Fixo~me assim, neste entendimento, no intuito 

d~ compatibilizar o andamento dos trabalhos des
~-CPL com a necessidade de que os interesses 
dos povos indígenas sejam resguardados e além 
disso que a moralidade da administração pública 
seja preservada no sentido de respeito à vontade 
do povo do Brasil. 

-Para concluir, destaco a importância do Poder 
Legislativo, através de seus canais próprios acom~ 
panhar e fiscalizar a atividade dos órgãos estatais, 
em particular daquele que tem por disposição 
legal (Lei no 5.371/67) o dever de assistir os índios 
no. Brasil, com a transcrição de parte do voto 
do Exm" Sr. Ministro Adhemar Ghisi do TCU, a 
propósito da autuação realizada na FUNAI, em 
dec_orrencia da ln$peçáo Ord_inária realizada no 
~erfodo de 1 ~-a a 22-8-86, publicado no D.O.O 
de 24-12-87: 

"Neste processo a Fundação Nacional do 
o Índio (FUNAf) mantém a caracteristica que 
a distingUe, na Administração Pública brasi
leira, como úma ·entidade incapaz de praticar 

-uma administração racíonal, económica e 
eficiente. - - -

Desta feita, segundo _a instrução, a FUNAI 
coloCou 232 servidores considerados pres
cindíveis à disposição de ôrgãos da Adminis
tração Federal, para logo em seguida con
tratar 381 novos setVidores. 

A contratação dos 381 novos servidores 
contrariou, segundo informação da 1 ~ IGCE, 
deterininação do Decreto n" 91.404/85, alte
rado pelo de n" 92,739/86, proibindo nomea-
ção nc(serviço público até 31-12-Ç16. __ _ 

NãO pãram por aí as irregularidades en
cOntr·adas na FUNAJ relativamente a este pro
cesso. A equipe de lnspeção encontrou dis
pensa indevida de licitação nos serviços pres- · 
tados pelas firmas Nova Forma e Metais Ma
deiras Ltda, Mintral Mudanças e Brasília Box. 

Esses serviçoS estão vinculados à mudan
ça efetuada pela FUNAJ de sua sede no SIA, 
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cujo prédio próprio se encontra abandonado, 
conforme notícia da imprensa que ensejou 
.requerimento por mim apresentado na Ses
são de 11-1 1-87 a este Plenário, para o Edifí· 
cio LEX onde paga aluguel. O meu requeri
mento refere-se à mudança de parte da FU
NAI para o Edifício Venãncio i.OOO onde alu
ga um andar com oito salas. 

O valor dos serviços sem licitação refere-se 
a adaptações no Edifício LEX e soma 
Cz$ ... 1 .279.053,63, em junho de 1 986, con
forme documento de fls. 16. 

A FUNAI declarou à equipe.- n-Õ- períOdo 
de 1'-8 a 22-8-86 haver desfeitO-o Convênio 
n~ 86/999,047 celebrado com a Fundação 
Projeto Randon, afirmando que nenhuma 
despesa se realizou à conta daquele Convê
nio. Entretanto, a equipe yerificou que o dis
trato se deu em 30- 10-86 e qLJe até I ~-11-86 
verificaútm~se gastos COJTl __ hospedagem em 
hotel desta capital no valor de Cz $ 
72.196.80." . . 

Em suma, teríamos de formular, aqui, evidente
mente, um juízo de admissibilidade. Mas as inves
tigações realizadas já estão em tal instãnda que, 
provavelmente, a essa altura, já tenham sido enca
minhadas ao Ministério Público e estão em vias 
de denunciação. 

Por esta razão é que entendo necessário fazer 
as diligências que indiquei, e caso se confirmarem 
que as investigações das denúncias feitas já estão 
nesse nível de denunciação, o_ juízo de admíssi
bilídade se perderia por falta de oportunidade. 

t: o parecer, Sr. Presidente. 

O-SR. PRESIDENTE (José lgnácio_ Ferreira)-
V. Ex" poderia passar-me às mãos o pafecer, (Pau
sa.) 

A conclusão de V. Ex• ficou difusa quanto_ aos 
aspectos. 

O SR. JOSÉ PAULO BtSOL- É uma- dilii;léncla 
para verificarmos se já está em nível de denúncia 
pelo Ministério Público. Não cabe refazermos tu
do, Falta um detalhe para mostrar que não é opor-
tuno. Este é o parecer. · 

o SR. PRESIDEI'trE (José Jgnácio Fen·•-iro)
Quer dizer qUe V. Ex" conclui Pela inadmissibi
lidade, tendo em vista esses fatos; já haver denún
cia e processo instaurados. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -'- É isso âl. 
O SR. PRESIDENTE (José lgnáCio F~rreira)

A Presidência cOloca em discussão. 
Se nenhum dõs Srs: membfOS--da Comissão 

desejar fazer uso da palavra, encerro a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que concordam, permane

çam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência registra a presença dos eminen

tes Deputados Denisar, Arneiro, Benedicto Mon
teiro, Simão Sessim e Raul Ferraz, nesta Comis
são, 

Concedo a palavra ao eminente Senador Cãrlos 
Chiarem. 

O SR.. CARLOS CHIAREW - Com relação 
à indicação do Relator-Adjunto para a matéria, 
anteriormente versada por V. Ex" e originária de 
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denúncia explícitada pelo Sr._Geraldo Forb_es, su- -
giro .que se entregue tal tarefa ao ilustre Senador 
Maurício Corrêa. 

O SR.-PRESIDENTE (José-Ign.3c!o Ferreira)-
v. Ex· aceJta? --

O SR. MAURÍOO CORREA - Lógico. 

O SR. PRESIDENTE (José_ Jgnâcio Ferreira) A 
Secretaria encaminhará a·v: EX' -

Outro expediente, do eminente Lide r Fernando 
Henrique Cardoso, enviando cópia do telex que 
recebeu do Sr. Antônio JustinO de _SOUza, Presi
dente do Diietório Municipal do PMDB- em Ita
nhaém - SP, no qual solicita a apuração de um 
possível escândalo financeiro_ envólver:t~_o um eJl1-
préstimo no valor de 320 milhões de cruzados 
para a prefeitura daquele município. 

O felex se encontra em anexo e a Presidência 
indaga do Senador Carlos Chiaiellí SOb-re a suges
tão que tem, para efeito de relatar a matéria. 

O SR. CARLOS CHIARELU - Sr. Presidente, 
acho que é matéria para o DepartaJl1ento de Inves
tigações do Senador José Paulo f?iso_L _ 

O Prefeito na verdade aqui fala: "apurar poSSí
vel, escândâlo financeiro, envolvendo empréstimo 
de 320 milhões_ de cruzados para a Prefeitura de 
ltanhaém ··, mas nâo" define bem, apenas refere-se 
a urna empresa intermediária, ou intermediadora, 
da qual dá o endereço em São Paulo._ Não se 
sabe, exatamente, a origem dos recursos, a forma 
dos recursos. S_ugeriria, por isso mesmo, que a 
matéria fosse, então, distribuída por vinculação 
ao Senador José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENtE (JóséJQnáciO Ferreira)_
A Presidência recebeu do eminente Relator Carlos 
Chiarelli c6pia de_ um oficio, juntamente com a 
documentação que o acompanha, subscrito pelo 
Deputado Nelson Sabrá e outros ilustres parla
mentares, pedindo a convocação -do Dr. Jorge 
Dário Golveía Vieira, Seáetãfio de"'Etadõ 'da Fa
zenda do Rio de Janeiro. para depor sobre denún
cias feitas ã _resP:eito da g~tão p~ssada do Banerj 
(Banco do Estaao do Rio de Janeiro), apontando 
dívidas da ordem de um bilhão de dólares, contraí
das, segundo a acusação, irregularmente. 

A Pr"esidência- faz a mesma iOdag_ação ao emi-
nente Senador Carlos Chiarem: -

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sr. Presidet1te, 
essa denúncia vem formulada por oito deputados 
federais do Estado do Rio de Janeiro e a ligaç!o 
com a CP! é porque se -alega que há participação 
do Banco Central, recursós do BNDES e aVal 
do Tesouro Tedeiãl;-poSlO-~(Jue Se nãO -o fosse, 
sendo um órgão estadual, estaria fora do exa-me 
desta Comissão. -

Para a emissão do juízo de admissibilidade, su~ 
giro o S_enador Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (JoSê I9iíáciCl-Fetreira)
Aceito pelo eminente Senador, a Pre-sidêÍ1cia pas
sa à Secretaria. 

Finalmente, a Presidência comunica ao Plená
rio que recebeu do CEDAT inforrnas;ões solicita
das, pelo Dr. Flávio RUi- Guerra Motta, sobre a 
aquisição de_ terrenos para a construção- de esco
las têcnicas e agrotécnicas no Espírito Santo e 
demais unidades da Federação, conforme solici
tado, em féi.Ce de um oficio de um vereador do 
interior do Espírito Santo Que enCarrlinhou a esta 
Corrilssão. --

- As informações estão ~qui e a Presidência, no
vamente, ~soliCita _.:;to eminente Senador_ Carlos 
Chiarelli a indicação de um relator para a -matériã. 

-O SR. CARLOS tHIARELU .....:.... A matéria talVez 
até seja mais de disciplina: Quem- _está _de folga 
lioJe e-qUe terminaram uma missão fQraçn o José 
Agriplno e o Chagas Rodrigues. Vou_ sugerir o 
Senador, por precedência de banco, Chagas Ro
drigues. 

O SR. PRESIDENtE: (Jcisê-1911âcio Ferreira)
Aceito pelo eminente SeriadOr, a Presidência -pãs
sa para a Secretaiia para as providências. 

- --A Presidência quer comunicar, antes de Can-
-~dar b depoente de hoje Para tofnar assento aqui 
à mesa, que manteve_ cantata com 6 Ministro 1:fu-
9o Napole-ãO, c{ue pediU que transmitisse_à Coinis
são que, tão logo S._ Ex~ t9mou conheçim_ento 
da saída do depoimento aqui, nesta ComisSão, 
do Sr. Lúcio Veríssimo, em cíue fei referências 
a eS:câni:lalos na merenda escolar, S. Ex' o Ministro 
Hugo Napoleão oficiou ao Ministro Alberto Hoff
man, pedindo uma _inspeçào especial naquela 
Fundação, e fez ciênCia a esta Comissão, através 
do Presidente, pedindo de maneira expressa que 
a Presidência desse conhecimento desse procedi
mento ao Plenário da Comissão,-colfl.óéstá fazen
do agora. 

A Presidência, antes de solicitar o compare
cimento do depoente Sérgio Menin, indaga .se 
se encontra ainda na sala o Sr. Murilo Menezes, 
que estava aqui há bem pouco._ A Presidência 
o ouviu pessoalmente, e determina à Se~retarla, 
indugjve, nesta oportunidade, pai'a efeito de todo 
o depoimento, providências necessárias para que 
S. 8', nào_ entre na sala, tendo em vista o _fato 

-de que pode esta Comissão, no futuro, vir a irltimá
lo a prestar depoimento, e uma testemunha não 
deve, por força do disposto no Código de Pr'9-

. cesso Penal, ouvir o depoimento da outra. 
A Presidência solicita- estou vendo S.-~· d~qui 

..,...... à Secretaria que determirie a sua retirada da 
sala, tendo em vista o fato de que a Comissão 
poderá utilizá~lo futuramente - este_que está de 
gravata vermelha, estou vendo-o bem -, pediria 
a gentileza .. 

A Presidência, pouco antes de encerrar-se o 
último epis6dio, pediu à Assessoria que tomasse 
esSas· prOVidências. Encerrado esse episódio, sõli~ _ 
cita _do depoente Sérgio Menin que tome a_s~ento 
à mesa. 

(Pausa.) 
- Ten-do em vista o fato de que- o- depoente já 
prestou juramento e depois, numa exposição que 
fez., foi.suspensa a sessão para ter prasseguimelito 
em data subseqüente, a Presidência dispensa, evi
dentetnente, o _juramento,_ e passa a pala_vra ao 
Sr. Relator, e, subseqüentemente, aos demais Srs. 
Senadores. 

Se. V. Ex" entende que deva outro Sr. Senã-dor 
falar anteriormente. 

O SR:: RElATOR -(Carlos Chiarelli) -V: E.;oe. 
E quem sabe ... 

O SR.-PRESID't"NTê (JOsé lgnácio Ferreira)....:..... 
Algum Sr. Senador deseja usar da palavra antes 
-~ pQrque .se desejar~m_o próprio Sr. _Rel~tor su
gere isto -, a Presidência conc~àe a palavra a 
qualquer dos Srs. Senadores que queiratl_l inquirir 
o ·aepoente. 
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Com a palavra o eminente Reléitor Carlos Chia
relli. 

O SR. REW\TOR (tariÕs Chiarelli)- sr. Presi
dente:, Srs. Membros da Comissão, em qUe -data 
o depoente, credenciou ou inscreveu a-sua em
presa - HiC!rosistema ~. na PrefeitUra de Va-
lença? -- - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIR,(DE SOuSA 
- Pqis não, Sr. Senador! Efeti\iamente, recomén-

- dei que a empresa da qual sou sócio Se inscre-
vesse, no cadastro de fornecedores do Municfplo 

-de_Valença, no dia 3 de agosto de 1987 .. 

O SR RELATOR (Carlos ChiarelliJ --V. S~ não 
o fez p€:ssoalr0ente? -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- ~ão, nã? o f~ p~sso~l~_ente, ?r. Senad~r;_ 

o SR. RELATOR (Carlos Cfliãrem) - óe- que 
forrria realizou esse ato de inscrição _ou cadastra-

-menta? -- - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- O funcionár'iO da empresa, encarregado desse 
tipo de tramitação, dirigiu-se ao Município e provi
denciou o cadastramento. 

O SR. RELATOR (Car\ós Chiare li i)___: V. 5' pode
ria dar o nome do funcionário? 

nSR. SÉRÓIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sr. Senador, de mer11:6ria, não, mas posso, 
em seguida, passá-lo a esta Comissão. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Ch.iarelli)- V. S• teni 
esse -e_lenl~tito Onde? -

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
___..Como~ Sr. Senador? Não entendi. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi) _.::. V. S' não 
tem condiÇões de revelar agora o nome do funcio
nário, de memória, mas poderia fornecê~lo. Por 

_quê? !sto __ ~o_n~~a_ de _<~lgum arquivo? 

.c O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
~..-....Perdão, Sr. Senador. Eu teria que verificar, efeH
varnente, na empresa, quem é que providenciou 
esse tipo de c~~~stramento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiafelli) :: ... : . .- Con5ul~ 
tando o- qU:ê? · -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-=-Consultando a própria equipe encãrregada das 
éitividades administrativas da empresa. Vou ter 
qti.e- faZer uffia pesquisa e, -em SeQuida, passaria 
essa informação ·à~Comissão, ·se me fosse_per-
mitfdo. --- - - - -- - - -

~-Q-SR~-REJ..Ai'OR (êaiioS.Chj~ieffi') -À ~poca, 
V. S•não tinha funções gerenciais, administrativas, 
·naem.presaT ---~- - - - - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
....:.. tiríha sim: sr:·serlador: Sêmpfe tive. ._ 

·· ~-o:sR:RELAíOR-(CarioSChfàfeliif.:.._ E quem, 
usualmente, fazia esse trabalho? 

O SR. SÉRGIOMÊNIN t~IRÁPÊ'.SÓÔSÀ 
-Normalmente, esse trabalho ê feito pela equipe 
de administração-da empre-sa. Não sei, especifica~ 
mente e agora, de pronto, o nome da pessoa 
que se encarregou dessa providência, específica 
mas poderia fazer chegar às mãos da Comissão 
essa informação. 
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O.SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Quantos 

funciOnários tem a equipe administrativa da em~ 
presa? Quantos tinha, à época, e quantos. tem 
agora? - · -~' 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não houve modificação significativa entre 
aquela época e o atual morriento, Sr. Senador. 

Presumo que seja qualquer coiSa da ordem 
de 6 a 7 furicionários. ' 

O SR RELATOR. (Carlos ChiilreDi) ~-São os 
mesmos daquela .épocá? • · . 

O SR. SÉRGIO MÉNIN TEIXEIRA Dlõ SOOSA 
- Sr. -Senaaor, realmente,- eu- teriã: que verificar 
se houve alguma modificaçãci Não poderia res~ 

· -~ ponder de prOnto a isso. 

O SR. RELA TÇ>R (Carlos chiarem) - Qual é 
a sua [unção_específica na estrUtura administrativa 
da empresa? -- --

0 SR. SÉRGIO MENIN T~ DE SOOSA 
-Eu sou diretor da empreSa, Si". Se-nador. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarei li) - O .lriico 
díretor, um dos diretores, Qiretor ~e que área, dire
tor com abrangência g~ral, cornO é? 

O SR. SÉRGIO MENIN.TEIXÇJRA D~SOtJSA 
-Não, somos dois diretores, na empresa. Somos 
dais s6dos ein igualdade de proporções e devidi~ 
mos as tarefas de gerenc:iamenta da empresa. 

O SR. -RELATOR (CarlOs thiarélli) - A V. 5' 
cabe que área? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEixEIRA DE SOUSA 
- Nonnalmente, dividimos os trabalhos e costu~ 
mo tratar, mais _especificamente, -dos asSuntos de 
natureza financeira e -dos assuntos de natureza 
comercial. 

O SR. R EDITOR (Carlos Chlarelli) ..:.. É o outrO 
diretor trata de que, __ exatamente? 

O SR. SÉRGIO MEI'IIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Oé_ unia forma geral, a atUaÇão do segundo 
diretol: da empresa restrinSe-se mais' à área dti! 
produção, à área técnica e à áreà: administrativa. 

O SR. RElA'fOR (C•rlos Chiarelli) - Quem 
deu informação à empresa de que havia possibi
lidade_ concreta de uma obra em Valença? 

o SR.. SÉRGIO MENJN TEIXEIRA [)E SOUSA 
- Efetivamente, Sr. Senador, c:oií(Orme eujá.tive 
oportunidade. de declarar na miriha ,exposição de 
sexta-feira passada, tive conhecimento, aliás, mais 
do que isso, participei, efetiVaffiente, do proCesso 
de pedido de liberação de recutsos para Valença. 
EmfUnçâQ' dfsSo, tive-COnhecimento de que have
ria serviços, obras e projetç>s naqu~Je munidpfo. 

o SR. RElATOR (Cailos Chiarellii- v. ·s· teve 
conhecimento. Por que V. S' teve conheéimento 
de que iria havei' uma liberação de verbas para 
Valença? - - - . 

O SR. SÉRGIO MENIN ,TErXEJRA DE SOOSA 
- ~so já ficou esclarecido aqui, Sr:_.Senádor, no 
meu primeiro... · · .--., ··· 

O SR. RElATOR (Cãri<>S Chiare IIi) - Entõo, 
primeiro, eu vou lhe fazer um esdarecimerito do 
que está esclar.ecido e do que não está escla-
recido.. · -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOOSA 
. Pois não, Sr. Sena-dOr.· 

O SR. RJ::lATOR (Carlos Chiarelli)- Até por· 
·que, se partirmos do pressuposto de certas )'re· 
_s_unções de esclarecimeil_to,. Poderemos chegar 
a julgamentoS prévios, face a detennÚlados indí
-cios. E poderia, depois, V. 5' até pensar, quem 
sabe, que eram apressados, e que se inclínam 
em determinádo sentido. 
. Quefenios arQüif ·tudo para evitar pressa de 

julgamento. Então, V. s• terá qúe responder às 
perguntas formuladas, porque elas visam ·exata
rn~te à busca de' um_ a prova elucidativa. se estão 
serido formuladas as pergut1tas, quer pelo Relator, 
~er· pelo Presidente, ou por qualquer um dos 
metnbros. da ComissãO, é porque há interesse 

·em esclarecer~ elucidar, inovar, confrontar a prova. 
Assim, não cabe __ e_s$9 manifestação sua, dizendo 
-ql.le 1stQ já está esclarecido. Talvez não esteja es
.cla~ed"do; o juízo é da Comissão. Eu apenas queria 
-~alocar isso, ~~a darmos continuidade. Peço que 
V. ;s~ responda. portanto. 

___ OSR. sJtRGIO.MENJN TEIJ(EIRADE SOUSA 
......,Foi apenas uma (orroa intr.Qdut.Qria de conduzir 
a-minha resPoS):a, quãn_do eu di~se que tinha fica
do esclareddo por mim, no meu primeiro depoi

~ rr:lerito, na primeira parte dO meu depoimento. 
AD Jongo.detodo esse processo, tive efetivamente 
ctmhedmento _de que havia. a necessidade de tra
balfros no Município de Valença. Declarei também 
que tive participação no encaminhamento dessa 
~u_estão junto a9 __ ~. ~~~tro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
v, 5' ehcamínhou o pedidp e acompanhou a deci
:>â9_ 4a llberaç_ão da verba? 

. O SR.. SÉRGIO MENJN TEÍXEIRA DE SOUSA 
....,... Não, Sr. Senador, não foi exatamenté assim. 
Eu-nãb ehcarhinhei o pedido, intercedi junto ao 
'Sr. Ministro para que S. Ex" verificasse a possibi
l_idade de atender às solcitações do Sr. Prefeito 
MuniciPal de Valença. 

--o· SR. REW\TOR (Carlos Chiarelli) --feita a 
'sua sblicitação, o Prefeito de Valença lhe pediu 
pata i!lterferlr? ·- · 

O SR. SÉRGIO MEN!N TEIXEIRA DE SotJSA 
..;:..; Não, Sr. Eú jarriais tive qualquer contato com 
o .Sr. Pfefeito Municipal de Valença. 

ó SR. RELATOR (Ca:flos Chiarelli) -·Quem 
pediu a V. S•? -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Quem me formulou esse pedido foi um amigo 
de muitos anos, o Dr. Alencar de Carvalho. 

. O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Alencar 
-de CarValho -é~- m~ma pessoa também chamada 
de Alencar Guimarães'? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
~O 'riome _completo dele é Alencar Guimarães 
de CaJValho. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - É seu 
a.rTiigo? ___ ,·,, 

.O SR. ·sf;RÇiiO MENJN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Siin, arrii!;ro de muitos anos. 

O SR. RElATOR (C.rlos Cliiarelli)- E onde 
eJe lhe pediu isso? 

O SR. .SÉRGIO MENIN TEiXEIRA llE SOUSA 
- EJe me pediu isso em Belo Horizonte. Relatou
me a situação que encontrava_ no Munictpio a 
cóilversã que teria tido com o Sr. Prefeito, em 
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-que ele se que!xava de falta de recursos para con
duzir as obras necessárias no Municípío--e que, 
efetivamente, a arrecadação do Município era bai
xa. Lembro-me também de ele ter comentado 
que não teria havido ao Sr. Prefeito nenhum auxí
lio, por parte de administração estadual, e que 
ele pretendia fazer as obras prometidas em cam· 
panha . 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ele não· 
estava recebendo apoio _da Administração esta
dual? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOOSA 
:_ Essa foi a ínforrriação que o Dr. Alencar me 
passou na ocasião, o que me pareceu um motivo 
justo, razoável, para que eu _intercedesse junto 
·ao Sr. Ministro. 

Gostaria de complementar, reafirmando uma 
coloca_ção que eu já havia feito na primeria parte 
do rne_u_ depoimento. Eu fui ·muito assediado du
rante todo o período em que S. Ex' o ex-Ministro 
Aníbal Teixeira ocupava a Pasta do Planejamento, 
para que eu conduzisse a S. Ex• pedidoS-de toda 
natureza, pedidos de natureza funcional, de me
lhoria ·salaríal, melhoria de função, de recursos. 
Isso foi uma constante durante todo aquele perío
do. Eu gostaria de reafirmar que em uma única 
vez apresentei a S. Ex' um pedido dessa natureza, 
do qual me arrependo profundamente. Efetiva
mente, naquela ocasião, intercedi junto ao Sr. Mi
nistro,. tendo por base a informação que me foi 
qada por um amigo que tinha interesse na cidade 
de ValenÇa e que, conhecendo as dificuldades 
que o Prefeito já havia comunicado, solicitava que 
eu conseguisse do Sr. Ministro alguma atenção 
para a cidade do Município de Valença. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O Prefeito 
não era atendido nas suas pretensões pela Admi
nistração estadual, por quê? 

O SR: st:J<CliO MENIN TE:iXEII<A DE SOUSA 
""""!'Nobre Senador, esse é _um aspecto que foge 
ao meu conhecimento. O Que foi alegado, na 
época, e que ele esteve desamparado e que não 
houve nenhuma ajuda ao Município. Essa foi a 
informação que me foi prestada por terceiros -
não ouvi isso diretamente_ do Sr. Prefeito - a 
de que ele não teria recebido nenhuma ajuda 
significativa na coridução dos problemas muni~ 
cipais, durante a administração anterior do Gover
no do Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. RELATOR. (CadOS Cftia-felli} --0 -Dr. 
Aníbal Teixeira, ao dePor na Polícia fedeiaJ, afirma 
que o Sr. Sérgio Menil't Teixeira de Sousa, que 
é V. 5', ao pedir pelo Município de Valença, e 
digo textualmente: 

" ... pedia que fosse aquele Munlcípio aqui
nhoado com verbas da SEPL.AN, posto que 
o Prefeito, por ser da legenda do PMDB, era 
marginalizado pelo então Govefmidor do Es
tado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola." 

QUem diz isso, segundo consta aqui, em'termos 
de dedarações do Ministério da Justiça- Policia 
Federal- é o Dr. Aníbal Teixeira de Sousa. Está 
certo? O Dr. Aníbal Teixeira disse Urna verdade 
ou mentiu? 

U:SR. SÉRGIO MENJN TEIXEIRA DE' SÓtJSA 
- Nobre Senador, eu não saberia _dizer, hoje, 
se foi com esse nível de detalhe. Efetivamente1 

fãlei com S. Ex.•, transmiti a ele aquelas informa-
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ções que me _haviam sido dadas pelo Dr._Aiencar nã,o o que aqui está dito, porquê Quem o. ·disse 
de Carvàlho.e __ uma delas se referia a essa situação não _foi nenhum dos_ senadores): quem o di~se 
de que o Município era carente de recursos, ·com foi o Ministro Aníbal Teixeira, que não está ~aqui 
baixa arrecadação e-:que, de uma certa maneira, present~~_Esse_ é.o texto, .- . __ -, --~. 
não vinha sendo atendi~o na administração ante- Entã.O,.a pergunta que lhe faço é se V. S•confir-
rior. Se foi com esse palavreado que o Senhor ma ou não confirma. V. 8' dirá sim ou não- e 
relatou, efetivamente não posso garantir, mas foi pOderá, dePofs, aduzir Õs comentários que enten-
alguma coisa parecida com isso. - - der adequado.s, Por isso que _digo: y._ s,· confttma 

O SR. RE[ATÜR (Caries Chiarellt)-lsso ocor- b'CfUê está aqUi? - . 
reu em julho de 1 987? · · o SR. SêRGió MENir, "l'fiXEJRíl DE sd1JSA 

O SR. SI::RGIO MENIN TEIXEIRA DE s'QiJSA tcr ~u est~va· f~erid~ juS~~tn~~t~ )4~o. Sr. #~Q~-
-lsso ocorreu ·em julho de 87. . _ _ _c -·' ,__ ,. '-~.--~-~-- · ~-.·~.;,. 

o SR. RELA Tb~ (tarios- ChtarêJJí)-~ v. 5' ;ab-~ -o SR: RELA lúR (Carlos thiar.elli) - Não, .En-
quem era 0 governador do_ Rfo de .Jã.n~iro êm tão, prim-eíro respOnda o que __ estou lhe pergun-
1987? · tando: sim. ou não?. · :-.•.. 

O SR. SÉGIO MENIN TEIXERIA-DE SOUSA O SR. SÉRUIO.MENitHEixEIAA DE SdUSA 
_Sim, eu_sei: 0 eminente Governador Moreira -Sim,c6nfirmO'em·llnhasgêrais.íss6.Nãop_OSs:o 
Fr<inco. - - -g~rantir que tenha sido com essas·palavras;m.as 

_ nãQ muda nada_ no_ sentido do que está dito 'iii. 
o SR. Rl:lATdR (Caries ·chlarelli) ___:Então: · 0 SR. RELAídR(CaricisChiaielli) _ v .. s'lem 

como fica essa perseguição, apostedorl,_jtisfificá_- que confirmar 0 - que ~sW'-ditb'._'cicjUI: o reslli· é 
dora desse pleit<?? -- - C_On.:!_en}tlrfq __ ~xir~! q_Ue eStá_ fOra ·~os:autos. __ ·.· _;:_ 

O SR. SÉRGIO MENIN TEiXEIRA DE SOUSA - o-SR. SÉGIO MENIN i'EDiE:JW;'oE s&iSA 
-Parece-mequ_e_essaalegaçãosereferiaàadmi- _Sr. senador:, é inlposslvel confii-mar palavra 
nistração anterior do Estado do Rio de Janei_ro. por palavra do que está aí. Confirmo 0 · sen,tid,o. 
Não sei efetivamente, Senador, se_ cheguei a deta- 0 sentido realmente foi esse. Se essa palavra:~au 
lhar para o Sr. Ministro e nem sei se recebi dessa essa vírgula foi colocada,. eu n~o .. .*- : ... ,.: 
forma também tão detalhada, algum conflito de 
natureza partidária, como o Senhor está se refe- OSR. ~ELATO~ (Üirl~·~ Chia~eu'o:- V. s-:át/i-
rindo e como no início se -referiu neste .depoi- bui a Perseguição política do Govemdor Leonel 
mente, mas, efetivamente, havia uma queixa ge- Brizola ao _atendimento do pleito para a cidade 
neralizada do Prefeito, transmitida ao Dr. Alencar, de Valença? E isso que está sendo perguntado, 
de que a situação financeira do Município era quefoiditopeloMinistroAnfbaiTeixeira,atri~in-
precária para que fossem conduzidas as obras do a s_ua informação. - .. - ·~ 
que haviam sido prometidas em campanha. . Q_sR: SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 

O SR. RELA.TOR (Cark)S--Chfarelli) _:_:Efitão. --:--:EU n~o a1:ribyQ -~xchJsivamente a esse fafo; 
V. S• não confirma o que o Ministro disse? atribuo também a esse fato. Pelo que me foi enJo-

O SR. SÉRGIO.MENIN TEfXEJRA DE_SOOSA cada pelo Dr. Alencar, o problema essenciat era 
a- ta!Ia ae -re~u'rsçs, da. prefeitura, ~11_1 fur~;ção. de 

-Não, eu disse,__ arrecadação insuncrente; de PrOblemas premen-
0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Estou tese.dedifículdadeShavida;SporpartedaadmifuS-

Iendo o que o Ministro Aníbal Teixeira . disse ila tração estadual. - ·j . ~ 
Polícia Federal. Sê V. s• quíser ler... - - · -, · · - ·• · · ' . 0 SR RE'LA TOR (Carlos ChiarelU)- V. S• Iam-

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE. SÓUSÁ bém falou ni5So. . . . . . . - -
- Não há necessidade. O_senhor lê com muita 0 SR. SÉRGJd- MENiN TEIXEIRA DE- SQ(jSÃ. 
clareza para mim. Sr. Senador. . 

-:-Sim,_ eu .. disse aqui... 
O SR. RELATOR (Carlos -Chiarem) ...::. ·Eu quero 

saber 0 seguinte: v. S' confirma ou n!o cçnlfirma? O SR. RElATOR (Carlos Chiare/li)- Eu qu~ro 
Se v_ S• não confrrma-é um direito que tem. saber se V. s~. na ocasião, ao,minístro tamPém 

falou n,esses ates. .. ,, \o; 

O SR. SÉRGIO MENIN TEixEIRA DE SÜUSA · a SR. S~Oicl MENIN TEJXEI~ DE: SOÚSA 
-Afirmei aqui e volto a afirmar... --;.-Sím, Eu ___ tta_rlsferi ?O St . .Mini.s:frp -a informaç~q 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarei/i)- Eu estou que me tor-dad~ pelq I?r .. _.Nen~ar, comp_justitl~ 
lhe perguntando bem objetivamente se V. s• cOn- cativa para o me~ pedido de inlerc~ssão ju_nto 
firma ou não a manifestação do minisfro que en~ ao Senhor Presidente da RepúbliCa, essa é a qúes-
volve diretamente V. s~ Não há comentário a fazer; ~O- . - - - - -

há uma resposta sim ou não. -ó SR. RJ;!A.l:OR (Carias Ch!aJ-ell_[) .~_Há queS-
0 SR. sé:RGIO MENIN TEiXEIRA o'E SOUSA tào _çle cinco mióutos, não incluiu esse fa'to. Per~ 

-Eu confirmo em linhas gerais, mas não posso guntado, nãoo_indu[u. Colocado'"peranteodepOi~ 
garantir se foi com esse palavreado, senador, pois menta do Ministro Anfbal Teixeira:, agora, diz que 
é um -diálogo que ocorreu já há bastante tempo. também isso foi omitido. 
Estou realmente... Predsamos aqUi é de respostas objetivãs, ante 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)-Um minu- perguntas concretas. - ' 
tinha só. Quero esclarecer o ilustre depoente o -b SR: SÉRcirO .. MENJN- TÉJ)(EiJM, DE SoUSA 
seguinte: V. S• tem todo o direito de fazer os co- ----::O ,nobre.-_~n.f!~~r ~ai-meA.~s_Çulpar, pois me 
mentários que quiser a respeito, mas, em primeiro referi à esse fato específico desde o meu primeiro 
lugar, V. s• tem que responder se confuma ou dePoimentO. Sempre informei que·o mOtivo apre-
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sentado pelo Dr. Alencar era a· dificuldade de ob
tenção de recursos no :Governo -do Estado. 

o SR. PRESIDJ::i'ITE (José.lgiíá'éi~ Ferr~íra) .,
Dr. sergio, houv~ um~ carta-_convite, expedida· pe

na prefeitura, para-a elâboração 'do projetd, quer 
dizer, a licitação' aí foi feita sob a modalidade de 
carta-c_onvite. Então; houve uma carta-convite, re
pito, expedida peJa_ prefeitura,· para a elaboração 
do prOjeto. Essa carta-convite cl1egou a-Hidrosis~ 
tema,_ por que_mei_o? Po,r.v-ia postal, ou foi entregue 
·peSsoãJinenie Pof ~íQUem da pre{eitu'r? dé yaJ~_n-
5a? .~_':r .. ~~-e~2~~''-·'• ... ,. ~- ·. ·:_.:; ~ _ ~' ;, ... -·:~ :-
, O SR. .SÊ('i!:f{tYMENJN fEIXÉIRA b<' SOUSA 
- Dífíc_i!merit'i! .et,t'poderia responder hqje, já tãp 
distante doS fatOS, mas presumo queleoha chega
do por via postal. 

· O SR .. PRESi.QÉNtE (JoSé -~nácio Ferreira)
Quer dizer, a Prefeitura de Valença encaminhou 
à Hidrosistem.;l - se foi por via postal - uma 

;-carta-convite. · 

o SR. SÉRGIOMÉNIN TE:ÍXÉIRA bE'SOUsA 
- J:: verdade; -Sr. ·Presiderite. 

< .'o SR. PRÉsióE.NTit (José lg~ác:I~.Fe"rreíf~) -~ 
Teria V. S• co-ndições de poSteriófrri_enie'encami

-· nhar um expe<:J:Jente· à corriissão, ,-es-clarecendo 
este fato? - --- - - · 

O SR .. SÉGIQ ME;J:iiN .tEixÉIRA DE SÔ<.ISA 
-'Tenho em rTieu poder ~qui uma cópia autenti-
Cada ·desta carta~tonvite. · 

O SR. PRESlDENI~ (JÕsé lgná~iO.'ferreirá)-::._:_ 
Nãol A via pela qdai ela cheg;ou. Fhrq_ue é' inuito 
importante sabet Se ela chegou pelo corfeío, pór 
alguém da Pref~ittirâ de Valença, que a fevou pes
soalmente a Bélo Hbrizoôte, ou até pelo S~: Alen
car. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEJRA DE SOUSA 
:- PqssÇl me esforçar, _Sr. Presidente, para tentar 
identificar e_s_s_a,iQ.fonuãção, mas já antecipo algu
ma dificuldade, Porque sao fatos f'!lUito arttigos, 
rio tempo. Não ·setSe 'haverá algUma lembrança 
·da forma como esse ·expediente- chegou a noSsa 
efupresâ. -Mas ·prOni"eiO--me esforçar para tentar 
déscobrir sobre'is'so. . · 

'- o·SR: PRESJD84TE (JoSé lgnácic> Ferreira)
A_propósito da Hidrosistema, já, aí, por sua· vez, 
fõí-Postado~ Ou .~ritiegu~_pesso_almente na pre
feitura'? 

o SR. SÉGIO ME'NiWfEIXEiRA DE SOOsA 
___.A nossa·propost:í,'póssivelmente, deve ter sido 
·entregue pessoalmente na prefeitura. 

. O SR. PREStr)_l;~:n:~ÜÓsé,[gnádo. f'err~ra)-
~qr_q~~m?, -,,_ · ..... _ . _ _ . 

O SR SÉRGIO 1\\ENIN TÉIXEIRA DE SOUSA 
--:;- ~or_ ~m furic.iQ.r:táilô encarregado dJSso. Tain
bém não sei dizer quêni é. Posso procurar saber. 
Não estou exduindo a hipótese de ter sido l'!n_viaçla 
por via postal. Tenho que levantar essa informa
ção. Sei que, efeüvarriente, esSe dado eu levantei, 
para instruir essas informações aqui junto a esta 
egrégia cómissão e ·sei também que encaminha~ 
mos .uma proposta_ no dia 1 O de agosto à Prefei
tura Muniçipal de Valença . 

. Ó sk._·PRf:s_iDENTE {José {gnácio Ferreira}~ 
Dr. Sérgio, v.-s,·é engeriheiro; a preços cOrrenteS, 
q_tmnto custaria- hoje, o metro quadrado de pavi
mentação de ruas com blocos poliédricos? 
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O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sr. Presidente, esse tem sido um dos pontos 
mais polêmicos, que foi levantado nesta comis
são, e é a_ essência da ac.usação. dQ Sr. Prefeito. 
Gostaria que me fosse pémi6di::i, com o objetivo 
de esclarecer mais as_ cbiSãs~ âlsCorrer Um pouco 
mais longamente sobre esse tema porque, acre
dito, seja de fundamental importância para a con
dução dessas investigações. 

Desde a primeira vez que a denúncia foi coloca
da, através da Imprensa e, posteriormente, pela 
própria comissão, tem sido afirmado cêi.tegorica:. 
mente como se não houvesse·a·menor margem 
de dúvidas, de _que os preços ou o orçamento 
dos serviços projetados pela Hidrosistema, são 
absolutamente elevados. Tenho _a convicção de 
que isso não ocorre, Sr. Presidente,_e_tenho meios, 
incluSive, de demonstrá-lo. Trouxe com1gO-alguns 
materiais que podem ser de muita utilidade na 
investigação desse fato, sei que temos aqui na 
comissão ilustres senadores que são engenheiros 
-os Senadores Affonsu Camarf;IO. e Itamar F r an
ca - e sei que certamente S. EX-i _l~rão hábito 
no trato dessa questão, _e_ poderão identificar que 
esses preços não-estão caros. 

Fizemos uma composição detalhada de preços 
para o orçamento dessa obra, composição essa 
que era objeto do contrato de serviços firmadO 
entre a Hidrosisterrá=---e-a Prefeitura Mur1kipal 
de Valença. Tenho a convicção_, Sr. Presidente, 
de que com essa documentação-que trouxe hoje, 
os ilustres senadores que s_ão engenheiros, e ou
tros que também queiram olhar a matéi'ia, pode
rão perceber que são preços. rigorosamente _de 
acordo com o mercado. Chamo a atenção para 
esse ponto, porque a essência da acusação é que 
teria havido um pedido de comissão da ordem 
de 50% do valor dos recursos liberados. Sr. Presi- _ 
dente, gostaria de enfatizar bem esse ponto: os 
preços não comportariam comiSSão de qualquer 
espécie, se contratados de acordo com- o nosso 
orçamento. Pude apurar tan1bém, Sr: Presidente.: 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Jgnácio Ferreira}
Mas para 8 mil metros. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não, Sr. Presidente._ Perdão.._ Fizemos u_m pro
jeto abrangente_- essa é-outra coisa que tem_ 
sido mal colocada pela imprensa - atihgindo 
vários bairros da periferia do Município de Valença 
- era esse o objeto do noSso- contrato com a 
Prefeitura - parte desse" projetO_ To i licitado_, _(;-om 
base na nossa documentação técnica, e foram 
licitados, efetivamente, se!VíÇos· que íi'lcluein -
e esse é outro ponto importante pa•a ser desta
cado - incluem calçamento em paralelepípedo. 
No entanto, pela planílha de_orçamento, V.Ex• po· 
derá perceber, Sr. Presidente, que apenas 50% 
das obras previstas nes_sa licitação se referia 210 
calçamento. O restante da ptanilha se referia a 
obras subsidiárias de _saneamento: drenélgem, 
bueiros, canalizações, sarjetas, meio-fio,_ passeio. 
Mas um outro ponto importante, se V. Ex' permite 
que me alongue mais um pouco.~- .--

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O seu_ projeto especificava a área, quer dizer, a 
metragem linear-do calçamento, _o_u seja, qu~ntos 
metros lineares, ou era um prOjeto- generalizado 
destinado a uma área sem especificaç·ão da área 
a ser construída? 

O SR. PRESIDENTE MENIN TEIXEIRA bE 
SOUZA -- Não era um projeto de área maior, 
mcts- cuidadõS-amente elaborado, especificando 
os comprimentos, tamanhos, quantidades de ser
viçOs. No que corresponde ao aspecto calçamen
to,__ ele especificava, para um dos lotes em que 
foi ôeSd6brado e_ que foi justamente o lote lidtado, 
cerca de 1.800 metros parece-me que 1.806 me: 
tr.o.s... tenho esse dado mais detalhado e se for 
necessário vosso ·chegar a ele. Na área remanes
cente teria -mais r :soo-e -tantos metrOs também 
de calçamento. 

Volto a info"rmar~ Sf. Presidente,_ Q-ue no Con
junto total dos serviços, esse calçamento não atin· 
ge 50% do orçame-nto, e mais, foi feito conforme 
o_~i_do pela própria Prefeitura Municipal de V a· 
Tefrça, -que o projeto acompai"tliasse o padfão dE 
calç-éimento que já ·era jxéiticado de longa data 
no município. Aqueles qae tiveram o privilégio 
de conhecer o município de Valença - não é 
o mr::u cas-o. 7- irã:o- perceber que o município 
tem obras com um aspecto muito peculiar; é um 
c_<;~)çam_entQe__m paralelepípedo regular no centro 

_ da_faixa_d_e__rolamento e _um calçamento poliédrico 
nas duas laterais. Fomos orientados para que o 
projeto acompanhasse esse padrão municipal e 
fizemos especificações efetivamente rigorosas pa
ra qUe aS 'obras con.sfruídas, coni base nesse Pro
jeto, fossem _obras dúfáveis como são as outras 
v@_s pavimentadas dõ município. Fizemos -um 
projeto com extremo):,_uida,_do técnic.osom espe
cifícações_b_astant€ rigorosas, inclusiVe no ctue se 
_refere _à formação do h~Ifo p8fa ·assentamentO des
ses paVimentos;-espeC1ficamos ensaios rigOfósos; 
ensaios de compactação; ensaio de umidade; es
petificações e testes de controle de assentamen
to; que pudessem produzir um trabalho com igual 

. perfeição dos outros que existem há tantos anos 
na ddade de Valença. 

Posteriormente, em função de to_do esse episó
dio que está SendO Coloi:ado _ aquT. como objeto 
de interesse da Comis_são, pudemos averiguar 
que, ao-que me foi permitido observar, as obras 
qu~_ estão send_o efetiva!"Oente condu~Zí9-.?.~-~e_ela 
Prefeitura, com recursos e -meios pr6prl0s, -segUn
do especificações completamente distintas da
goela que corresponderia ao _projeto, foram pouco 
maiS de 300 inettÇls de cãlçarrientO e "não os 1 ,_8QO 
metros que havíamos previstos, em bloquete_s de 
concreto sextavado. 

Foi afirmado_ pelo Sr . .Pr.efeito, aqui, que se 
tratava de um prqcesso construtivo mais_ c.~ro. 
Tenho certeza, como os-Tii.iStre5 SenadO"res enge. 
nheiros.aqui presentes, que_ ê justamente o c_ontrá
riO;êum PrOCesso muito-maiS-barato. Especial
mente,, po_rgue não fqi_ feitp com :os CuidadoS e 
ap~paração necessários para se tOrnar uma obra 
duiável. Esse é um dos pontos de maior interesse 
desta Comissão e faço questão de deixar isso 
bem enfatizado: a obra que está sendo construída 
Já, apenas coisa da ordem de 300 __ me~ro,?,, até 
há ali;pii"ls di~s, gualldõ-pUde manda{ verifiCãr is
so, nao se·gae,-de forma-alguma;-o--projeto qu~ 
nos foi encomendado p-or--aquela Prefeitura. E 
üi1Tproj€to ó:lm- espedfícaçóes rigorosas que· po
de garantir uma obra durável e uma obra COI]'lP_ª-
tivel com os padrões municipais, isso é um ponto 
importante. 

Conl 1elãª9.À_questão do orçamento. Sr. Sena
dor',-gostaria de__enfatizar que a nossa equipe técni
ca, como de resto em todo o projeto, fez um 
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trabalho fnuit6 cuidadoso. Preparou a orçamen
tação de item por item dessa planilha para enca
minhá-la à Prefeitura. Consultou os fornecedores 
locais. Identificamos, inclusive, a dificuldade de 
ser fornecido o material de c-onstrução- parale
lepípedos- na região, identificamos fornecedo
res, fiZemos um trabalho culdaâoSci e oiçamen
faffios item -a item dos serviços a serem construi
dos, r'epifo. "NO entanto, ainda naquéla épOca, e 
isso consta das planilhas que tomaria a liberdade 
de pedk à Mesa licença para passar em seguida 
ao poder da CoinisSâá, a nossa e(j-uijJe de orça
mento teve o cuídado de ao fixar os preços de 
cada item, compará-los - isso ê uma prática 
Usual, tarTibém, na empresa _:_ com it€riS, com 
valores correntes praticados por agências públi
cas,_ especificamente, nesse caso, tive a oportu
nidade de rever, ontem, todo _o processo, os pre
ços foram comparados com·aqu_ele_s praticados 
pela SADESP~SP e pela COPASA~MG. Na 
grande maioria dos itens, Sr._ Senador, chamo 
a-ãterição Para este fato; os p-reços orçados pelo 
nosso projeto são inferiores aos praticados por 
essas duas agências. É absolutamente impossível 
que uma empresa que contratasse esses serviços 
a esse preço pudesse conseguir pagar comissão 
de qualquer espécie,_quanto mais de_ 50%. Aí um 
ponto que refuto _da maior importância. t:_muito 
fácil, existem recursos fáceis j)ara-se-tazer uin:a 
perícia nesses preÇOs, os próprtos- Senadores te~ 
rão condições de avaliar isso, e verificar que estão 
rigorosamente de acordo com _o_ mercado -= tal
vez_ at€ u_m pouco inferíófes. Tiyemos o' c.uld.Eido 
de ·espedficar matériaS mais-compalíVéis 'c_om 
aquela obra - isso é um ponto que pode facil
mente ser verific"ado, ai. 

Tenho aqui comigo cópias das planilhas de 
orçamento, e poderia passar à Mesa. Chamo a 
atenção de V.~ também, Sr. Presidente, se me 
pennite mais uma palavra, para o fato de que 
tem sido equivocada mente noticiado que essa 
obra seria uma obra de 16 milhões de cruzados. 
Não é verdade, Sr. Presi_dente. __ No _noss_o_ orça
rn~rli_o l?~;;ic6 _Çie: t:.ef~~IJÇ_i"ª-.!:i.~!DO~J:l_ffi 9JS-ª-ffi~!J:_ 
to da ordem de- O~ IT1Uhõe5- e_áli;l"Uós quebfãd65, 
pelo que posso verificar. Esse é o nossO oi-ça
menta, a nossa estimativa para o cliente, para 
o Prefeito~ de quanto custaria o lote de obras que 
incluía uma parte de cal_çamento, uma parte de 
serviços de drenagem, uma parte de canalização, 
uma parte de tratamento de passeios,_ meios~fios 
e~l!d~~ª~~- ____________________ _ 

SR. MENDES CARALE -=-sr;~_eSiCh~flté,-peÇo 
a palavra pela ordeni·.--- ------------

0 SR. !?REsiDENTE (José IQil~C:io_Ferreira)-:-
V.Ex" tem a palavra. -

O SR. MENDES CANALE" _:Estou vendO que 
o depoente foge do assunto - é de interesse 
que saibamos _disso -:- mas estamos aqui anali
sando duas posições; urna posição funcional do 
depoente e essa intermediação. Ele está tomando 
um tempo muito grande numa defesa prévia de 
valores aqui que poderão ser analisados posterior
mente. V. Ex' fez uma pergunta e acho que a 
resposta deve ser objetiva, como já havia inclUsive 
o nosso Senador Chiarelli chamado a atenção 
do depoente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)_
A PreSidência acolhe a ponderação de V. EX e 
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solicita que passe à_Mesa, que o Depoente passe 
à Presidência os documentos a _que se referiu 
e, antes de voltar a palavra ao eminente Senador 
Carlos Chiarelli, que me cedeu com muita genti
leza, porque vou precisar ir a uma reUnião da 
Mesa, agora, a Presidência_dá a palavra ao emi
nente Senador Affonso Camargo, que havia re
querido, já previamente tendo ouvido o eminente 
Senador Carlos --Chiarellí, para que V. Ex· fenha 
a oportunidade de se referir a um assunto que 
lhe é muito familiar, e pede ao eminente Senador
Itamar Franc_o que assuma a Presidência dos tra
balhos. 

O SR AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente, 
eu volto a registrar aqui, na C_omíSsáO, que á finali
dade dela é verificar o que chamamos de interme
diações ilícitas para conseguir verbas junto a ór
gãos públicos federais. 

O depoente procurou levar o assunto para a 
justeza do valor das obras. Temos aqui várias de
núncias de empresas chamadas "empresas ínter
mediadoras de_ verbas", que é um assunto que 
ainda a Comissão vai examinar, e prefeitos· qUe 
pagaram comissões a pessoas jurídicas coloca
das como "prestando serviços para Obter verbas 
federais", o que, evidentemente, não e a forma 
mais correta de uma prefeitura obter verbas junto 
a órgãos federais, estaduais, o que deveria ser 
feito diretamente; isso ê um assunto que ·aínda 
vamos discutir amplamente. 

No caso de Valença, não temos c:onheclmento 
que qualquer empresa tivesse recebido comis
sões para intermediação. Imaginamos que, real
mente, houve uma supetvalorização da obra, e 
daí é que poderiam sair vantagens para terceiros. 
Vai haver momento em que teremos que real
mente examinar esses dados da obra. Agora, o 
que quero declarar aqui - e vai a minha opínlão 
pessoal sobre o assunto - é que .. .Aliás, pergun
tarfa antes ao depoente se os preços dados pela 
Hidrossistema foram feitos dentro da sua compo
sição normal de preços e lucros normal da empre
sa, ou se fez esses preços~ cornpõs esses preços 
sem nenhum lucro. Sim ou·n-ao? 

O SR. SÉRGRTM. TEIXEIRA - Esses preços 
foram compostos com o DDI. 

O SR. AFFONSO CAMARGO _: Com o DOI. 
Então, em decorrência disso, o que quero afirmar 
é que a ilicitude dessa intermedíação, porque nin
guém mais tem dúvida de que, através de um 
pedido do Sr. Alencar Guimarães de CaiValho a 
um seu amigo, que é o Dr. Sérgio Menin Teixeira 

rizado. desde que houve DDI e houve lucro. na 
minha opii1ião, esta intermediaçáo não poderia 
ter sido feita. Moralmente, de forma alguma, o 
Dr. Sérgio Menin Teixeira de Sousa tendo sido 
intermediário, para obter recursos, poderia ir lá 
fazer projetes e receber qualquer dinheiro da Pre
feitura de Valença; 
Esta é minha opinião. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre 
Relato-r, vólki a pa:tãvra ã V.EJ(6.- - - - · 

O SR. RELATOR (CarTos-"t:lliãrelli)- Foi·o De
poente quem comunicou ao Sr. Alencar Guima
rães que o pedido de Valença havia sido autori
zado pelo Presidente da República? ·- -· 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sim, Sr. Senador. 

O SR RELATOR (CarlOs Chiarelli) - Por !nter
médio de quem o depoeJ'Ite tomou conhecimento 
dessa autorização? __ 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
_:_ Fui in(ofiriaâõ-de que -eSse recUrso haVia sido 
aprovado diretamente por S.Ex•, o ex-Ministro Aní-
bal Teixeira. -

O SR RElA.TOR (Carlos Chiarelli)- V. s~. esta
va aqui em Brasilia? 

OSR. SÉRGIQ MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não, Sr., eu estava em Belo Horizonte. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V .S• pediu 
a irifõrrilacÇão ou· o miriístro ·a deu espontanea-
mente? -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Eu tinha pedido a S.Ex" que verificasse a possi
bilidade. Posso até, se me for permitido, discorrer 
um pouco mais detalhadamente sobre ~sse fato. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarei li)- Não. Quero 
só_ a informação objetiva. O iníriistro lhe telefonou 
dizendo que estava autorizado ou, Ou o Sr. telefo~ 
nou, uma vez, nã·o estava, aí, a segunda vez lhe 
corliuOl.óif,iiri?______ --- - -

__ 9_ SR. SÊ;RGrO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
___..:.Nós nos falamos pelo telefone, na ocasião em 
que ele me informou, de que o pedido havia sido 
aprovado pelo ·senhor Presidente dã República. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Por inicia
tiva sua o telefonema ou dele? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
...;_Possivelmente, Sr. Senador. Não me lembro. 

- - -- - -

de Sousa, que, por sua vez,. é primo do Ministro, o SR.- RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quem 
e que o Dr. Sérgio Menin Telxefra de Sousa_inter- transinitiu ·o resultado dessa informação ao Pre-
mediou, porque a prefeitura de Valença precisava _ feito de Valença? 
desses recursos. Para m!m a ilicitude, a imora- -
!idade está em que a empresa Hidrossi.Stema, sen~ O SR. SÉRGIO MENlN TEIXEIRA bE SOUsA 
do de propriedade do Dr. Sérgio Menin Teixeira -Eu presumo, aliás, eu tenho a convicção de 
de Sousa não poderia nunca participar desse pro- - que deve _ter sido o Dr. Alencar de Carvalho, por-
cesso da Prefeitura de Valença, porque 0 Dr. Sér~ que transferi essa inform_ação a ele. 
gio foi o intermediador dessa busca de recursos. O SR~RELA TOR (Caifos Chlarelli)-V .S• telefo-
E eu posso dizer isso com a maior tranqüilidade, nau e comunicou a ele, V.S• falou com ele? 
porque eu fui, durante vinte anos, s_ócio mino- 0 SR SÉRGIO MENIN TED<EIRA DE SOUSA 
dtário de uma empresa de engenharia e, por ser 
político, durante vinte anos, a minha empresa -Ou trle encontrei pessoalfne"nte ou telefonei; 
nunca fez obras para a União, para nenllum Esta- não poSso me rec:ordar, mas passei essa informa~. 
do ou para nenhum munidpio, porque achava ção ao Dr. Alencar, que certamente, fez chegar 
que, moralmente, eu não poderia fazer. Então, isso ·~ .. o Pr_efeitO de Valen~a. 
para mim, se vamos desc:obrir ou não- que este O SR. RELA..TOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
preço está supervalorizado ou não está supervalo- a corrente foi essa. Ministro comunica a V .S•, me~ 

diante gestão. sua, e V.S~ comuniça a_o_ Sr. Alencar 
Guimarães? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA~DE SOUSA 
-Os fatos se deram dessa fOrmã, 5eriãdõi. 

O SR_ RELATOR (Carlos _Chiarelli) -E quem 
comunicou ao Prefeito de_ Valença? 

~ O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Eujã disse que, provavelmente, ... certamente, 
provavelmente não, foi certamente foi o Prefeito 
de Valença. 

O SR. RELATOR (Carlos Cbíarenn ~EsSe pro
cesso chegou ao ministro com ... 
V.S• mostrou grande pre6ClijjãÇão, COmo téCnico, 
com as especificações, detalham~nJ:os, etc, inclu
sive deu a entender que, recentemente, deve ter 
mandado f~zer uma vistoria nas obras de Vale~ça? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOl.JSA 
- Sim, mandei verifiCar como é qÚe estava o 
andamento. Este a!)$ unto, Sr. Senador ... 

O SR RElATOR (CarlOs Chiarelli) -V.S' man-
dou verificar? -- -

O SR. SERGIO MENIN TEIXEIRAbE SOUSA 
- Mandei verifÍcar. Effi- questão de alguns dias. 

O SR. RELATOR-'(Cai'Jos Chiafelli) :--Num ou
tro momento, V.S• disse: 

"Eti pude obseivãr com relação à realidade de 
pavimentação e calçamento". v.s~ já esteve algu-
ma vez em Valença? -

O SR. SERGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Jamais estiVe-naqUele município, Sr. Senador. 

O SR. RELATOR ·(C~-rloS Chia'r~llo'·-· Então 
V.S• obseNou por informações de terceiros? 

~ O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Observei por informação de terceiros. 

o SR. RELÃTÜR(Car!oS chia~ellÓ- Feitõ eSse 
circuito da infornlação do despacho, e o que teria 
levado o processo a ser tão rapidamente agilizado, 
e que teriamotivado o Ministro de Estado a co]o, 
cá-lo em pauta, imediatamente,_ num despacho 
com ô Presidente-da ·República? Foi a qualidade 
do projeto? Havia algum projeto no pleito ·ou era 
um requerimento? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sr. Relator, jamais encaminhO qUalquer coisa 
dii"etairiente- à S~cretaria de Planejamento, ne_m 
projeto, nem coisa alguma. Se- o P.refelto Tez, eU. 
desconheço. Não sei se o projeto foi ter ou não 
à Secretaria de PlaneJàffiento:-Nifo_ encaminhei. 

o SR: RELATOR (Carlos Chiare iii)"-' v.s• pediu 
alguma coisa que não conhecia exatamente? 

O SR. SÊRGlQ MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Pedi alguma coisa muito vaga, Sr. Se"riádor. 
Pedi ao ministro. excJusivamente, que verificasse 

. a possibilida~e 9e awaliar o M~nicípi~ de Y~le~Ç~-

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O miniStro 
informa que deferiu, exclusivamente, em razão 
de seu pedido. 

O SR. SÉRGIO MENIN-TEIXEIRA DE SÓUSA - t': posSível. - ----- -- -

O SR. RELA TQR_ (Carlos Chiare IIi) - É infor
maç_ão dele. i;:ntão,_ Vej~mos bem o raciodnio. 
V.S' é primo do r'õinistró, ·seu aSSessor, presidente 
de uma empresa de prOjetes, faz um· pedido que 
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reconhece que não conhecia exatamente o con· 
teúdo; que implica 16 milhões de cruzados, valor 
que, hoje,_ corrigido, nos leva, s_eguramente,_auma 
quantia similar a qualquer coisa _da ordem de 70 
mil dólares, aproximadamente. V.S' pede esse va
lor, a liberação; não conhece, e o MinistrO despa
cha por quê? Porque é seu amigo e seu patente? 

O SR. SÉRGIO ME:NII'!TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sr. Senador, V.Ex• teria que fazer essa pergunta 
diretamente a S.EX" o ex-ministro. Eu, efetivamen
te, não sei qual foi a motivação do Sr. Miriistro: 
E gostái'la de fazer duas colocações em relação 
às informações que V.Ex• passou: não sou presi
dente da Hidrosistemas. 

O SR. RELATOR (C:i.fkis Chiaretli) - Então, 
corrija-Se, é dirétOr. -----

0 SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sou diretor, sócio, com <1 participação de 50% 
na empresa. 

O SR. REW\TOR (Carlos Chiatelli)_~_t. empre-
sa não tem presidente? - - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não, não tem presidente, e, tampouco sou 
assessor do ex-ministro. 

O SR RELATOR (Carlos Chi_arelli) - Estê é 
um tema a ser discutido. Algo que é certo é que 
V.S• assessnrou o Sr. Aníbãl T eixeira.durantelargo 
tempo -e, segundo os cadastros funcionais da Se---_ 
plan, continuou a assessorá-lo-depois. 

Mas, no caso, piora a situação, se v.s~ nem 
era assessor. 

Aqui vem uma segunda informação: O ex-mi
nistro declara, na Polída federal, que despachou 
por seu pedido, e V.S• diZ que não -conhecia o 
que estava pedindo. O Sr. "Alencªr Guimarã_es, 
ontem, aqui na acareação, reafirmou o depoimen
to anterior, onde_ disse que, efetivamente, houve 
a liberação por força do [ato de que ele era seu 
amigo. e que o ex-ministt:o _era_prinló seu e: alem 
de primo, amigo e, além de amigo, assessor. --

Reconhece V s• que; -a e- fãto, a agilização do 
processo se deu em relação_a essa cadeia afetiva? 

O SR. SÉRGIO ME:fllfl TEIXEIRA DE SQUSA 
- Não sei dizer qual foi o problema, ou qual 
foi o processo seguido dentro da Seplan, nem 
as motivações do Sr. Ministro. Reafirmo que, efeti
vamente, intercedi junto ao Sr. Ministro para que
procurasse auxiliar O Município de Valença. Foi, 
exclusivamente, isto que eu fiz. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas, não 
conhece nenhuma motivação técnica, nem pas
sou nenhuma informação técnica para embasar 
o seu pedido? -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não, não passei nenhuma informação técnica. 
Apenas disse que o municíPio, segundo informa
ções -passadas pelo Sr-:- Prefeito", eStava carente 
de recursos para fazer obras de saneamento bâsi
co em bairros periféricos da cidade. 

O SR. RELATOR (Cá-rlos Chiarelli) - Qual é 
a atividade profissíonal do_Sr_._Aiencq:r_Guimarães_? 

O SR. SÉRGIO ME:NIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Ele é administrador de empresas. 

O SR._RELA.TOR_(C_a_rloS Chiar:elli) - De que 
empresas ele é administrador? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Ele administra aS empresas da família, do patri
mónio familiar, m_e Parece. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Quais_ 
são~as empresas que a famflia tem? 

o-SR.S)ÕRGIO ME:NIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Eu desconheço, Sr. Senâdõr. Isto teria que 
ser perguntado ao Dr. Alencar GUimãrães. --

0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Jâ per
guhfamos. QUeremoS perguntar a V,S•, _que "era 
tãO arhlgo dele, a_ ponto de levar pedído de 16_ 
milhões de cruzados, que ele lhe pedia em verba 
pública. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXElRA DE SOUSA 
·- Não coriheço, efetivamente, em de-talhes as 

atividades profissionais do Dr. AlenCar, erilbora 
seja seu amigo. 

O SR. RttAToR -(Car!Õs Chiarelli)- Hc:i iriUito 
-- temPó é amigo dele? · 

O SR. SÉRGIO MENfl~ TEIXEIRA DE SOUSA 
-_Hâ_xp!,!itos anos desde pequenos. 

' 'o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - 1"-'ioram 
na mesma cidade? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA_ 
-Moramos na _mesma cidade. 

O SR. RELATOR (C.~rl_os Chiarelli)- V.S' não 
-sabe o qUe ele (a-z1 

O~R. SÉRGIQ MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-.Sef-que ele é administrador de empresas, e 
s_ei.que a atlvidade dele é administrar o património 
da família. Desde a morte do pai dele, ele foi, 
entre Os -filhos; aqueie que ficou -encarregado de 
a,dm_inistr.;l:r o património familiar. 

U SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas, não 
sab~ que empresas ele tem, nem que atividade 
ereUva ele exerce? 

~ Q SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
~Não. Sei da-participação dele na Empresa Fer
reira Guimarães, que foi_ esse fato_ que ele já men
cionou. Outras empresas, com detalhes, eu. real
mente, não ~~~.-~r: PreSidente: 

QSR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Não sabe 
onde ele trabalha? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sei que ele trabalha nessa atividade. 

..O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)_..,........ Que ele 
trabalha na gmpre~a Fer~eira_ Guif!lar~es? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXE:IRA DE SOUSA 
-Não, não trabalha na Empresa Ferreira Guima
rães. Ele cuida de administrar o patrimôriio da 
farilífiá: dele. áeSde. a mOrte do PaL 

Q_SR. -RELATOR (Ca,doS Chiarelli) v.s~ nem 
sabê C)uar é. a partidpação dele" nesse 9ruP·:., em 
termos acionários? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXElRA DE SOUSA 
- Não, não sei, Sr. Senador. 

O _SR. Rf:LA.TOR (C;;rrl9s Chiareiji)- Ele é um. 
homem rico? 

· -o SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Eu diria que é um horilem que tem um bom 
patrimônio. A farriília dele tem um património 
grande. 

· O::SR. REU..TOR {Carlos Chiare!li)- quando 
houve esse percalço, digamos assim, v. s~ tomou 
alguma iniciativa, preoc_upado com a repercussão 
e com a reação do prefeito, que denunciava o 
fato como não sendo lícito? V. S' tomou-alguma 
iniciativa junto ao Sr. A.lencar Guimarães para que 
mUdasse a v~ã<:' __ div_ulQada? 

O SR. SÉRGIO ME:NIN TEIXEIRA DE SOUZA 
--Para que mudaSse a versão divu19iida. não, 
Seno;~dor. Ess_a é uma tarda em qUe estou me 
empenhando até hoje, porque as ve(sões divulga
das são todas elas falsas e maldosas_. Mas, naquela 
época, pedi ao Dr. Alencar, como eu imaginava 
na ocasião que o prefeito não poderia ter dito 
o que estava dizendo, não tinha base para que 
ele falasse aqUilo, achei que foSse uma dístorÇão 
nafura:J da imprensa, pedi a_ ele que-obtivesse do 
Sr. Prefeito um desmentido sobre aquele noti· 
clãrio. 

O SR. RELATOR (Carlos Chi;;~relli)_- Pediu ao 
A.lencar que pediu ao Sr. Prefeito" que fiZesse um 
desmentido. -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE:c SOUSA 
-É verdade. 

O SR. REU..TOR (Carlos Chiai"elli)- Por que 
v. s· tomou essa iniciativa? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
;:_Porque eú:~-eStava sendo déilu-ilciac:fo pela im
prensa, Sr. Senador, de forma maldosa_. Eu estava 
sendo caluniado, de que tinha intermediado ver
ba. E, aqui. com a pennissào do nobre Senador 
Affonso Camargo, efetivameinte, não me consi
dero nessa posição, não intermediei verba. Ape
nas, solicitei ao Sr._ Ministro uma atenção para 
o pedido, que eu desconhecia. Tampouco, tirei 
proveito para minha empresa desse fato. Só vim 
me cadastrar no município, Sr. Senador, depois 
que a verba estava. efetivamente,_ aprovada. Tive 
o cuidado de, sempre na minha vida, nunca utili
zar, para vanta9ens pessoais, QUàíquer coiSa des
sa natureza. Ainda assim, arrependo·me profun~ 
damente de ter feito o que foi feito. 

O SR. MENDES CANALE- V. Ex• me permite? 

- -O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Pois não. 

·o SR- MENDES CANALE --Queira lembrar 
que, exatanlente nesta questão, a interme"diação, 
houve, está clara. O Sr. AJencar, respondendo à 
pergunta Que V. Ex• formulou ontem, no que per· 
gul].tava sobre datas, sobre o requerimento que 
encaminhou, qual erã-a necessidade desse-enca
minhamento, que documentos deveriam ser jun· 
tados, o _Sr. Alencar diz o Seguinte~ "O ·prefeito 
fez o requerimento. Eu dei esse curso para ele, 
que,_posterio1p1ente, seria feito un:t plano de apli
cação, que o Sérgio havia me informado qUe teria 
que ser enviado", 

O ·que eõ qüeria lembrar, também, ao ilustre 
Relator, é que ele prossegue, ainda, quando V. 
Ex" pergunta á ele sobre o plano e ele dii:-- "Na 
conversa que ele teve com o ministro, ele expôs 
que, além do requerimento que fói encaminhado, 
teria que ser feito um plano pãra explicar exata
mente onde aplicar esses recursos". Este é o de
poimento. 

O SR. RELATOR (Carlos Cbiarelli) - _o de
poente nada tem a dizer sobre isso? 
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O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Tenho. Eu confirmo a essênciêi dessa informa· 
ção. No telefonema que eu dei a S. Ex', o ministro, 
pedindo a ele uma atenção para Valença, ele per· 
guntou se, efetivament_e, já havia algum pedido 
da prefeitura. Naquela ocasião eu desconhecia 
o fato. Então, -disse a ele que não sabia, mas 
que ia procurar me informar. E. naquela ocasião, 
S. Ex!' me informou qUe iSso era uma peça essEm· 
cial. se tivesse que ser dada alguma ajuda ao 
município, teria que haver uma iniciativa de um 
pedido de prefeitura, que ele tentaria submeter 
isso à aprovação presidencial. E que, se essa a pro· 
vação fosse dada, em seguida a prefeitura teria 
que detalhar, num plano de aplicação,- a forma 
como ela pretendia aplicar os- re-cUrsos liberados, 
Eu passei essa informaçãO ·áo-Di. AJeilc&. -

O SR: MENDES CANALE - Depois disso V. 
s~ se credencia e promove exatamente o serviço 
para Valença, no que diz respeito ao seu plano? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEfRA DE SOUSA 
- Sim, após a aprovação ·da liberação dos re
cursos. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• está 
insistindo em que, realmente, fez uma interme
diação, termo que não lhe agrada. Mas no termo 
intermediação não há nenhuma acusação prévia, 
depende da natureza da intermediação. Teria feito 
uma intermediação em função_do pedido de _um 
amigo seu e exitosa em razão da S!-Ja_ ligação afeti
va e funcional com o Ministro. Mas insiste em 
dizer que não conhecia O requerimento e nem 
o oficio, nem o projeto... " 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não, o projeto eu conhecia, perdão, Sr. Sena
dor, o projeto foi feito poStei-IOrínente; pof enco• -
menda da prefeitura de Valença. 

O SR. RELATOR (Carlos Clilarelli) __:-Sim, mas 
depois da autorização. Então, a pergunta que eu 
lhe faço é a seguinte: se V. S" não sabía exatamente 
a que se_ destinavam os recursos, na ocasião em 
que houve a autorização ... -V. S' não sabia, V. s~ 
não era da Seplan, V. S• não leu do-cumento ne
nhum, V. s~ fez apenas ·um-ã: Qestão fraterria. Por 
que V. s• tomou a iniciativa imediata, ·dais dias 
depois, três dias depois, 48 horas depois, de deter
minar a sua empresa, através de um técnico, que 
se desJocasse de uma empresa sediada em Belo 
Horizonte ao município do Estado do Rio, para 
que lá fosse se cadastrar, numa telepatia difícil 
de entender? Como é que V. s• i:.abíc que ia haver 
verbas que se referiam a determinadas obras que 
estariam no contingente ou na- abrangéncia de 
atividades referentes a sua empresa? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Porque durante todo o tempo me foi dito, 
e eu sabia dessa informação, que as obras seriam 
obras de saneamento na periferia da cidade. 

o SR. RELATOR (Carlos Chiareni) - Quem 
lhe dizia isso? -- -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- No primeiro pedido do Dr. Alencar, para que 
eu o auxilíasse junto ao niinístro, essa -lnfofinãçãci 
já véio bem caracterizada. Tratava-se de obras 
de saneamento prometidas em campanha pelo 
prefeito. Obras para as quais a minha empresa 
tem competência de projeto. 

O :sR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então 
quer dizer que, em primeiro lugar, houve mais 
de Um-pedido do Dr. AlerlCar? Houve um primeiro 
pedido? 

O SR. SÉRCJO MENIN TEIXEIRÁ DE SOÚSA 
-Não, não houve mais de um, houve um único 
pedido, Sr. Senador. 

O SR. -REL.J\TOR (Carlos Chiarelli) - Então 
V. 8' cometeu um engano agora? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
~Não, n2lo cometi um engano. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -ACaba 
de dizer, o primeiro pedido! ... Eu ouço bem! 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRÁ DE SOUSA 
-Pode ser uma forma de exPressão, Sr. Sena9-çr. 
O que eu quis-âizer foi que na oportunidade em 
que o Dr. Alencar me procurou, ele já me caracte
rizou que as obras que o prefeito pretendia execu
tar seriam obras de saneamento na periferia da 
cidade. 

O SR. RELATOR (éarlos Chiarelli) - Então 
-fiéSse'morrie"i1io:ele-r)1e disse_de que se trataVam 

as obras? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Disse-me que se tratava de obras de sanea
mento na periferia da cidade. 

b sR. RELA.tóR (Caf!OS-Chíareno- v. s~flcou 
s;;~bendo_, desde_o _primeiro momento, isto é, a_nies 
de- tOmar a_ inici_aiivã., que_ as obras que seriam 
exeC-utadãs Cõm a verba que V. S• iria ajudar a 
libefar....::.... e; :pelÕ-Visto, foi fundamental a sua inter
venção e a -sua intermediação - eram verbas 
que poderiam sei' usadas para serviços que a sua 
empresa iria prestar com o intuito de lucro? E 
V. s~ disse: "Eu receio que seja um projeto dentro 
das normas empresariais". Portanto, com fin?li-

-dade de lucro - V. S• é diretor da empresa, com 
50% das ações, V. S• disse, agora, que sabia que 
o pedido se destinava a obras específicas que 
a sua empresa executa e, conseqüentemente, tlro 

-~proiíta e autorizada, avisãdO pelo ministro, V. s~ 
avisa a quem o estimulou no processo para que 
ã\ríse o ·prefeito e manda um fundõn~i-Jo~ ãtraves
"SãndO -a- rronteira- do estado, e lá no munic!plo 
do interior, no estado vizinho, para cadastrar-se 
-e-catalogar-se. Este é o perfil do processo. 

O SR. SÉRClO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- No momento em que eu fiz o pedido ao Sr. 
MinistrO, efetivamente, eu não tinha, clarafnente, 
a intenção de participar do processo do Executivo. 
E;._ o segundo ponto, é que a minha empresa não 
executa esse tipo de obra. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - [senção 
é uma coisa, mas V. S• sabia e transformou ... 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sabia que haveria obras no municíp_io,_ caso 
fossem aprovados os recursos. 

- - O SR. RELA. TOR (Carlos Chiare"lli) -Sabia que 
haveria _obras e sabia que as obras estavam na 
faixa de atuação da sua empresa ... 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-As obras não, $r. Senador! os projetas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) -Sim, pro
jetas de obras e a sua firma faz projetas. Então, 
V~ 5' sabia. Quando se tomou a iniciátiva, V. S' 
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já (2:St?_ya a par de qJJc o dinheiro seria. aplicado 
em atividades nas quais a sua empresa poderia 
ser beneficiária. - ·- -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE50USA 
-Não,_ tenho a impressão qlie"-riãõ,-Sr. Senador. 
Parece que os recUrsos foram exclusiVamente pa
ra obras. O projetO (ai contratadó pela prefeitura 
com recursos orçamentârfos próprios. 

o-·sR. RELATOR (Carlos Chiareifi) - A sua 
participação no processo é anterior a essa carac
terização fU.ndainental. V. s· sabia a natUreza das 
obras, quando foi estimulado a toniar medidas 
de gestão e intermediação junto ao Ministro. É 
verdade isto? · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOÚSA 
- Sabia vagamente, _porque se tratava de obra 
de saneamento na periferia da cidade, Sr._ Sena
dor. 

Não sabia em que bairro, não sabia qual a natu· 
reza das obras. 

Especialmente do que se tratava, não. 
O SR RELATOR (Carlos Chiarélii) ...:_-·E _fOi isto 

que o eStirriuJoU-a et1Viar um funCionário quando 
surgiu a 9-utorização da qual V. s~ tomou conheci· 
mento, privilegiadamente;· a mandar cadastrar a 
empresa-para a eventualidade de poder fazer um 
serviço? -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Siin, rio momento em que se positivou uma 
hipótese de serviço na prefeitura, eu mandei ca
dastrar a minha empresa, lâ. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare!li) -V. S• já 
sabia que poderia disputar, porque haver!a verba 
para tanto? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sr. Relator, o prOjeto, qUe foi eXecutado pelos 
outros sistemas foi contratado pela Prefeitura Mu
nicipal de Valença, atr~vés dessa tomada de pre
ços a que V. Ex• se referiu no início, e pagos 
com recursos próprios da Prefeitura, ao que estou 
informado. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente, 
como se tra.ta do mesmo assunto, - e e_u fui 
citado pelo depoente - eu gostaria de registrar 
aqui na comissão que o depoente fez duas decla
rações. 

A primeira fOi dando, na sua intenção como 
uma atenuante, o fato de que ele sp registrou 
a sua empresa depois de ter sido liberada a verba, 
o que eu considero uma agravante, porque, se 
a firma Hidrosistema_jâ estivesse sido cadastrada 
há muito tempo, Já, fosse, usualmente, uma pres
tadora de serviços à Prefeitura de Valença, já não 
se justificaria a _Hidrosistema participar daquela 
concórrência pOrque ela é uma concorrência on
de seriam feitas obras com recursos os quais o 
Dr. Sérgio- Mfmin T eixéira teria particiPado, como 
participou, e declaradamente participou, como ín
termediador, porque intermedíador é isto: contac
tou com 6 míiliStrá para pedir a verba, a pedido 
de seu amigo Alencar Carvalho. Então, acho que 
é uma agravante o fato de ter sido posterior, por
que ela não era cadastrado antes e, segundo a 
declaração que ele_ fez. de que estava arrependido, 
acho isto in1portante, porque ~u gostaria que esse 
tipo de intermediação, que foi feita de amigos 
do ministro para arrumar dinheiro para obras que 
vão acabar sendo executadas por participação de 
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empresas nas quais esses intermediadores Tazem 
parte, não_ s_e repita mais no Brasil. -

Então, acho importante essa declaração dele 
de que está arrependidO de tei' participado desse 
episódio. 

O Sr. José Paulo Bisol - O Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) --Pois 
não, Sr. Senador José_Paulo Biso], V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Nobre Senador, 
está subentendido, pelo depoimento até agora, 
que a Hidrosistema não teve anteriormente ne
nhum trabalho prestado à Prefeitura de Valença. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-É verdade, Sr. Senador, jàniais prestamõs ·qual
quer tipo de trabalho para a Prefeitura Munidpal 
de Valença, antes deste que veio a se transformar 
no objeto desta comissão. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pela própria 
natureza do serviço que a sua empresa presta, 
evidentemente tem prestado múltiplos serviços 
a múltiplas prefeituras. 

O SR. SÉRGIO MENIN TJ;:!XEIRA DE SOUSA 
- Não Sr. Senador, não prestamos seiViços a 
outras prefeituras. Presumo que, até a partir da 
presente data, não prestaremos a mais nenhuma, 
porque depois deste episódio nenhuma delas vai 
ter a coragem de se aproximar da minha empresa. 

O SR. JOSÉ PAUlO BISOL ~ Então, é a pri
meira vez que a ! lidrosíc,tema presta ServiÇoS- a 
uma prefeitura. 

O SR. SÉRGIO MENitl TEIXEIRA DE SOUSA 
- É a primeira vez, primeira e única veZ. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- E_ çomo se justi
fica o convite à Hidrosistema para elaborar esse 
projeto para Prefeitura de Valença? 

Qual é a explicação ....:..... porque as coisas não 
caem do céu a não ser a ch_uy-ç;, o granizo, etc. 
Essas· c-óisas não caem do céu. Como juStlffcar, 
pelos fatos, esse convite feito pela prefeitura à 
Hidrosistema? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Ilustre Senador, eu estava com a minha empre
sa cadastrada, no cadastro dos fornecedores do 
munidpio. Esse cadastro, certamente, servfu de 
base para os convites que foram feitos para apre
sentar;ão de propostas. Agora, V. Ex" poderá escla
recer certamente com mais detalhe com o Sr. 
Prefeito Municipal. Não sei a extensão desses_coo
vites e_ não sei qual foi o procedimento_ que ele 
adotou. Mas, certamente, a. minha empresa foi 
convidada a apresentar uma proposta nessa to
mada de preço pelo fato de estar cadastrada no 
município. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Então, gostaria 
que o depoente explicasse uma coisa que me 
gera alguma perplexidade - há aqui uma coinci
dência estranha. Somente três firmas entraram 
nisso aí, todas sedi8das~e:mB_clQ_Horiz_onte, a sua 
e mais duas. As três se cadastravam na última 
hora e não houve mais quem se_ cadastrasse? 
Parece que nenhuma delas, as outras duas não 
tinham qualquer vinculação com a Prefeitura de 
Valença, mas nesse caso compareceram lá, todas 
de Belo Horizonte. D_epois vamos ter um outro 
aspecto da questão, que é o edita1 que circuns-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Setembro de 1988 

tanciàas coisas de tal forma que estas três fiquem 
ª9-equadas ao proc:-esso. Qual é a expliCação? Es
·sa Coincidência tem cfue ter·urria explicação. Há 
muito espaço vazio que tomam inexplicáveis e 
inteligíveis as coisas~ Como é que aconteceu isto? 

Não estou lhe acusando - acho que este não 
é o momento de acusação, mas __ de_ esclareci
mento. É o seu momento, por·-srnar porque se 

_:_V ~S• está se restringindo aos fatos pode formular 
agora, ·aqui, neste momento a s_ua grande defesa, 
mas tem que_ser com fotos, não com opiniões. 
Eu.estabeleço _uma coincidência, que gera perple
xidade que não_tem inteligibilidade v. s~ tem que 
me dar esta inteligibilidade. V. s~ tem que me 
explicar porque a sua firma acabou lá, porque 
junto com a sua firma, nes:;>e processo todo, só 
duas de Minas _Gerais. E porQue os elementos 
do edital eram tais que fechavam com aS:_~ três 
firmas de_Belo Horizonte .. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Ilustre Senador, vou tentar, efetivamente, tenho 
muito interesse nisso, em esclarecer, na mei:l.ida 
dos fatos que eu, conheço. O fato de ter sido 
cOi1vidadC> a apresentar uma proposta foi decor
rente; naTuralmente, do meu cadastro prévio na 
prefeitura. O Departamento de Administração da 
Prefeitura certainente, pOde enviar convites para 
todos os fornecedores cadastrados, para os quais 
efetivamente ele mandou, e quais as empresas 
que estavam lá cadastradas. Isto terá que ser apu
rado junto ao município. 

Agora, não houve nenhuma conformação de_ 
edital que se adaptasse exclusivamente a essas 
e_mpresas, pelo contrário, houve uma coleta_ de 
preçOS cujo -o insf.ruriléiíto, tenhO ãqui em nieu 

_ poder, posso, caso seja de intereSse, passar a 
eSta egrégia comissão. E1e simpl_esmente solici
tava o fomec:im~nto de uma proposta com esco
pos técniCos e c.ondiÇões de. preços, nenhuma 
tomada de preços, condições comerciaiS. Fatos 
que nós fizemos, efetiv<~mente .. com muito empe
nho, cotamps com a m~todologia adequada, cor
retã, e a ·preços razoáVeis,_ abaixo daquefes -que 
praticávamos no mercado, dado o interess_e __ que 
tínhamos em_executar esse traba_lho. 

O procedimento de obtenção das propostas 
e âe julgamento delaS teria que ser obtido jui1to 
à p"refeirua. EfeUvameilte, são dados que escapam 
ao meu. conhecimento .. O que sei é que recebe
mos uma solicitação, um convite par?- apresen
tação de uma proposta. Não tinha nenhum edital 
conformando coisa alguma. A tomada de preços 
estabelecia que deveriam ser feitos: a· metodologia 
técnica e preços. E que o julgamento seria pelo 
menor preço, parece. Então; não havía nada que 
conformasse. A divulgação que o prefeito deu 
a isso- gostaria _até de chamar a atenção para 
este_[ato:_tiye oportunidade de obter junto a Poltcía 
Federal, acesso ao edital das obras. não se trata 
da ·contrataçãO do proj_eto, mas o edital que possi
bilífõU a Contratação das obras. O meu objetiV_o 
em requerer isSO à-POlida Federal fOi" pãr'a- de

·- monstrar outro fato, que era o desse edital ter 
sido dado a público no dia 26, portanto, depois 
que o reçurso estava disponível ao prefeito. Ele 
teria dito reiteradas vezes que foi obrigado a fazer 
uma Hc:itação, coisa que não é verdade. O meu 
objetivo ·para requisitar este-edital fcii esse, mas 
ele me trouxe um outro substdio que considero 
mais importante: é que reiteradas vezes o Sr. Pre
feito disse e parece que convenceu a esta cernis-

são, ness_e_aspecto;- que esSe Eidital ~ra o edital 
que impossibilitava a outras empresas_a partici
parem dáS obras, o que não é verdadeir.o. Esse 
edital - tenho aqui cópia requerida da Polícia 
Federal e posso_ pa.ssar à Mesa - estabeleceu 
como única condição para que qualquer empresa 

_participasse da licitação, que ela tivesse uma exis
tência legal, regular, representada pelo CRJF, Cer
tificado de Regularidade Juridica, mais nenhuma 
outra exigênda. Esse fato tem sido significativa
mente _distorciqo, desde que ele foi formulado._ 

O SR. JÓ.SÉ PAULO BfSOL - Vejo que V. 
Sf é bastante- 6bjetivo. Então, o- édit.31 é reguléir? 
v. s~ respondeu a um chamamento por edital 
int~irame~t~ irregul~r. _ _ _ 

-0 SR- SÉRGIO MENIN TEixEIRA DE SOU;sA 
- Eu não respondi a um edital. Não houve um 
edital para a elaboração do projeto. O edital a 
que_ me referi é para execução das obras. Aspecto 
nO qUál a Hidrosistemas não teVe nenhuma parti
cipação. Nós não executamos obras. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Mas esse edital 
é um chamamento: quem quiser ou tiver condi
ções de pi-estar serviços, que venha disputar, não 
é isso? · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não, __ é um convíte direto, sr.-senaaor:-Kprele1-
tura cótlvida- a empresa cadastrada, no cadastro 
de fornecedores de municípios, a- apresentar a 
sua cotaç-ão. 

-· - ····-- -~ 

O SR. JóSÉ PAULO BISOL ~ Certo: Então 
este convite nã-o tinha condicionantes como esta. 
por exemplo, capital social mínini.o? . . 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEJRA DE SQUSA 
-Absolutamente: 

O SR~ JOSÉ PAULO BlSOL _:_Não tinha tam
bém condicionantes como esta, experiência com
provada, nada disso? -

O SR. PRESIDENTE ITAMAR FRANCO-Tem 
a palavra o Senador Carlos Chiarem. 

- - -

O SR. RELATOR (Caflos Chiarem)- N_q esteira 
da indagação do Senador Biso! há um depoi
mento â:a PO!íciéi Federaf"do Di-. Mário Cíccií-elli 
Pinheiro. V. Ex• o ccinhece? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-É meu sócio. 

o sR. REL.ATOR (Carlos Chiarelli) - Pil ele 
a fls. 13 de depoimet1tci:- "Corr'fte_fEirência aO docU
mento BH/CT/4 .1 08/87 da Hidrossistema, em que 
é encamihh~do recomendações para o preparo 
do edital da_l~ra do-interrOgado, esclarece que 
era da competência da Hidr6ssistema encamt
nhar um modelo de espedflcação para a fUtura 
obra", ou melhor, ··recomendação para preparo 
do edita1 da tarde de 20 de agosto". 

É o depoimento do seu sócio tnformando.sobre 
os condicionantes, sobre a recqr:nendaç:ãç. de ela
boração do editaL V. S' confirma_ ou desmente 
a opintão de seu 56<:io? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Ela é rigorosamente verdadeira e fa1 parte do 
escopo da proposta. que apresentamos à prefei
tura Municipal de Valénça. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Então, 
ela é verdadeira? - --
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O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Absolutamente verdadeira. 

O SR. RELATOR (tarfõs Chiarelli}-"Foi a éll~ 
presa que recomendou as caracteristicas do edi
tal? E orie,ntou na preparação do edital? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Nós não fizemos o edital na sua forma acabada, 
mas como compete a qualquer projetista, demos 
as recomendações básicas relativas à especifi. 
cação, conteúdo, que tipo de dados deveria ser 
apresentado. 

E ó que~ relevc;3nte, Sr:filádor; este-rafo e-eXtre
mamente importante, gostaria de enfatizar muito 
isto, porque ê a essência da minha defesa. Ess_e 
edital, pelo que eu pude apurar, a partir do mo
mento que recebi, na sua forma acabada, da Polí
cia Federal, não exclui qualquer empresa na parti
cipação nas obras. O que é importante ser investi
gado é que divulgação foi dado a esse editaL 

O SR. RELATOR (CarlOs Chi<ú·elit).- A sua 
empresa disputou com alguma outra o direito 
de elaboração do projeto? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOÚSA 
- Possivelmelite, Sr: Senador. TratOu-se de um 
convite formulado pela prefeitura em que cada 
empresa deveria apresentar a sua metodologia 
e cotação de preços. 

O SR. REl..Jo,.TO'R (CarlOs· Chiar'eüo·- V. S• o 
conhece vagamente. Ele é àmigo do Sr. Alenc:13:r 
GulnúrãeS? 

O: SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Acredito que sim, Sr .. Sencidor. 

.• Õ.SR RE.u.TOR (Carlos Chiarelli)- Ele e ~o, 
no, s6ci~diretoi" ·ae que empresa? 

· O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Parece .que ele é.. sócio dessa empresa citada, 
MCM Engenharia. Em que proporções eu·nao 
saberia dizer a V. Ex• · 

OS~. RElATOR _(Carlos Chiarelli) - E es.s~ 
__ empresa, MCM Engenharia da qual é participante, 

sócio, diretor o Sr. Alexandre Machado Vilela, que 
também é_ amigo, como V. Se, do Sr. Alencar Gui
marães fC?l quem. gan~ou a Jicit~ção. em ·Valença 
ou não? 

· O SR. SÉRGIO MWII'i. TEIXEIRA DE SOUSA 
-A licitação não teve efetivamente u~ vencedor., 
ila_.medida em que o prefeito anulou o processo. 
Mas ela teria apresentado a menor cotação, isto 
é abaixo inclusive dO orçameõto que foi apresen
tado à Prefeitura Municipal. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)":_ EOtão,· 
temos aí dois amigos da mesma pessoa que origi· 
nariamente pediu verbas para a: municipalidade, 
.um dirigente de uma empresa e o outro dirigente 

O SR. REf.ATdR{CarkisChíarelli)..:..f"oipubli~ __ ,da outra. Ambas de fora de Valença, ambas de 
cado onde, como é que foram as características? fora do Estado do Rio foram aquinhoadas, uma 

O SR. SÉRGIO.MENii'fTEIXEiRA -DE" SOUSA com o projeto e_a outra com a eXeé:uçào da obra 
-Não foi publicado, foi um convite dii"eto aos ainda~que !enha havido a anulação final da licita· 
fornecedores que estavam cadastrados no muni- ção. E isso? 
dplo. . · d SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 

O SR. REW\TOR (Carlos Chiarelli) -·E o fato - Exatamente. 
de nenhuma outra haver participado não lhe cau- _QSR RELA.. TOR (Carlos C:hiarelli) _V. s~ disse-
sa nenhuma espécie? que não há obras em Valença ou que são trezentos 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Isso teria que ser apurado dependendo da pre
feitura, porque não sei se nenhuma ·outra parti
cipou. 

O SR. RELATOR "(Carlos CJo;arelli) - Não. Eu 
que estou lhe argüindo. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SouSA 
-Se foi só uma, realmente me causa espécie. 

O SR. RE.v..TOR (Carlos ChiareUi} -Sobre
tudo, considerando o fato de ser uma empresa 
não do município, não do estado e recentemente 
cadastrada. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEÍXEIRA DE SOUSA 
-Sobretudo nessa hipótese. 

O SR. RELATOR (Car"los Chia"rdli) - Quais 
são as suas ligações com o Sr ..Alexandre Macha-
do Vilela? -

O SR. SÉRGIO MENlN TEIXEIRA DE SOUSA 
- O Dr. Alexandre, eu conheço vagamente de 
Belo Horizonte. A empresa dele que teria sido 
a vencedora das licitações, vim a conhecer a exis~ 
tência dela depois da publicação do episódio de 
Valença. 

O SR. RELATOR (CarlosChiarelli)·- Ele não 
é seu amigo? · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não. Não ê meu amigo. 

metros, não é? 

O SR.-SERGIO .MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Ao que pude (lp~rar, Q prefeito já executou 
trezentos metros exclusivamente de calçamento 
em bloquetes do concreto sextavado, 

:!o'·· O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa in
formação sua é atualizada? 

O SR SfRGIO MENIN.TEIXEIRA DE SOUSA 
......,_ De alguns dias. Não sei se hoje seria_ a mesma. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - Gostaria 
que o. Presidente passasse àS mãos do depoente 
esse conjunto de fotografias que foram tiradas 
agora ern Valença para saber se ele reconhece 
a área, porque são .obras que estão sendo feitas 

-ágor.ii, · e a infor~ação. da ~ssessoria técnica do 
Senado, .que fez uma vistoria ln loco é de que 
não·são 300 meh·o.s, saõ 5 metros" que já foram 
realizados. O que dão uma diferença de 17 por 

-I. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Essas fotografias são inÚ~resSafltes,. porque 
mostra efetivamente que a obra está sendo feita 
com elementos .em concreto sextavado, confor
me tinham-ine informado. Agora, a extensão efeti
va eu não _s-ei, Sr .. Presidente, Srs. Deputados, A 
Assessoria do Senado certamente tem mais comK 
petênCia do gye ·eu p~ra, ·e~a~_inar .isso. ~ual o 
comprimento, Srs. Deputados, efetivamente não 
poderia dizer a V.~ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
V. s~ ri!tifica· e modifica a sua informação. 

O SR. SÉRGIO MENlN TEIXEIRA DÉ SOUSA 
- Não. Reçebi a info[maç.ão porque nunca fui 
Jâ em Valença, Sr. Senador, e deixei iss.o bem 
claro. Recebi por ter<:eiros_ a informação de que 
havia sido feito exclusivamente 300 metros em 
elementos de concretos sextavados, que é o que 
parece que está sendo feito na fotografia. fora 
dos padrões que foram projetados pela Hidrossis
temas e fora das especificações habituaiS a esse 
tipo de tratamento superficial. 

O SR. RELAIOR (Carlos Chiare/ii)..:_ Sr. Oe
poente. algo que tem que ficar muito claro aqui 
e que a informação prestada tem valiqade efetiva. 
Argüido e, aliás nem argüido, espontaneamente, 
V. s~ afirmou que havia sido construído um trecho 
de trezentos metros. Se o fez PO! informações 
de terceiros, ao traduzi·la e transmiti-la à comis
são, V. s~ encampou a informaçáo, sob pena de 
que o fato de não ir a Valença também o excluísse 
de ter disputado a \"idtação, de ter feito o projeto. 
o fato de ir ou não é secundário. v. s· trouxe 
uma afirmativa, que vale para o processo, tentan
-do impugna( os argumentos referentes à custa, 
à natureza do empreendimento ou envolvimento 
da sua empresa, e o prefeito, na verdade, não 
estava fazendo a obra que se díz viável de ser 
feito. Deu credibilidade a alguém que é de sua 
confiança qt.te lá esteve e nos trouxe a informação 
·de que eram trezentos metros. Não são; .são cinco 
mil metros. Esse fato é s~rio, porque· mostra que 
V, s• está tendo pouco cuidado com as informa
ções_ que traz aqui e que traz, como sf'!ndo verda
deiras. Apenas este fato que eu queria registrar. 

O SR. SÉRGIO MENJN TEIXEIRA DE: SOUSA 
-Fiz é5Sa ressalva, Sr. Senador, de que eÜ estaria 
transmitindo uma informação de terceiros. Não 

.. ~.stive lá pessoalmente. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- É que ficamos 
a meio caminho, naquele terreno da cart:Honvíte. 
Se v_s• me pernlltisse? _ . 

Eu gostaria de saber se a carta-conVite, expe
dida pela Prefei!ura, na elaboração do projeto, 
chegou a. Hidrosslstema:s por via postal ou foi 
entregue pe.ssoalmente. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SODSA 
--.:: Eu disse ao Senador Chiafelli que iria tentar 
apurar efetivamente como foi, embora já antecipe 
alguma dificuldade nisso, Sr. Senador, porque es~ 
tamos muito remotos ·em relação a esses fatos. 
Não tenho convicção da forma como este convite 
chegou a nossa empresa. 

O SR. JOSÉ PADLO BISOL __: Mas a contra
partida é mais fácil de lembrar. A proposta da 
HidrosSistemas foi postada ou entregue pessoal~ 
mente? 

O SR SÉRGIO MEI'!IN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não tenho convicção disso, Senador. É mais 
provável que tenha sido encaminhada diretamen
te, através de portador. Mas é possível que tenha 
sido também encaminhada por via postal. Não 
posso, hoje, afirmar, <:om segurança, isso: 

_ O SR. _JOSÉ PAULO~BJSOL -A preços corren
tes, quanto custaria o metro quadrado de paví
mentação de rua com blocos poliédricos? 
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· O SR. SÉRGIO MENIN T~IM DE SOUSA 
- Na planilha que oficianiciS? Não entendi a per
Qlll!ta. Perdão, Sr. Senador. 

O SR JOSÉ PAULO BISOL- Corrente, hoje, 
quanto custaria o metro quadrado de pavimen
tação da rua em blocos. poliédricos? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Eu não saberia dar essa inf0m1ac;ão de cabeç-a, 
Sr. Senador. 

O SR JOSÉ PAULO BISOL- Foi ·o Depoente 
que comunicou ao Sr. Aléncar Guíiriãraes-cjüe 
o pedido da Prefeitura de Valença havia sido auto
rizado pelo Presidente da R_ep~blica? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Fui eu qU:e infomiei ao Dr. Alencar que o pedido 
do Prefeito de Valença tinha sido aprovado. 

O SR. JOS~PAQLO BISOL - E a fonte do 
seu conhecimento disso? 

O SR SÉRGIO MENfN TEIXEIRA DE SOUSA 
- S._Ex•, o ex~Ministro ~níba_l T~ixelra ·me infor
mou. 

O SR. PRESIDENTE (..!osé lgnácio Ferreira)
Se o Sr. Senador quiser pross_eÇJuir? 

O SR. JOSe AGRJPJNO MAIA-- Sr.Eresident~. 

O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferre ira) -
V. Ex- tem a palaVra. 

O SR AÓRIPINO MAIA- Nã Únha do raciocínio 
do -senador Paulo Bisot e_ Carlos Chiarem, acho 
que é· Uma questão muito importante para ser 
esclarecida. O D_epoente, pelas fnformações que 
aqui prestou, demonstrou_ ter um conhedmento 
muito mais abrangente do processo do que aque
les atinentes, exatamente, a sua_ respo'nsabilídade, 
que eu gostaria de recapitular, que seria: prestar 
. assessoria à Prefelt!J.J:.a..._o_g _sentido de entregar 
um projeto técnico e, tarrlbém, sugertr ou indicar 
preços, que constariam dó edital de concorrên
cia? 

O SR SÉRGFO MENIN: TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não. 

O SR JOSÉ AGRIPltiQ_MAIA -Tem esses 
dois fatos? 

O SR. SÉRGFO MENIN TEfXEfRA DE SOUSA 
-Todo o projeto, como é hábito e é norma, 
a projetista entrega as plantas básicas em enge
nharia, os métodos consultivos, os ens<;~.ios e_tes
tes, orçamentos, recomen-dações a respeito de 
como contratar os serviços, como fiscalizar os 
serviços, que tipo -de ensaio deve ser feito, tudo 
isso inclui-se no ~scope do projeto. 

O SR JOSÉ AGRIPINO MAIA - A proposta 
de preço que a PrefeitUra_ a·dotou foi a proposta 
apresentada e sugerida pela Hidrossistemas? 

O SR SÉRGIO MENlN TEfXEIRA DE SOUSA 
- A proposta de preços viria - no projeto ou 
na abra? 

O SR JOSÉ AGR!PfNO MAIA - Na obra. 

O SR. SÉRGFO MENIN TEfXEIRA DE SOUSA 
- A proposta de preços que viria a ser adotada, 
caso a lkitação não tive_sse. $_ido anulada, foi a 
cotação oferecida pela Iicitarlfe; pela empreSa que 
se propunha fazer as abras. 
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O SR. JOS.É AGRI_PlNO MAIA- Mas não houve 
uril preço básico na conCoiTêriciã? - -

O SR SÉRGfO MENfN TEIXEJKr, • . )US ~ 
-:-.Houve. Houve Ym Qrçamento que produzimos. 

O SR JOSÉ AGR!PfNO MAIA.- O preço base, 
portanto, do edital de c;oncorrência, foi o preço 
base sugerido peJa Hidrossistemas? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Mandamos um orlamento básico para a Prefei

, tura como elemento essencial _dp projeto. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAlA- Perfeito. Então, 
a Prefeitura adotou, como instrumento para julga
mento de __ concor(ência, o preço-base proposto 
por Hidrossistemas. 

.· () S~. SÉRGFO MENIN TEfXEfRA DE SOUSA 
...,...~Sim. A Prefeitura utmzou o Orçamento da Hi
drossistemas para seccionamento dos lotes e pa

- ra a licitação das obras. 

. · ·osR JOSÉ ACRFPFNO MAIA-Perfeito. Então, 
g_preço-base ficoy estabelecido comq preço~ base 
sugerido pela Hidrossistemas. 

O SR. SÉRGIO MENfN TEfXEIRA DE SOUSA 
...:....;.É verdade. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA - Daí, vem a 
minha dúvida. Com tudo que foi aqui dito pelo 
Prefeito e pelos diversos depoentes que aqui pas

-Saram, ficou declarado que a Prefeitura teria sido 
instada a pagar uma comisSão de 50% do global 
da verba repassada pela . Sep!an à Prefeitura. E 
a forma hª-.bi:J de repasse desses 50% seria, como 
se pode deduzir, pagamento pela empreiteira que 
'ganhasse a obra .e que, superfaturando os servi
ços, teria caixa suficiente para repassar esses 
5D%. Este_superfaturamento ocorreria na medida 
em que os preço$ eStivessem super-valorizados. 

. o-sR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Ê verdade. 

. O SR. JOSt'_I\GRIPft'lO MAIA - Este Rreço 
~::.:., e. aí vai a -mfnha deduç'âo - o preço:base 
da concorrência foi o preço proposto pela Hídros
slstemas. O Pfefl':!ito disse que a:nulou a concor

rência, até porque _isto lhe foi sugerido por doís 
eminentes Parlamentares, gue são o Senador Nel
son Canieiro e: o nobre Deputado Ronaldo César 
COelho; anulou a concorrência_ por não querer 
pactuar de um procedimento ilícito. Essa, portan
to,_ a versão do prefeito. Mas o fato é que a concor
rência foi anula,da. V. S• disse Çt_qui que os preços 
propostos eram preços compatíveis com aqueles 
praticados por outros órgãos públicos, inclusive. 

O SR SÉRGfO MENIN TEfXEIRA DE SOUSA 
-EU dis~e qUe eram· menores. 

O SR JOSÉ AGRIPINO MJ.JA - Porque esses 
preços, portanto, não seriam__legit!mos. Se a con
corrência foi anulada, sob a alegação de que os 
preços seriam supervalorizados e pelo dinheiro 
disponível era possível fazer quatro vezes mais 
obras do que a concorrência deteJminava, estou 
com--uma dúvida. Se o Prefeito anulou a cOncor
rência pelo fatO de os préços estarem excessiva
mente altos, ou se hot,~ve algum outro fato q!J.e 
ainda- hão foi posto a esta CP!. É esta a pergunta 
que faço a V. s~ Afasta-se a hipótese dos preços 
~~rem super-valorizados, em conflito com o que 
v. s· diz. Existiria, do seu "conhecimento, algum 
outro fato que teria determinado a anulação da 

corlcorrênci<:~. por parte do Prefeíto? Houve algum 
conflito de interesse enlté Prefeitura e empresas 
envolvidas? 

O SR SÉRGIO MENfN TE!l<EJRA DE SOUSA 
-DustreSenador, este éo"pohto"mais importante, 
hoje, de toda essa questão:. Já meditei rm1ito, já 
me afligi muito por esta questão~ tentando enten· 
der as motivações do Sr. Prefeito Municipal de 
'f§llença para afirmações dessa ·natureza. Efetiva
mente, não tenho uma explicaçãO racional, razoá
vel, para essa atitude do prefeito. Tenho, isto sim, 
a minha convicção_técnic:a~_que pode ser verifi
cada, com toda _a segurança, por empresas espe
cializadas ou por especialistas, de que esses pre
ços não estão svpervalorizados e que jamais em
presa alguma conseguiria fazer _quatro vezes, três 
vezes, oU Uma virgula ~mia ve~ o que eStá pl'evisto 
no projeto. -

O SR JOSÉ AGRIPINO MAif,- Sr. Presidente, 
acho que este é um dado da maior importância, 
que tem que ser _suficientemente estuçlado. Por
que_ aqui se coloca: ou _a concQ(rência foi anulada, 
realmente, por que quem iria ganhar a- concor
rência iria ganhá·la por um preço exorbitante, ou 

- houVe algum outro fato que ainda não _é do conhe
címento desta CPI, que motivou a anulação_dessa 
cohcófféi'iCia. Eu queria deixar isto ba$tante claro, 
porque este é um ffião que deve ser estudado. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEfXEIRA PE SOUSA 
--Se __ O_ Presidente .me permite, eu gostaria de, 
inclusive, aduzir alguma coisa a este comentário 
do ilustre senador. Efetivamente, ~ste-assunto está 
sendo a minha preocupação constante:· quais as 
motivações_ que levaram esse fato, a essas d,ehún
cias do Prefeito? E mais ainda: quais as_ motiva
ções pelas quais esse episódio ficou examinado, 
desprOporcionalmente, em relação às suas carac
terísticas? Tenho feito um esforço pessoal grande 
para examinar essa questão. Isso me aflige direta
mente. Tem sido feito um verdadeiro terror em 
cima ·disso. Eu gostaria, se me fosse permitido, 
Sr. Senador, mostrar, índus_ivê, como o assunto 
está sendo examinado pela imprensa. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lQ-iládo Ferreira)
A Presidência pondera a V. s~ que esse assunto 
é uma e.onsideração lat~ral e V. S• pOderá, inclu
sive, faz_ê-lo, mas, nu(na 'ocasião em que as per
guntas já estejam todas formt,~-ladas e a presi
dência lhe dará a palavra para esse esclarecimen-
to. -- -

o SR SÉRGIO MEI'IJN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Eu.-~!;Jradeç_o. 

O SR PRESIDENTE (Itamar Franco)- Então, 
nós vamos entrar em drcunlôquios, que-ampliam 
a investigação naquilo que é central sob q ótica 
dos Srs. SenadoreS. 

O SR JOSÊ _AGRlPINO MAIA - Uma última 
pergunta·, sr. Presiclente? 

O SR PRESIDENTE (Itamar Franc-o)- Conti
nua V~ Ex• ~orri â p_alavra.-(Pàu:5a.) 

O SR. __ JOSÉ _AQRIPINO ---: A Hidrossistemas 
não prestou a assessoria que prestOu à P.te:feitura 
de Valença, a nenhuma outr<;~ Prefeitura, quer de 
Minas, quer do Rio de Janeiro_ quer de qualquer 
outro Estado? 

. 0 SR. SÉRCÚO MENIN TEiXEIRA bE SOUSA 
-Não; não prestamos,-Sr. Seriador. · 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)~ V. Ex" 
tem a palavra, ·senador Carlos Chiare/li. -

O SR. RELATOR (Cai'!Os Chiaretll)- Aprovei
tando a argüição do ilustre Senador José Agripino, 
referente à anulação do ato licitatório, eu pergun
taria o segui~te:'houve a anulação? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEÍXEIRA DE SOUSA 
- Da licitação de obras, sim. 

O SR. RElATOR (Carlo_s Chiárelli) :._E;-á S~u 
juízo, de acordo com à sua infor'rriaçãó, 'a licliaÇão 
fora correta? · · · · · · - - · - · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA. DE SOUSA 
-A meu juízo, ..sim. Aliás, eu gostaria de retificar 
esse ponto, Sr. Senador. Hoje, estou convencido, 
eu tenho apurado bem esses fatos, e estou con- -
vencido de que hâ um "Senão" neSsa HdtaÇâo; 
hâ um "senão .. importante, que teria sído a inde-
vida divulga_ção d()s avisos pe licitaÇão. -

Pelo que eu pude apurar, Sr~ Presidente, -
e obtive isso com a ajuda da Polícia FedefãJ -
essa licitaÇào TOi divulgada num hebdomadário 
local. 

Esse é O úillco reparo qUe eu teria que fai.er 
em relação a· todo o processo: - · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -- Então, 
o único aspecto de irregularidade_ que V. SA anotou 
e notou foi o fato de que a divulgação foi feita 
numa publicação local. E sô nessa publicação? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Ao que me consta, sim, Sr. Relator. 

O SR. RElATOR -(C:àrfOS-Chiarerii).:.....:. En~O-. 
nós tivemos urna convo-cação para licitãção, pu
blicada apenas num órgão da cidade de Valença? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sim, ao_ que me consta foí só isso. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - E as fir
mas participantes foram só as firmas de fora de 
Valença? 

O SR. S~RGIO MENIN TEiXEIRA ÓÉ SOUSA 
- Exatamente, Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (Carlos ·chiãrelli) ·-E estra-
nho, não é? ---- -------

0 SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Eu acho profundamente estranho. 

O SR. RELATOR (Carlos oiiarelli)- Porque 
pareceria mais lógico anular uma concorrência, 
quando se publicasse só no Município e só firmas 
do Município disputassem. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEiXEIRA DE SOUSA 
- Exatamente. 

o SR.- RElATOR- (Carlos chiarell() - AQúa, 
publicar só no Munidpio, os licitantes serem só 
de fora, é um pouc9 surp_reendente._ _ __ 

Qual é esse órgão de Valença que é tão lido 
em Belo Horizonte? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Eu não saberia dizer, Sr. Senador, mas eu 
gostaria de registrar que, efetivamente, esse episó
dio de Valença me surpreende a cada dia. todos 
os dias são descobertos aspectos novos ·surpree
dentes. 

Acredito que esse aspecto é_da maior impor
tância para se entender todo o mecanismo que 
levou à anulação dessa licitação. 

Eu (eputo e afirmo isso, com absoluta convic
ção, de que o único procedimento, pelo que eu 
pude apur"ar até agora, que não estaria absolUta
mente correto nessa_ licitação, de vez que o edital 
e os mecanismos publícados não impediam qual
qúer outra empresa" d'e paitiêíp'al-', acredito que 

• _a única coisa incorreta teria sido a sua divulgação 
de __ forma inQ_evida._ . 

_ _.. ~ O SR RELATOR (Carlos_ Chiê!r~lli)- E quem 
. tomou a iniciativa de anular? 

· · O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEiRA DE SOUSA 
, ~Pelo que foi declarãdo, o Sr. Pr~feito Municip.-;,1 

çle Valença ... 

O SR. RELATOR (Carl.;s Chiarelli) -As empre
sas que ganharam ou ganhariam potencialmente, 
~ deveriam ganhar a _concorrência, a licitação e 
tudo, apesar do fato de que estavam estribadas, 
digamos; na-melhor qualificação técnica, na pro-

_ _posta g~.dequada, de que a única· falha seria essa 
- _ Cle publicar em Valença, e a disputa ser de empre

sas de fora; nenhuma delas (oi a juízo, que V. 
s~ saiba ou há que'stõesjudiciais pend€ntes contra 
essa anulação? · -- - -· -- · - - · 

. O SR. sÚCid MENiN TEIXEiRA DE SOUSA 
_...... Eu não tenho essa informação, Sr. Senador, 

0-:SR.R-ELATOR (Carlos Chiarelli)- V. s~ náo 
sabe_de que tenha havido nenhuma ação judicial, 

~_-ou nenhuma medida administrativa contra o ato 
do Prefeito que anulou a conc;:prrência? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSÀ 
..::: .. :Nao; não sei, não tenho essa informação. 

O SR RELATOR (CarloS thiarelli) -As partes 
prejudicadas, potencialmente prejudicadas acel .. 
taram a anulação? _-

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sr. Relator, eu não tive nenhuma participação 

_ no processo da obra. O meu envolvimento, na 
questão de Valença se conduiu com o término 
do projeto. b~ modo que _e_u não !enhq e?Sa infor· 
mação. __ 

o sR RELÃTOR (Carlos Chiarelli}'......: o de
poente já 6Liviti falar da emp~esa Caballero? 

o sR. SÉRGIO MENIN TEi>fiRA DESOUSA 
- .::.:.;.:Já. Conheço a empresa. 

- O SR RELATOR (Ca.rlos Chiaiélli)......:... Tem ou 
teve _relações comerciais cory1 ela? 

O SR. ~ÉRCIO MEI'IIN TEiXEIRA~ DE SOUSA 
. -, Çõffi_ a empresa Caballero, não. 

O SR. REU\TOR (Carlos C!liandli)- Nunca? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEiXEIRA DE SOUSA 
-Nunca. 

____ QSR RELATÓR.(Carlos Ch'ia.relli)- ·Nem par~ 
ticularmente, n~rn. individualmente, nem _a sua 
empresa, da qual é cc-proprietário? 

· o sR. stRaú::i MENIN TEixEiRA DE souSA 
-Eu não tive nenhum relacionamento comercial 
com a empresa Cabaleiro, nem-individualmente, 
nem através da empresa. 

~ PSR. RELATOR (Carlos Chiarelli) :-_Conhece 
os dirigentes-da empresa, todos ou alguns? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Conheço um dos diretores. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) _,. Qual é 
o diretor que V. S• Conhece? 

O SR. S~RGIO MENIN TEIXEIRA DE~SOUSA 
- O Dr. Marcos Caballero. 

O SR. RELATOR (Carlos -Chiafeili)- A empre· 
sa também compartilhou das propostas ou cc
participou do episódio de Valença? 

O SR:'SERGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sr. Senador, informei a esta ComissãO que 
meu envolvimento _com a_Prefeitt,.~fa Muniçipal de 

Valeriça tern1.irl6ú qUai1do o projeto Se Conduiu. 
Não acompanhei o processo de licitação das 
obras. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Mas V. 
s~ sabia que a MCM estava participando?_ 

O SR. SÉRCllO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sim. Isso foi· ilotiCiãdo em todos os jornais. 
Só vim a tomar conhecimento da existência dessa 
empresa pelos jamais. Não conhecia sua exis
tência. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli)- àuaC da 
~ MCM? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-DaMCM. 

O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli) -=--Apesar 
de conhecer o Sr. Alexandre Vilela!? 

O SR. S~RGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 

7 _ COi]heda Vag_amente: O Sr. Alexar1dre Vilela. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. 8' co
nhece-o Sr. Álvaro. Mariano Teixeira Hardy? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOOSA 
-Qual é o _no!lle, Sr. S_en~dor? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Álvaro 
Mariano Teix~ira Hardy (H·A-R-0-Y). 

O SR. SÉRGIO M.ENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não me recordo de conhecer essa pessoa. 

O SR. RELATOR (Carlos C1iiare1li) - Não a· 
. conhece, Jogo não saPe de quem ele pode ser 
parent~. evidentemente. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- NãO~ NãO o-conheço. -

O SR. RELATOR (Carlo_s Chiarellí)- E a firma 
Somep V. s~ tem cOnhecimento, sabe se- existe, 
ou nãQ,sab~ ... ?_ 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sei. Sei que existe, conheÇO sim . 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) ~É sediada 
onde? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
·..:.......É sediada em Belo Horizonte. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- ACaba
llero também é sediada em Belo Horizonte? 

-0 SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Também ê sediada em Belo Horizonte. 

O SR. RELATOR (Cai-los Chiarelli) -Com a 
Somep, há algUniéi relação da sua firma Ou sua 
mesmo corp a firma ou com os dirigentes dela? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SáUSA 
- Não. NãO tenho nenhuma relação comerdal 
com a empresa Somep. 
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O SR. RELATOR-(Carlos Chié.re\II)-- Nem nun
ca teve? 

O SR SÉ\<GlO MENIN TEI)<Ç:I.RA DE-SOUSA 
~ Nem nunca tive. 

O SR MAURICIO CORRÊA - Senador .Carlos 
Chiarem, V. Ex" me permite? 

O SR. RELATOR (Ca"tlos Chiarelli) - Como 
não! 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Dr. Sérgio, .eu 
estou vendo aqui que há um documento t;;:ry.yiado 
ao Prefeito de Val~nç_ª, assinado pel9 s_eu sócio, 
Mário Assicarelli Pinheiro, no dia 20-08-87. e. logo 
em seguida, o edital de_lidtação. 

V. S• acaboU de falar que as su.:\s atividades 
terminaram com relação à Prefeitur;;J: no dia erit 
que foi entregue o projeto, certo? 

O SR SJ!:RGIO ME;NIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Éverdade. · 

O SR MAURICIO CORRtA ~ Quer dizer que 
esse edital de lititação_não fo!_elab_orado pela sua 
firma?· 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não. O edital de licitação ê de competência 
e da responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

O SR. MAURiCIO CORRÊA - Sr, Presidente, 
gostaria de su-bn1eter a V. Ex· q ~xame de jipolofii_a 
das máquinas usadas .. Indicaria, inclusive, caso 
V. EJ(' entendesse de interesse desta Çom,lss~o; 
um dos peritos aqui em Brasília, uma das maiores 
autoridades, Ant_ônip Carlos Vilanova, para fazer 
a perícia entre os tipos usados nessa carta que 
foi enviada à Prefeítu_rél, d.ª Hidrossistemas, e o 
texto do edital de licitação. - - -

Aproveitando _que estou com a palavra, se o 
Sé:nador Chiarelli me pe:rmite ... 

O SR PRESIDENTE_(José lgnácio Ferreira)
Essa carta diz o que, Sr. SeQador? 

O SR. MAURICIO CORRJ!:A - A carta d~ o 
segui!lte: 

"Em conJormidade çom a alínea = "N" 
do item 11 da nossa proposta BRPR_ b5937, 
temos a satisfação -de encaminhar a V. S• 
o seguinte material ne_c_essãrio à efetivação 
da licitação das Qbras de calç?omento do balr~ 
ro Ponte Funde;;."' _ - . _ 

Esta é uma carta _que está sendo endere· 
çada por Mário Asslcarelli ao Prefeito. 

O SR. PRESIDENTE{José lgnácio Ferrei~ 
ra) -Tem papel timbrado da Hidrossiste~ 
mas? 

O SR. MAURICIO CORRJ!:A - Este aqui 
é papel timbrado da Hidrossistemas e o outro 
não tem timbre nenhum. Mas os timbres, 
as marcas são s_emelhantes. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferrei
ra) -O que V. Ex·-requer então ê que se 
faça cotejo. lnkíãll'nérile, talvez o depoente 
poderia ver a carta e, naturalm~nte,_ confirmar 
ou não a sua procedência, para que, subse· 
qüentemente, com ba~ .. nela, se possa tomar 
a providência a que V._Ex- se referiu. 

O SR MAURIOO CORRJ!:A- Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferrei~ 
ra) - A Presidência solicita a ·exibição ao 

depoente da cópia, da xerocópia da carta. 
(Pausa) -- · 

O SR SÉ\<GIO MENIN TEIXEIRA DE SOU
-SA- Esse documento evidencia o seQuinte: 
esta carta de referência BHCT 478/87, inde~ 

~ - - pendentemente de qualquer perícia- eu as~ 
sumo isso - esta carta efetivai"nenre foi pro
duiida pela Hidrossisten1a5, endereçada ao _ 
Sr. José Gomes Orac:io, P_reféito Municipal 
de Valença. 

ESlêânexO, editar·ae licitação, não. Certa· 
mente nã6 é o edital que foi publicado pela 

- -- prefeitUra,~ do qual eu tenho cópia, obtida por 
_Certidão passada pela f>olída Federal, e que 

-Posso e:ncar:nii-thar à MeSa, ãgoi"a, néte mo· 
melito. MaS, põderia quando muito~ reco
mendar para qué a prefeitUra Pródüi:ísse o 
edital. 

Se o Senhor me der licença, Sr. Presidente, 
... gostaria de-passar às mãos de V. Ex', o Edital 

efetivamente produzido e apreendido nO mu
nicípi~, pela Polícia _Federal, 

_O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferrei· 
ra)_..,..... Pois não. 

O SR MAURiCIO CORRJ!:A - O Senhor 
a$sume, vamos dizer, terá c:ondiçõ~ de afir
mar se o tipo usado, no segundo documento, 
vale dizer, nas recomendações da licitação 

_ este tipo aí é o mesmo da sua m4quina ou 
-não há condições de afirmar? - ·- -

O Sr. disse que a sua tarefa lá, perante 
a prefeitura, terminou exatamente com a 

-apresentação do projeto, isso aí é bem poste~ 
rior, se não me falha a memória: 

O SR SÉ;RGIO MENIN TEIXEIRA DE SOU
SA-- Veja bem, Sr. Senador, desculpa-me 

'-=-..::.-----a iliSiSteilCia, mas parece-me que estes dqcu~ 
mentes-são rec-omendações para um prepa
ro de edital, não se trata de um edita] pro-du-_ 

-lido pela Prefeitura de Valença que é esse 
-=-obtido na Polícia Federal É provável, e isso 

--=: hão_ posso· dizer, porque é um documento 
rasurado rabisçado, modificado, mas pare
<:e--me ser a_ recomendação produzida pela 

_ Hidrossistemas. 

O SR. MAURICIO CORRJ!:A - V, s• disse 
ãntes que a sua firma_ não tinha absÇ~luta
mente nada com o problema de licitação. 
E V. Ex' admite que a sua empresa po-deria 
ter. feltQ recpmendações sobre a lic:itação. 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não, eu sempre admiti isso.:: e- não mudei 
o meu depoimento, isso faz parte integrante do 

- - projeto. É importantíssimo que se fixe bem isso. 

0-SR. MAuRídO c:óRRÊA - A nitnha insis
ténda Se d'eve ao- fato de o Sr. i:er afiança-dó que 

·-·a sUa tarefa havia se encerrc;;do ã!i. 

0 SERGIO MENIN TE;IXEIRA DE SOUSA -
E é vei-dade. · ·-

O sR. .MAUR[C[O _CORREA ~ Muito be~. eu 
continuo a solicitar ao Preside!)~ cas.o hoje conve-
niên<:ia... -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sr. Presidente, -há um documento que me foi 
eiJbiaO,-documento que eu pude obter por reque
riinento à Policia Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Porque o depoente acaba de dizer que assume, 
como verdadeho, não só esse eXpediente cuja 
xerox nós exióirrios, com.o também a minuta que 
foi apresentada. De rnan!="ira que,_não há sob este 
aspecto razão para a perícia. 

. O SR /'1AURÍC!O CORRÊA :..__ A razão existiria 
se por ventura ele não tivesse dado a explicação -
}~gora. __ __ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
_A menos que V. Ex:' queira cópia do -edital publi

__ c.adO,_a(sim, mas se V. Ex• c;lepois eXaminar os 
documentos, resolver solicitar issO, ·a Presidência 

-examinará; de acordo com_o_Plenário. 

O SR. MAURIClO CORRJ!:A - Dr. .Sérgio. o 
prefeito Graciosa disse que o requerimento de 
solicitação de verba, à Seplan foi firmado no dia 
23 de julho. Nesse mesmo dia_,_nóS con,heCe111os 
a efic:.ádã dos rios~os Corfeío·s,_nós_.nãp acredi
tamos que por via postal tenha sido recebido pelo 
Ministro da Sepfan. Por outro ·lado, três firmas 
mineiras participaram da concorrência, o Sr. Alen
car -é de Minas Gerais, coincidentemente amigo 
do Sr., não teria_ sido o Sr. a pessoa que levou 
pessoalmente, oo mesmo dia~ ou tenha mandado 
algum portador entregar diretamente ao Ministro 

--Aníbal Teixeira, esse documento? Porque exala
mente nesse mesmo dia, se não estou engaitado, 
foi protocolado na Seplan. 

O SR. SERGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- O documento a que V. Ex" se refere é ... 

O SR. Mf\URÍCIO CÔRREA- O primeiro enca~ 
- minhamento de solic:itação de verba à Seplan. 

O Sr. Alencar disse que entregou ao Sr.; ele faz 
referência que passou os documentos ao Sr. 

OSR. SÉRGIO ME;NIN TEIXEIRA-DE SOUSA 
-_- E absolutamente falsa esta informação. Ele 
jamais me passou este documento. 

O SR. MAURÍCIO CORRJ!:A - Quer d~er que 
_ _v,_s~, nãQ t~ve contacto nenhum com o Ministro 

a respeito Oa entrega desse doc;ymento? 

O SR Si!;R<)IO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não, não tive nenhum contacto com o Sr. 
fv\inistro pessoal~mente, sobre este documento. 

O SR. MAURfCIO CORRÊA- Porque é incrível 
para nós, principalmente para minha cabeça, pas
sar na minha cabeça, a não ~er que haja aí uma 
obra do Espírito Santo, que ó Sr., sendo primo 
do Ministro da Seplan, que o Sr. Alencar sendo 
mineiro, tendo conheCido o_ prefêito através de_ 
seu irmão em Valença, que a sua firma tenha 
ganho a execução do projeto, que as firmas minei~ 
ras tenha.m participado. Quer dizer, não dá para 
passar na cabeça da gente; Dr. Séigio, que pelo 
menos:, do ponto de vista ético, não tenha uma 
_çonotaçâo perlgOSã., ·e 'eu diria até criminosa, da 
-Í!Ítermedíaçào de tOdo es~e. grupo tníneiró, que 
se locãlizou en1"Valençã; eSpecfficamente, para 

- obtenção desse recurso. O Sr._ não teria nenhuma 
explicação que pudesse nos ajudar a entender, 
toda esta trama - se me permite dizer assim 
~toda esta combiriaÇãO de figuras mineiras, den
tro exatamente do mesmo objetivo? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Perfeitamerlie, ilustr·e Senador, este é um pOTtto 
que tem me preocupado muito, e efetivamente 
me suipreendo, a cada dia. com novos fatos a 
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respeito desse episódio, que efetivamente não sei 
explicar. Tem aspectos aí extrémãmente pecu
liares e_ importantes a respeito dessa questão de 
Valença, que chamam atenção, que podem repre
sentar aspectos de natureza estranha, mas que 
efetiv:tmente desconheço, E teril1o sido apontado 
corno a pessoa mafs en.Vólvída-nesse episódio, 
com todo o ônus que tem me trazido e tenho 
procurado, desesperadamente, uma explicação 
para todos esses fatos. Efetivamente não tenho 
Sr. Senador. Não sei efetivamente nada a respeito 
do processo ~e licitação dessas obras. 

O SR. MAURÍOO CORREI>:~ V. S• nunca [ez 
projeto para algUma prefeitura do Brasil? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE: SOUSA 
-Nunca fiz. 

O SR. MAURICIO CORR"EA _;:Nunca' teve o 
menor relaciónamento? Foi com a Pre_feítura de 
Valença o seu primeiro relaciona~ento, e exala
mente por intermêd!o de uma pessoa_ que_ é sua 
amiga, o Sr. AlenCar Guimarães. textrernam_ente 
inexplicável, é inconcebível, é ininteligível para .to
dos nôs! 

O SR SERGIO MENIN TElXEIRA DE SOUSA 
- No que concerne ao meu envolvimento eu 
expliquei detalhadamente; tenho explicação para 
todo os fatos que se relacionam ao meu envolvi
mento pessoal e o de minha empresa Aos outros 
agentes que participaram desse cenârio efetiva
mente eu não tenho nenhuma, explicação; e já 
pesquisei e procurei, já pens_ei- a esse_ respeito, 
efetivamente, não tertho nenhuma outra ülforma
ção que seja de valia para V. Ex-·. 

O SR. MAURÍOO CORRtA - V. S• admite, 
apesar de ser muito amigo dele, como confessou, 
que teria sido usado pelo Sr. Alencar Guimarães 
na sua tarefa de intermediação talvez com o obje
tivo de obtenção de lucro fâcil? V. S"" admite que 
poderâ ter sido objeto de uso por parte dele, para 
explorar a sua boa-fé, para usar talvez os~u prestí
gio, a sua amizade, o seu parentesco junto ao 
Ministro? V. S' admite isto, com toda a lealdade? 

O SR. SERGIO MENIN TEIXEiRA bE SOUsA 
- Eu gostaria de dizer a V. Ex' que eu respeito 
profundamente o Dr. Alencar, sou amigo dele de 
longa data, o reputo como uma pessoa extrema
mente íntegra; acho que ele jamais teria condição 
de obter lucro fâcil nesse empreendimento e es
tou convencido de que aos preços que essa obras 
foram cotadas, não haveria a menor possibilidade. 
a menos que a empresa quísesse- gerar algum 
prejuízo,_ de ser paga qualquer comissão, ou ter 
qualquer ganho ilícito aí. Es~e é meu conven
cimento pessoal, Senador. 

O SR. MAURiCIO CORRtA- Então, V. S• ima
gine o seguinte: V. S' ê primo do Ministro, ele 
é seu amigo, c_ontacta com V. S•._ hã uma veloci
dade incrível entre a assinatura desse documento 
e inclusive o depósito da importância para a Pre
feitura lâ de Valença. inclusive, a resposta confir
matória da Seplan. Ele, em cOntacto com V. S• 
obtém isso, e o Sr. não admite qUe não exista 
nada de estranho. Tudo é notmal? V. s· é mineiro. 
v. s~ pertence a uma firma que ganhou o projeta; 
as firmas que estão envolvidas_sáo mineiras e 
não sabe absolutamente nada disso? Não haveria 
um entendimento entre V. s~e-o Sr.Alencar, exala
mente para organizar todo esse quadro e resultar 

. no que re-sultou? ~,ury1-21 mera cqinc.idincia, uma _ des hídricas. S. Ex~ ficou preotapad.o. c;am·o as
obra do Espírito Santo! sunto. Estamos adotando no PAG - Programa 
-- 0 SR. SÉRGIO .MENIN TEIXEIRA ciE .SOUSA .· de Ação q_()y~mê!men~J ----: exataljtente .as metas 
-Se foi mera coincidéncia Senàdor, eu não pos- - ~ ofidaiS do Proine. S. Ex' pediu-!'fle, então, que 
50 responder, não sei. Mas que não houve ne- fizesse, para ele, um estudo com as 'disponibiw 
nhum _entendimento meu com 0 Dr. Nencar nes- · !idades hídricas localizadas em seis regiões do 
se sentido, ísso eu posso gatarltir e- afiançar cate- Nordeste. Estive com S. Ex", levei os estwdos, fi.z 
9orlCari1êille para v. Ex. , isso em cclráter particular para ele e, posterior-

- mente. ern um outro encontro com o Sr. Ministro, 
. ··o-sR .. MA..uRfcJO CORRÊA .,:_Quem nome-ou quando se tratava da questão do Brasil Central, 
V. S·. para uma fundação Cetec, éfn Belo Hori- ele pediu-me que "fiZeSse um esboço de texto de 
zonte? Houve .a. participação do Ministro Aníbal .quais os estudoS que teriam que ser feitos em 

-Teixeira?. ·relação àquela região, que viabi!_izasse a polari-
0 SR. SÉRGIO MENJN TEIXEIRA DE SOUSA -:zaÇão do norté d~ G0i~s e do sul do Mato Grosso. 

_Não. Fui convocadq_para 0 Cefet em 1977, Eu dísse a S. Ex'. naquela ocasião, que não pode
·peio entãO professor Josélsr.ael Vargas. Eu estava ria fazê-lo porque.estava comprometido com os 
.em-São Paulo nessa ocasião; sou técnico especiaw ·meuS afazeres particulares e não poderia aten
lizado em Hidrologia. O Sr. Vargas queria criar dê-lo. 
naquele Instituto um núcleo especilaizado de hi- O SR. MA.URÍGO .CORRÊA - Nós Sa-bem~s 

. drologia que ele chamava núcleo de excelências, que essa verba só saiu para Valença por causa 
e me fez um pedído para nuclear ess_e setor, na- da sua intermediação,.atravês _do seu pedido. V. 
.,quela Fundação. Progredi_ naquela Fundação e - S• fez alg_um Qu,tro pedido ao ministro? Esta:segu· 
vim a ser Superintendente de onde saí no ano ro que nunca fez nenhum outro pedido se-me-
passado, s_em nenhuma. interf~~~I}C:i~ c;lo ex-Mi- !h ante a esse? - · - ~---nrsrro·. - · - · ·· -

o SR SÉRGIÓ MiNIN TÉQ:EIRÁ DE "SOUSA 
O SR MAURÍCIO CORRtA - Eu s;into que _Nem semelhante a esse:, nem de_ qualquer ou-

sou-·maiS-Vefhõ-_do qUe V._ S"; -e isso é evidente, tra natureza, Sr. Senador. Jamais levei a S. Ex• 
mãs fui de certo modo contemporâneo do Dr. qualquer outro pedido, a não ser esse de Valença. 
AnibaJ Teixeira, em Belo HOrizon\e, quando estu- Não estou seguro de que essa verba tenha_ saído 
dante, e naquela época que·nós devíamos ter . ·exclusivamente_ por minha interferênd:L Talvez, 
mais __ o_u_ men9s 23;-a alios, ·taiv~z- um pouco seguindo o cursct nortnal ela tivesse saído. Não 
mais velho do que eu, ete militava no integralismo; . sei os procedimentos que a Secretaria d,o Plàneja
y. s• pertencia a me_ª ma .Corrente, pOiítka, ideoló- _ menta usa para liberação de verbas. E_ possível 
gica embÕra mais novo? · . (lué ela tenha saído; talvez, não na mesma Véloci~ 

O SR. SERGIO MENIN. TEIXEIRA ÓE SOUSA dade, presumo. . 
-Definitivame-nte Sr. Senador as minhas convie- O SR:- MAURfOO t:ORRÊA :....::. Ô~ sr.- Ále~ncar 
ções ideológicas não são essas. Gu1rtJi:lrães, em ·seU- depoimento aqui, taxativa~ 

o sR. MAURfdO CORRtA. ..:.... v. S· nunca ;eio i-nente afirma que: i11Ciusive, sofria perseguições 
ao Ministério. à Seplan, entender-se com 0 Sr. políticas, não consegUia nada, e V. s~ QUase confir-
Ministro, conversar co"m ele ou trocar idéias, em- mou, de certo modo, isso. E1e. então, teria solici-
bora negue que não tenha sido funcionârio da tado a sua ajuda, até do ponto de vista patriótico 
Sep!ari? - com a cidade que_· eStava abandonada,~esquecida. 

O Alencar confirmo_u isso aqui. Não sei se especifi-
- --O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA camente por causa de V. S• Todo o eiu-edo cons-
-=--Sim. EStiVe'aJ9umas pouCas vezes na Seplan. truído indica que·essa verba só saiu porque V. 
Gostaria, íncluSivEi,ode detalhar esse envolvimento s& é primo do Ministro, porque ele nem sabia 
tambE:m. Na ocasião em que estava sendo prepa- da existência desse fundo perdido, para efeito de 
rado_o_PAG- Programa de Ação Governamental resto de obra. 
-tiVe OpoJ:tühidade d~ comentar com o Sr. Minis- O SR. SÉRGIO MENJN TEl.XE1RA OE SÕUSA 
tro que achava absurdas as metas que estavam 
sendo colocadas para 0 Proine _ Programa de -EU nãõ Saberia dizer a V_ Ex• se, efetivamente, 
Jrriga_ção do Nordeste. No meu modo de entender, ela só saiu pela minha interferência. Posso garantir 
e disso tenho absoluta convicção·, -eram metas que interferi. Realmente, pedi ao Sr. Ministro que 

- irrealizáveis, não havia disponibilidade hídrica sufi- desse atenção a qualquer solicitação de Valença. 
dente ""'"" falOu-se em 4 milhões de hectares, de- O SR J\'\AURÍGO CORREA- Finalmente, gos-
pois em 2 milhões de hectares - com a tecno- taria de saber de v. s~ o seguinte: v. s~ já falou 
lo_gia usuaL Fiz ver is:;o ao Sr. -_Ministro. Com a várias vez_es, juntou ce"rtidão, que não chegou a 
tecnologia_ que se pratica hoje no Brasil, que se re_ceber sequer um centavo durante o período 
c.on_some -um litro por segundo por hectare ou da permanência do Ministro Aníbal T eixeíra na 
um litro e meio por segundo por hectare irrigado, Seplan. Aqui tem um documento, não tem a data 
não haveria âgua sufi.ci.ente no Nordeste para irri- mas parece que fõi firmã:do no dia 27 pOrque 
gar os 2 milhõe_~_ de hectares. P:ar::Lse ter uma 0 despacho do gov~rnador ou d~ alguém pelo 
idéia no Rio São Francisco, que é o maior manan- g_Qvernador dá a data posterior. E o pedido do 
dai da região, essa vazãó não éXcede a 1.060 Ministro ao Governador de Minas: -
m3 por se-gundo. Então, fiz ver a S. EX• que os Aviso n9 396 
programas do Proine ~ram metas que podiam Sr. Governador: 
ser ª_dequada? do ponto de vista de vocação da 
têrra, topografia, vocação económica, mas que 
não eram pertinentes ou não eram congruentes 
ou não eram congruentes com as disponibilida-

"F'ace à trans(erêriCia da-Vinculação daSEAP 
para esta SEPLAN solldto a V. Ex" seja autori~ 
zada a permanência do servidor desse Gover-



. ·'·'-~o;' Sé~~io·.f.)e~i-~~:1~-i~e!~~ 'd~~_S'ouk·,_junto 
. · ' ·a· ~te) $"~Cr~t~riá~d~ E~tp9q, rnaptidas aS coh

diÇõé Oe cessã9 ínklál, contanté do OfíCio 
n" , de 4-8-85$ do 'SeÇrétíd_O __ de· Ciência' e 
Tecnologia desse Estado.'' - . 

Bem, 'v~ Sf PrOVou'que·"nâõ"m.a'nteVe hénhum 
vínculo, até agora, com a Sepian, porqUe nuriCa 
recebeu um centavo, mas se evidencia a indi?Cl,.l· 
tive! vontade do ministro, de~que y_ s• fosse um 

, furyc_ion~~iq ~ s~a ~i:pp~I~~~; _ , . .. _ . _ 

O SR SÉRGIO MENIN TI:'))(EIRA DE SQ<JSA 
---.- .N?!a., de.fiíJi_~f.;.a(l1ente: · ~f.ls;tÇa exerci c{~alquer 
função naquela secreté).rta._ r;u;.nq: estive na.secre
taria, a não ser umas poucas vezes para cantatas 
de natureza particular, e_-aS únicas contribuiÇões 
que eu poderia ter dado -ao sr. ministro foram 
essas a que me referi aqúi:' uma delas que eu 
pude dar, e a_ o~tra não pu.de. • 

O SR. MAURiCIO CORRtA ~ Obrigado. 

'd SR. PRESIDENTE' Ota,;ar F;~n<:o) - óim 
a palavra o Senador Carlos _Chiarem: 

• O SR., RElÃTOR (ê_a~Jp$ .. Shiã[eliÔ ·~-Eu. só 
queria retomar primeírõ-·um aspecto rápidO. V. 
s~ tinha dito ·que_ não·lfnhà a menor idéia por 
que o edital fora anulado e atribuiu até ao proble
ma do hebdomadá.r_io, corno .clisse, lá de Valença. 
Eu gostaria de inforri"tá-10 a pé-na;> .--.e Saber ,s~ 
V. S' confirma -- sobre o depoímento dO· Sr. 

. M'ári6. "Cicarelli. PinheirO, I na• POlícia 'Federal, 'que 
diz b segt.Jirtte: "Com i"êlação ·-ao edital da toma~ta 
de preços .36/87-Vai_ença;~d iriterrogadO asseVera 
que sua anulé!:ção ocorreu em íaçe, de nã~ co9ter 
oS requisitoS para ·a ex.e<!Uç~d ·qa obra". Então, 
o seu sócio, cc-proprietário da empresa,· sábla 
o ·que_ é ·que estava acontet:endo com p edital 
a ponto de prestar_ elucidaçõe_s_. _Ele nunca -lhe 
transmitiu_ essas informaçOes? · 

O SR. SÉRGIO MEl'fiN TEIXEIRA DE SOUSA.. 
- Eu não entendi b_em qual foi a afirmaçãd ~Ue 
~le_ prestou .. V. Ex" POcfef_!a, iepe,ir? 

O SR. RElATOR (CailóS Cliiorelli) -V. S' rlo's 
di~se,, ·re~entemente 1 que não sabia por que o 
edítal, a licitação, havia sido an1,1lada e ~t~ _fez 
uma presunçiJO de__que, possivelmente,_ se deve-ra 
ao fato de não ter siáo_VubtJcada no jomallo~al, 
correto? - · · ·~---' ---~+-, -- - - • 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
--OS motivos -que levar'àln O sr. pfêfeito, a anulá' 
essa licitação, eu desconheço... _ 

' •- I ' -' ' I . 
O SR. RELATOR (Car)Q§_Chi~relli)- V. s~ dtsSe 

que a única coisa que lhe parecia era a não pUbii
cação no hebdomadário local. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOU'SA 
- A não divulgação correta· do 'edital. Disse isso. 

O SR. RELATOR (Carld~'Çfi_fªr~lli)- O qUe 
estou a lhe dizer é que, no depoimento prestado 
pelo seu sócio, Sr._ Ci_c_at:cl_lj Pjnhelrn,___gs_te diz, asse
vera, afirma que sabe-por qUe o_edital foi anulado. 
Edital 36/87. datado de 6_ de agosto, e o interro
gado assevera que a· Sua :clnúiaç'ão ocorreu em 
face. de o.!!! o _conter os_ requisitos para execução 
da obra. A pergunta que.lh_~ f~ço é esta: ele nunca 
lhe de_u informações a respeito disso, apesar de 
ser uma obra que havia,sido decorrente de um 
projeto elaborado pela Hidrossistema, da qual am
bos eram, e são, díretoreS, vinculado· a recursos 

AUe rOranl á~téncradO;, Ínterri-te~iàdos, co'ns~ui
·:a~ pJ.l_âpadri~had~ .. J'9r, V. ,S~?.~~nc* te;V~ ~sa 
··ihrormaÇ:ã'ci~à~ seu sócio~ ele 11~n!=a lhe ~alou nis-

.!;õo? - . _, .... ··• - , 

;. 6. SR. #RGIO MEiiiN TEIXEIRA 'DE SOUSA 
· ~Sr ... sena~or~ eu.n.ão_ççmhe:;9.'?~~e depoimento, 

·· rhaS pareC:é qUe· deve haver ÇJ:lguma confusão, 
Pórque eu ten~ ~ r:ori0_cÇão, eu lido diariamente 

. COm. 'O Dr. Mário tic.3relli,' é rri.eu éo'nij)ahli.eiro 
. tie empreSa e_'térlho 'a conVic_çã,o âe que ele SaQe, 
tanto-qUantO eU, .doS'ffi6tívbs.(Júe'_leVatáró ·o Sr. 

· prefeito a· anular eSSa licita~ãô .. : · . 

·: ·'o SR. R~ lA 'rOR (Carl;,. ChiareÍii) _,.:, Est.; àiio 
· àqtli...''qUê sUa arlulação ocórrei.t ·em: face de não 

conter..." Está aqtii: fls. 3 depoimento dele à Po][~ 
cia" Federal, Máiio acarellí Pinheiro, filho de José 

- PinheirO e Uvia Pinheiro, .• - · - ·. - -

' . O SR. SERGrÔ MÉNII'I.TEJXE;IAA DE SOUSA 
-~.;._Eu conhée9, ê meu Sócio. . . . : , · 

""O SR. R~lATOR lC.arlgs Qtiarelli) -É seu 
• Sódo? '~ · ' 

;-I ' . . •• '' ' •. ' .• ' •• 

O SR. SÉRGIO ME:NfN TEIXEIRA DE SOUSA 
~7':.Sim .. 

Ó SR. RElATOR (Car[os·Chiarelli) -Dia 14 
do mês de março de 19_88 ele disse isso, e assinou 

_ o.depofme_nto erTi baixar -

O SR. SERGIO MENIN TEIXEIRA DE 'sdliSA 
.. ..;::.... Eu tehho- a ·cqnvicÇãO ·de'_que ele ri"ão deve 
saber as. riLZões, Pode ser perguntadq a ele direta
~ente, eu re,a\n:lente tent)q a ,cor;tvicção-?e- _que 
'ele não Sii!be . .:)s,razões, além daquelas alegadas 
~Pelo prefeito 'de 'que seda ~.,~·ma m'aqUinaçãO Para 
se fazer uma licitação que levas~ a _tUTla comissão 

' àe 50% de valores. Ê o _que eu se C pe"la imprensa. 
.As motivações_ do prefeito para anular isso, efetiva-
,,~ente, ~.LI+J.:l.à"O- SE;i.,_ , · -

O SR. RELATqR _(Carlos Chiai'elli) - Então, 
· Seu sócio não lhe comuniCou nad~? 

O SR. SÉRGIO 'MENINTEIXi::lRA DE SOUSA 
•- Não, efe ·nao 'c:Omurlii:ou e ele nem sabe isso, 
tenho a absolut.,__ convicção. 

• O SR: RElATOR (Carlos Clliarelli)_ ~ Urri mo
mentinho, que ele não saiba V. 8' não pode -

. 'ªftrmar, porque está aqui no depoimento assinado 
. \por ele, tomado, creio eu, sem nenh~ma tortura 
,p~ssoal. 

' - O SR. SERGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
• ~ Eu p-ossO àfirmar. sr: ·sehàdor, porque .. convivo 
com· essa· Pessoa diaríaniente,. discutimos esse 
assunto amplamente, ele sabe tanto quanto eu 
desse as5:unto. Agora, ele pode ser inquirido dire
tamente. Tenho a convicção de que ele não sabe. 

' O SR.' Rl:tATbR (Cario; ChiareiiD - Que v. 
S• pre.ste seu depoimehto, tUdo bem, agora, que 
V, S• anule o depoimento do seu sócio,· não sei 
se -vai a tanto Seu ... éiinda mais que o senhor não 
é mãjorltário na_ empresa, parece que são iguais ... 

· O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Eu não est~u anulando,_ não ... 

- 0-$R. FELATOR(Ca_rloS Çhiarelli)- Está aqui 
o depoimento dele. V, S• diz qüe não é_ verdade ... 

· O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Eu rlão_dlss-e que não é verdade,_Eu não_conhe
ço·esse depoimento, não sei ... 
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. ·o SR. RELAToR· <cirtos C:hi~rdii)'·~ Se ele 
nãp _jaDe_ diSso e V.- s· _no$ afiri-na', "ent'ãO está 
nos dízendb que e1e ~-entiu .. .' Sq h~ ~Ssã TtaÇãO, 
ttãp há outra 11ação a fazer... · 

O SR. SÉRCnO MENIN TÉil<ÉIRA. QE SOUSA 
-V. Ex' me permite que eu v:eja o c,lepoimento? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- V. s• anula 
O depoimento dele ou V, S' di4 que, de fato, não 
e Ve'rda-deii'o ... -

''' 
O SR SÉRGIO MENIN TEIXEI"" D~ SOQSA 

-Perfeito,' sr. senàdor. Acho Qúe ehtehdi a razão 
da controvêisia. O depoimento dó Dt. Mário Cica· 
relli faz referêncía nãõ a esse edifaf c:[ue fel anulado 
Pelo pref€ito no dia 14, mas .a urn _outrO anterior 
que_ teria sido _datado de 6 :de_ ,a_go~to; _ ê o que 
tEml o rlúroero 36/81. Esse,.efe.tiYamenJe~ é o sem 
razão. Tanto eu quanto o Dr: Mário. Isto fOi perfei
tamente ériSfãHno. 'O piefeiio -Tht um edital de 
licitação quando êiinda não tinha nenhum projeto 
em mãos, córh ·o óbjetivb de fazer uma obra e, 
efetivamente, depois, ver1fitoü que hão- poderia 
cond~zir. aquela licitação éltê o Tin€11. Foi sõ isso. 

O SR. RELA.TOR(Carlds·Qhiélrelli)- Na per~ 
gunta qU€' e·u·fnetárrTIUleCáeLo oúme::r6 do edital 
e a data. · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Eu não àk:ancei na hora: erh ·que V. Ex'-falou 
·o nLnTieTó. Agora eú estOU Vendo com detalhes 
-escrito aqui que se trata de outro edital, 

_O SR. RElATOR (C_arlQ~_Ch_ial:emi:-:- V, S• ffc~·u 
de entregar alguns doctirnentds ? comissão, tal 
Comei a dédal'ação de ImpoSto de Renda da pes
soa jurídica, Imposto de Renda da pessoa física, 
balanço da empresa etc. V. $1' os trouxe para entre
gá-los à Coniissão? 

O SR SÉRGIO MENIN. TEIXEIRA DE SOUSA 
~ Perfeitarrle:ht~. sr._ sena,do'r~ 

O -sR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Poderá 
passá-los à presidência? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-lmedíatamente. 

. . 

6 SR RELATOR-(Car10S<$í~reuo-v. s~. além 
de falar com o Ministro Aníbal T eix.eira, para defen~ 
der a, \ib~ação dos recursos para Valença, tam
bém falou com o chefe de. gabinete Lúcio Verís-

_sínío? -· - . r --

0 SR. SÉRGIO MENIN TEIXÉIRA DE SOUSA 
-Não, sr. senador. Não fal~i com o Dr. Lúcio. 

o SR._ RELATOR (Carlos ·chiarelli)- v. s· CO· 

nhece_o Dr. Lúcio Veríssimo: 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
·-Eu o conhecia desde à êpoca da SEAC. DePois · 
estive com ele algumas vezes no ministério._ 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - Mas, so
bre este assunto não? 

OSR. SÉRGIO MENINTE:IXEIRA D,E.SO(.ISA 
-Jamais ·falei com o Dr. Lúcio sobre es_te _as~ 
.sunto. - - -

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Nem pelo 
telefone nem pes~almente~ 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Nem pelo telefone nem pessoalmente. 
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O SR. RELATOR (Carlos Cbiarelll)- V, S•.con
ftrma que teria dit~ ao niiriiStro _que o Prefeito 
de Valença era pessoa trabalhadora e_ rfei:essita'va 
muito dos recursos? 

O SR. SÉRGIÚ MENIN TE!XEIRA DE SOUSA 
- Eu rePassei "ao sr. ministro as informações 
que me foram dadas pelo Dr. Alencar, entre elas 
essa aí, a de que seria um prefeito -dinán;tico e 
gostaria de fazer as obras que tinham sido prome
tidas durante a capanha dele, que se viu i,mpedido 
disso por falta de recursos. 

O SR REL4.TOR (CarloS êhiar€íii) ...:..._ óS. réCur
sos seriam destinados a que tip,o de Obras? · 

O SR. SÉRGIO MENIN TE!XEIRA DE SOOSA 
-Obras de __ saneamento na periferia da cidade. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare/li) - Isso V. 
Sf também diSse ~o mir1isffo? - - -

O SR.~ SERÓIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Provavelmente. Não me lembro de detalhes 
da minha conversa com o sr. ministro, mas, prova-
velmente, teria ~i to isso. __ _ 

O SR. R.Ei.A TOR (Carlos Chiareili)- V. S~ disse 
ao ministro que a sua empresa t~ria -lnterEtsSe, 
caso a verba fosse liberada, de elaborar o projeto 
para as obras que se fariam com os recurs_os_? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não. Não disse isSo .ao sr. mlnis~o., , 

O SR. RELATOR _(Carlos Chiarelli) - Ne-m 
quando ele lhe disse que o_ Presidente da Repú
blica tinha autorizado, V. S• não teve a lembrança 
ou a idéia de dizer ao ministro que 48 ou 72 
horas depois ia cadastrar a sua empresa em Va
lença? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não. Eu não fiz qualquer afirmação dessa natu
reza ao _ _sr. ministro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiáfellí)- Pbr quê? 
V. S• achou que não era o __ caso, o· ministr() não 
gostaria? Ele presumiria qu~V. S• faria esse cadas
tramento? Qual foi a razão que o levou; já que 
tinha advogado p~la cidade a n~o fazer essa refe-
rência? - -- - - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SÓUSA 
- Não me ocorreu de fazer e eu também não 
tenho essa convicção de que naquele momento 
eu tinha interesse em fazer. 

O SR. RElATOR (Carlos thiareÍii) :_SÓ 48 
horas depois ê que lhe deu a idéia de tomar essa 
iniciativa? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOOSA 
-Não sei exatamente quanto tempo depOis, sr. 
senador. Sei que, efetivamente, nos nós cadas
tramos no município depois da aprovação dos 
recursos. 

O SR. RELATOR-(Carlos Chiare !li)-O ministro 
lhe fez alguma advertência, o parabenizou, fez 
qualquer manifestação quando a imprensa de
nunciou o fato de que uma empresa de sua pro
priedade estava executando projetes na cidade 
para qual fora liberada a verba? 

O SR. SÉRGIO MtNIN TEIXEIRA DE SOOSA 
- S. Ex,a me colocou que eu não teria dito a 
ele que tinha interesse na cidade,_ quando fiz o 
pedido. Mostrei_ao_sr. ministro que, efetivamente;, 
não tinha interesse na cidade, quando fiz o pedido. 

_ O SR; ~W,T.QR (Çarlçs_ Çhi~relli)- As rela~ 
. ~~es ?':las co'!l,õ. ~ini;;trqAr!íQalJ~ü . .:eira, à épdd;i, 

por -cau~ dil?t9 ficªr?lm igual.$, fora·m abalâd'a,s, 
·a,guffiprOblemai' · · .• ... __ .-.-_:_· .· ~>-

o SR. SÉRGIO.~EC!IN TI;"~IRA DE SO{JZA 
- EU lião tinha um relacionamehto fre<]üente 
com _o- s'r. ministro: A ~genda do Dr. Anibal (lfa 

. -êx\r~iÍ1áin'éilt'e_ compllcad~;:como a dé .. quaici~er 
OUtrOT MinistrO de Estado. _De mo_do que nãO 'sei 

verifJCaf, não Se~ _ident{fiCar se hÓúYe g4alquer Úlo· 
dificaçãó de Conipo'rtamentO. ' " ·, 

---- o·sR. RlliTÜR. (ê:~~i6s~ch'[~~;lii)- Seu~~~~-
. tatos Com õ Dr. AníbafTeix~frá eram aPenas esses 
de nawreza, i:ligarhOS, ·rundonal? bependiam çla 
agerida? · · -.- · ··' ,-.. .,_ 

6 SR. sERGIO ME:I'iiNTElxEIRÁ DE SOuSA 
-Não, eu não tinha nenhum cantata de natureza 
.f~;~qdQ.nfd com<;> .sr. miQist~O. Encontrei-me .coin 
ele poucas vezes na époi::à em'_ que ele estava 
no_ministério_ -~- -_ ·- -~ ~ · 

· O sR. R'ELA.toR '(Carros- tiii1téíu)·:_ T~ieroni-
camente também não era costume ·seu manter 

'_Coiltato com ele? 
O SR. SÉRGIO MEI'IIN TÉIXEIRA .DESOOSA 

"'-A ·maior parte das vezes que faJ.e~ com o sr. 
mini?tro_ foi por. telefone.. _ .. • ,t. 

O SR. RElATOR (Car!Os.-Chléi:rêlfiY -:Isso era 
.s.eguiçlo?, , ~. ~· . , .... , 

~ ~ o SR. SÉRGIO MENIN TEJXEIIM bÉ SOUSA 
-Não, era espor*dico. · · -- 1 "'· 

'O_SR.'RELATOR (CarlOs Chi:lreJiij ~Tinha diÍi
culdáde ehí tef acé!)S_Ó aÓ fnin'i$~9•. mesmo p"efo 
telefóne? ' · ' 

· ~ ó sR. S'lia1o MENirf TE~RA DE souSA 
-Todo mundo teria dific_uldad~. eu t~pê_rr tive. 

-0 SR. RELATOR (CarlOs Cbiareun- APesar 
des_sa difict.lldade,.o Sr. Alencar Guimarães resol
veu lltilizá~lo para conseguir a verba e c:onseguiu 
com rapfd,ez. Ne::;sa.ocasi!o foi fácil? 

~ o SR. SÉRGIO MENJN TEIXEIRA' DE~ SOUsA 
-AParentemente, sim. 

O SR. RELATOR (Carlos_ Chiátelli)- Ap?~Í'ente· . 
mente _oU concretamente? 

O SR. SERGIO MENIN 1EJXEIAA DE SOUSA 
-Eu não sei exatamente essa questão de. veloc!· 
dade, não sei se isso está .destoando de outros 
pedidos da S_eplan., É provável que_ o time d~~ 
process·o :~e.;à'" é(J'uiválerlte a· ce-hteOas. de_ oUirçls 
que trami~ram na Seplan. Nâo s__ei identifiCar isso, 
não tenho padrão de comparação. 

o SR. RElATOR (Carlos ~hiare.m)- v. S_f, e:n
tão não- confirma a declaração do ministro de 
que as relações suas com eJe estão estre_mec;idas 
em razão desse fato? · . _ · 

o SR. SÉRGIO MENJN TElXEJAA DE ~SO{JSA 
- Não, não confirmO. 

O SR. REG\IÔR-(târfos Chiarelli) ~-A ~ua 
empresa Constrói imóveis resídenciais, Por .!x~m·· 
pio? · · -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOÚSA 
- Não, não constrói. 

O SR. RELATOR (<:aflõs Chi~elil) ~ Eia ~Pera 
em projetes de_que_tipo? Para que tipo de obras 
ela faz projetas? · 

Quinta-feira 15 2349 

ó $R. SÉRGÍO MENIN TEIXEIRA QE SOUSA 
'.....:.... 'prOjet(?s.:_~~t ~De~Ô'lento bâsiç<o, projetas de 
hidrologia, çle re;c:u('S.~ hídrico_s, l:iidri31,.11ica pesa-

; da, _prçje~s_ qes~.Jtªtur~_~a. . · · 
- 'cisR. RELÂTOR.(Carl~S Chiarefn) --v:·s~ nos 

dizia que nunCa t'rabalhbu para nenhuma prefei
tura antes de Vàleriça, certo? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
·- Ê verdade. · · 

QSR. RElATOR {Càrlos Chi.3relli)'- Nem de 
Mina's,_nem .de lUQar ner\hu.m? 

o SR. SÉRGIO MENIN TEÍXEÍRÁ DE SOOSA 
·- Nem d~ lugar nel"!hum. . . . . 

- ~-O~R. Ri::i.ATPR ieii~l~ Chi~relli)__:. v. s•traba
lhou ou fez projeto::;- pa_i'a outros órQ-ã_os públi'q:>s 
que não _sejam _flrefe_it~:Ir~_? · 

O SR. SERGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sim, já fi_z_ ~lguns: proret9s para algf.:~ns ó~gã_os 
públiCos,_ corista da ~lãção que,p~-ssei agora ao 
Sr. Presldent~. . .~-~ -

, ():SR. RE[.ATé:iR'(/:áriQ!'õ Cf:iiflre)Ii)-fez. inclu-
Sive, ·no anO·· .,ã:SsaÇo'?" · ' 

O SR. SÉRGÍO-MENÍN TE!XEIRA DE SOOSA 
~Fiz, _inclusive ho ano passado. 

O SR. RELAToR.(Carlos êhii3felli} ~ Para"'que 
'órQãos públ[có!!õi · ·'. . _ . : . _ · 

.. o Sif s€R!.ílõ" MÉNIN TEIXÍ::IRÂ oE SOOSA 
.....;.._COrista da.rélação_que deix~i qnn o Sr. Presi
-dente. não saberia .-dizer de cabeça agora. 

I _o SR. REJ.ATÓR.(<:a~J.QS Chiarclli)- Fez mw~ 
tos nO ano ~ss~o? . 
~-... . . ... ·--; _-
- O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOOSA 
-::"" Não, não .sAo muito~. são alguns projetes. A 
nossa émpnisà faz poUcos projetas. ela sempre 
se .dedica a projetes de boa qualidade, em número 
Jililitac:fo. · ' 

O _S~ .REI,..A TOR- (Carlos Chiarelli) - Sêus 
_c!ienteS._sãoJ>as,ic,a~ente, .. 

~O SR. S~GIO MENIN TEIXEIRÀ DE SOUSA 
...:,.._ De natureza privãda. · 

O SR~ ~ELA fOR (tartosChiarelli) - óe natu
reza privada. Na ârea pública, no Govemo Federal 
há projetas seus? 

O SR. SÉRGIO MÉ:N(N TEIXEIRA DE SOUSA 
~ Fiz_emõs dois projetes para uma empresa pú
blica de natureza federal, uma subsidiária da Com
(>arihia Vale do Rio- 'oQi:e. 

. Ó 'S-R .. Rf::LA.fo~·(Cãfios Chiªrelli)- Flo=restas 
Rio Doce?_· · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-= _flor~stas ~i O:. DQ!:~. . 

"_o SR. RELATOR (~rlosChiarelli) - Ê uma 
subsidiária da Vale do ~io Doce? · 

· 0 SR. SÉRGIO MEN!N JÉIXEIRA DE SOUSA 
.......; É uma. subsic.1iária: ~a Vale do Rio Doce, , 

Ó SR R'ELA.TOR '{c:arJos Cniarelli) --·Ess_eS 
prpjeto~_ q_ue ~stãó_ aqui ne~a list~gem sãO todos 
quárltqs a emp-resa fez em toda a sua história? · 

O SR. SÉRGIOCMENIN TE!XEIRA DE~SOOSA 
-·Exatamente,' exatamente. 
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o- SR. RELA. 'fOR (Carlos Chiaremy- E são 
basicamente_ órgãos públiCos,_ ~ão -é? ao·s~O _ape-
nas aqui os órgãos páblicos? - ·· ·· · · · 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- O Sr. Pr~sídente rfie ·pe-diu que trouxesse ape
nas os órgãos públicf?s_. 

O SR RELATOR (C~rlos Chiar.ellil -,; _AI_gum _ 
outro oovem.o de E&tãdo, autarquia estadual, de
partamento ou similar da órbita federal contratou 
projetos cotn_a .sua empresa, em decorrência ou 
vinculado para aplicação de _ _ve_r_b~ª- originârias da 
Seplan? 

O SR: SÉRGfO ME;NIN TEIXJ;:IRA DE SQUSA 
-Sr. Relator, eu jamaiS trabalhei ei'n outro projeto 
com órgãos públícos_ federais, além desses_ que 
citei aí, que foi uma subsJdiári~ da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

O SR. RELATOR(Cãrlo_s_Chial"ellií --Não, eu 
perguntei estaduais també.ll). . . 

O SR. SÉRGIO'I-\ENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Estaduais, além dessas _que eu êOloquei... -

O SR_ RELATOR (Carlos _Chiardli)--: A grigem 
das verba_s aplicadas ou a origem dos recursos 
para contratar o- projeto ou .da verba para a 9bra 
que se faria ... 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não, nunca tive neÕhurrla notíC.ia deyer_ba Para 
isso aí. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Relator, 
eu queria complementar essa indagação aí. Per
mtta~me, por favor. PergUnto ao depoente qual 
é, realmente, a especializaÇ:ã'o da empresa J-l:iCiros
sistemas. 

O SR SÉRGIO MEI'JIN TEIXEIRA DE ?OOSA 
- Nossa. especialização são estudos e projetes 
na área de_ sao_e_am~nto báslco, rec_ursos híd_riç:Q~_ 
hidráulica pesada, transporte hidroviário, qualquer · 
coisa relacionada a hidrâulka_ou __ a_recursos hídri~ 
cos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR.~ A pergunta, 
então, desdobr_ª_-se num;a s~gunda. Como u_rria 
empresa que tem por uma de suas especialida-des 
o saneamento básk:o, só uma única vez fe4 projeto 
para o poder público, se é_ espedfica do poder -
público exatamente es_sa tarefa de saneamento 
básico? 

O SR. SÉRGIO MI;:Nii'J T!';IXEIRA DE SOOSA 
- É verdade. Ess~_ é .llli"\a subárea do- caffipo 
mais geral em que nos qualificamos e_ eSsã foi 
a oportunidade que tivem.o_s_ çl_e_ prestar esse_ tra
balho. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Q\l_er _di<er 
que o único projeto de s_anea._rnento básico feito 
para o poder públl~o foi esse do caso da Prefeitura 
de Va(ença? 

O SR. SÉRGIO MEN!N TEIXEIRA DE SOOSA 
- Ê um projeto _especffiCo para-saneamento" de 
áreas periféricas. Sim, foi o único. ~ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Era só. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sen-ªd_or, !'lpenas 
um minuto, por favor. _ 

Senador Mansueto de LavoJ, aqui há um dado 
interessante. _ ---· .. ___ ~- _ ,._ =-"- _. 

Professor Sérgio, V. S' é funC:fonárió do Gõvé,rno 
do Estado de Minas Geiais? 

: :.,O.SR §Ê'\iGIO MJ;:NIN TEIXEIRA DE SOUSA 
~FUffUnObnário. - - - _. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Foi funcionário do 
. Governo çle Minas Qerais. Até que ano? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
~--Até 1987. 

O SR. ITAMAR FRANCO .....:..:veja que um fundO~ 
nário d6GOv€:diO áoEstado de Minas Gerais con~ 

---segue;-como funcionário, r~a/Ízar alguns serViços: 
"Levantamento de diSpOnibilidades hídricas e 
apoio técnico e projetas de exploração d~ desen

- volvimento de m·ananciais de cidades do Estado 
-de Minas Geràis." Para quem? Companhia de Sa-

neamento do Governo de Minas Gerais. 
_ "Assessoramento téqtico e ju.Jidiço p.3ra elabo

ração de montagem e edição do _documento com 
as prOposições- do-E:.stado de_Mina::i Gerai~~ para 
o Sisfema NaciOnal de Gerenciamento dos Recur

'Sô~tAidi-[ÇOs~r ~para que.m? Para O Depártamen
'to de Águas e Energia do Estado de Minas Gerais 
-~oAE. 

---"Concepçãb tio desenvolvimento e m_phtagem 
do painel sinôptico do sistema de gerenciamento 
de ~:ec.ur:sos híddcos do _!;stado de Minas Gerais" 
- para quem? Para o Departamento de Âguas 
e Energia do Estado de Minas Gerais. 

"ServiçOs __ de- projetas de consultaria ... ··- aí, 
já fcií para Valença. 

V. s~ executou, também, serviço para a Cemig? 

-COO SR. SERGiO MEN[N TEIXEIRA DE SOUSA 
-Ê verdade. 

o--sR~ ITAMAR FRANCO__::_ FUncionário que 
eia dá-EStado? -- - -·-

0 SR SÉRGIO M.ENlN TEIXE:JRA DE SOUSA 
...;..._ A minh.;s empresa executou esses tr~balhos 
que--V. Ex• comentou. 

Ó SR 1T ÁMAR FRANCO ~ Sim, mas V. S• 
era funçion~ri_o do-EStado e-dono de uma em-
Piesà? · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA -Sim, é 
Verdade. 

O SR lTAfv\AR FRANCO- "Desenvolvimento 
de programação- Para o ... " -vejam só como 
estâ_Q processo deste .Pals: um funci_onário do 
Governo do_ Estado de Minas Gerais, na_ relação 
d.é'Obfás qUe -eftcàminha, uni homeni que é um 
fLihdoiJ.áriO e dotip de_ uma __ firma, executando sô 
-obras j:>aÍ'a o Cóveini::.-do ESta-do de.Minãs Gerais 
--..::....·"~.; s'istéma: d~ o.cU.pamehto de servi>o de ter-
ce-iros da- cemig". Cenlig é a· quê? P~rt_ence a 
quem? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
E a eomp·anliic.,-ae--EnerQiã Elétrica de -Mínils 

-GeraiS. - ·· · - · 

- ---cSR.ITM\ARFRANCO-DoEstadod.e_Minas 
Gerais? 

o . ,P-SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA -c. É verdade. 

o-sR. ITAMAR FRANCO ~ Mais '"Desenvol
vimento de programação para o sistema de ocu
pam~nto de serviço--de terceiros e para o banco 
de dad_os de investimento da Cemig .. , -que é a 
companhia energética do EStado _de Minas Gerais. 

Isso, sem se referir à Florestas Rio Doce. 
~ ·_ ~nfãO, é este honi.efn que- Côrisegu~e, "realmente, 
por um c;:omunicado do Sr. Ministro- desculpe, 

Sr. ReJ_qtor, por esta interferência - do Planeja
rilenfo; comuniCado -telefônico, na República F e
dei-atrva do Brasil, o qual diz --Cfi.Je- um:a verba da 
Prefeitura de Valença foi liberada, no dia 31, e 
essa firma cada_stra-se - e _para isso chamaria 
a atenção dos srs. senadores, mais uma vez, para 
que não percamos o rumo- e nem o h arte -
no dia 3 de agosto de_l987. . . 

No dia 3 de agosto de 1987, ela se cadastrando, 
vai concorrer numa tomada de preços - não 
em concorrência, mas numa tomada de preços 
..:....-e ela mesma alerta o prefeitO de qu~ poderia 
fazer através de uri"la carta-convite, e, _notem os 
srs. senadores, que ela apresenta um preço de 
1 milhão e 450 mil cruzados, enquanto as outras 
duas- muito interessante- apreS"enfam os de 
1 milhão e 475 mil cruzados -a f'I\MCM Enge
nharia - e uma outra de 1 milhão e 490 mil 
cruzados. 

Era apenas a interferência, nobre~Re-lâtOr, que 
queria deixar bem clara, porque é incrívet sob 
o-aspecto ético, que um funcionário do fovemo 
do EstadO de -Minas Gerais possa realizar obras 
para esse Gov~rno, através de sua fir11_1_a de enge
nharia. 

·o SR: JOSt-PÃULO BfSDL--=-:- sr.-Presídenre, 
peço a palavra. 

O SR PRESlDENTE-(José lgnâcio Ferreira)-
V. E.x•tem a·paJaVfa,-E:inTnente SenãdOr José P'aulo 

.Biso\. 

'o SR. JOSÉ PAULO BlSOL- Sr. Presidente, 
-vou fazer- uma pergunta. Há três décadas atrás, 
um grande jurista it~llíano, chamado Francesr:o 
Carnelluti, fez Um~ confEerênCia qUe se tornou Fa
mosa entre os penalistaS, porqUe levantou a ques
tão-do drama do processo penal. Dizia, para resu~ 
mir, que o processo penal carrega consigo uma 
tragédia, Lim draro_;;;i, qual seja: para saber se al
guém predsa ser punido, ele pune com o proces
SO. Esse processo, essa sin-dicância pode ser uma 
grande plinfção. Temos que_ ter presente isso. 
. Existe, aqui, urila:.qüestão· envolvida com o prin

cípio fundament_al do Direito Penal, que é o reus 
sacra res êst. N'o centro do depoimento do Qr. 
SérgiO éStá ·uma afirmaçâ'o que é o divisor de 
-águas de· tudo. Não se yresum.e culpa no curso 
de uma investigação. E muito comprometedor 
do- investigante présumfr-se culpa ·no curso de 
uma inVéstigaçâo. - _ _,____ · · · 

Enti!o, temos que esclarecer, fundcimentalmen
te, isto. AtrãVé:s de .uma prova pericial, que é sem
pre a _mais objetiva, se o preço cobrado - pela 
referência ágórã do_ Senãdor Itamar Franco -
·pela fii'ma dele é exbibitante, nãO deveria ter_ sido 
pago para o projeto. Segundo; se rea}izada a obra 
do projeto apresentado por essa firma, gastar
se-iam oito milhões, ou dezesseis milhões, ou dez. 
milhões, ou quinze milhões. 

Se ficar provado pela perícia' que_ o projeto dele, 
realizado, cus.taria dezessels m~hões.~~ntâo, fran
camente, aí_ estaríamos desvíando ·a· curso da~ 
ho_ss_a_s tnvestigaçõ~. Parece-me que ficoG _b~rn 
determinado, no início dos nossos trabalhos, logo 
após a instalação, que não nos interessa investigar 
aquela "corrupçãozinha" (entre aspas) que e-stá 
no tráfego de influência, o apadrinhamento. Por
qUe o apaarinharirento" pateêe Utn p·ouco unWer
saliz;;~do nq Brasil. Apenas me interesSi;Jva .inves
tigar exclusiv_amente a intetn:~edi.3:ção _e, IT_Iesmo 
assim, só a intermediação ilícita, porque a: inte"r-
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mediação com lucros lícitos seria uma bagatela, 
uma nuga em matéria de perseguição penal. En
tão, interessa-nos a -intermediação que envolve 
irregularidade, que envolve _desvio, que envolve 
corrupção. 

Inclusive, é perigoso para esta comissão pros
seguir nesta trajetória Com presuOÇOe:S-de culpa, 
sem esse ~sclarecimento definitivo. Se êhegar
mo_s, ao __ final, _à prova fácil de ser elaborada de 
que o projeto da firma dele, realizado, realmente, 
importaria no gasto da verba solicitada, desapa
receu tudo, sr. Presidente. 

Para consolidarmos a ética desta ifwestigação, 
que não_ é_ uma _ética necessariamente incrimi
natória - nós queremos saber a verdade e incri
minar os culpados - precisamos evitar presun
ções. A repercussão disso na imprensa me lembra 
Francesco Camdlufi.. EstãiTIOS-Punindo para sa
ber se ele precisa ser punido, e isso Pre-cisa ser 
evitado. 

A sugestão que faÇo é de, imediatarrierite-, provi
denciarmos uma perícia que comprove esses dois 
deta1hes _que são decisivos. - -

O SR. MANSUETO DE lAVOR - Sr. Presi
dente, essa perícia foi feita pela Comissão de As· 
sessores que foi à ValenÇa? 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)-
Não, nos termos em que foi proposta, pelo emi
nente Senador José Paulo Biso!, essa perícia não 
foi feita. Ela é_ urgente, 

O SR. JOSÉ AGRIPINO --Eu tenho uma su
gestão, sr. Presidente. Al;lordei_ essa questão, e 
praticamente sugeri esse fato ao qual se refere 
o Senador José Paulo Bisol. É de fundamental 
importânCia que, se esta CPrnoo dispõe da plani
lha com os itens _de serviço, cOnstantes da pro
posta ou do edital de concorrência, requisitemos 
à prefeitura essa planilha. E, de posse dela, man
demos, através de institutos ou órgãos idóneos, 
fazer uma perícia e uma checagem coTn a compo
sição de custos dos itens de serviços; postos em 
concorrência, aOS preços da época. Eu até suge
riríá dciis organismos: o IPT- Instituto de Pesqui
sas Tecnológicas da Uriiversidade do Estado de 
Sàó Paulo, que teni um departamento de pavi
mentação habilitado para isso, e o Departarmento 
Nacional de Estradas de Rodagem que_ trabalha, 
também, nesse tipo de serviço. Faço essa colOca
ção ou faço essa politização mas, também, coloco 
a preocupação: é que a obra foi executada ou 
se propunha a ser executada numa área periférica 
muito pobre na cidade de Valença e, ao que me 
consta, o projeto é altamente sofisticado. Foi pro· 
posta para uma área periférica de Valença umil 
obra que, talvez, se justificasse ilo- Ceritro de Belo 
Horizonte. 

Mas, independentemente disto, eu, aqui, sug_irO 
que se realize a perícia, através do !PT de São 
Paulo e do DNER, pãra se checar os preços .Pro
postos pela HidrossiSternas e constante_ do Edital 
de Conc::orrêncía- porque fot esSe o Preço-base 
- para que possamos verificar se, na verdade, 
esses serviços estavam com os preços superesti
mados ou não. E, mais urna colsa: ·que se sollci
tasse a HidioSsistemas, qUe-deve ter feito muftos 
projetas com os_ mais variados objetivos, se ela 
dispõe de outros projetes com fins semelhantes 
e que preços foram propostos para esses projetes, 
com fins semelhantes, para as ativídades privadas 

ou para outras entidades públicas- para se fazer. 
_também,__ um cotejo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre ira) -
Antes de passar a palavra ao Relator, eu queria 
perguntâr-áo depOeli.te se ci seu projeto fo_i feito 
com todas as especificações para uma obra deter
minada ou se foi feitO um projeto lato, amplo, 
cuja execução ficaria a cargo do prefeito? O pre-

-feito solicitou a V. S' um projeto para uma determi
nada obia e esse projeto forfeito, assim, alcan
çando todo o objetivo do prefeito ou foi um projeto 
amplo, dentro do qual seria- reffã a execução que 
conviesse_ao Prefeito? Esta é a pergunta que faço 
ao depoente para saber se o que iria ser exeCutado 
foi projetado para ser executado com aquele re
curso- o projeto alcança toda a obra que deveria 
ser executada? 

O SR SÉRGJO MENJN TEIXEIRA DE SOUSA 
- O projeto-alcança a obra que foi licitada e 
mais alguns outros bairros- foi um projeto espe
cífico para a cidade de V~lença. 

O SR. PRESIDENTE -(José lgnácio Ferreira) -
Era ísto que eu queria colOcar. Né'i verdade, é 
essa a premiS§..:!: básica, ou seja, não hoi..tve um 
projeto específico para uma obra determinada a 

__ um custo que alcançaria 16 milhões de cruzados 
_ou qualquer coisa pãrecida, qUando se falou em 
13 milhões. De maneir~ que, i_sto é preciso que 
seja colOcado corno premissa para as colocações 
subseqüentes. 

Em segundo lugar - a:í, já indago ao sr. Seça
dor José Paulo Biso! -- se S. Ex• entende que, 
ainda que constatada a adequação ou lnadequa
ção do que consta no projetO com o Que foi execu
tado ou aferida a adequação do projeto a uma 
obra a _um custo de 16 milhões de cruzados, s'e 
V. EX-, ãinda, pérsiste, entendendo que tudo mais 
se tornou irrelevante, _oU seja, tudo aquilo que 
os autos_ passam a encaminhar para convicção 
dos srs~- s_enadores, no sentido da interligação.de 
pessoas, no sentido do tráfico de influências, no 
sentido da própria presença da firma de alguém 
que, se não estava no GaDinete do Ministro, mas 
era a S. Ex' muito próximo e a S. ~ formulava 
pedidos que eram atendidoS. Se tudo isSo Sucum

_be_e.passa a não interessar mais à iilveStii;faÇão? 
É esta a pergunta que faço. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Sob o ponto 
de '{ista penal, difiCilmente esses fatos serão rele
vantes, na hipótese formulada por V. Ex' Agora, 
interessaria como diagnose de uma estrutura ad
rriinistrativa que gera corrupção o que, para mim, 
aliás, é mais impc5rtânte do que a individualização 
das culpas, embora eu ache que seja, também, 
importante, também, relevante, individualizar as 
Culpas. Mas o que eu estou sentindo, cerno hipó
-teSe a ser_ perse_9Uida ~m_ alto nível, _por est_a Co
miss~o •. é o di~g!l-ó.Stico da_~strutura actrninistr_a
tiva que gera a cOrr_upção _e_ que está ligada a 
definições_ legais. Esses fundos perdidos parece 
que foram muito mal aplicados e a realização 
das obras, ligadas a esses fundos p_erdidos, parece 
que não têm, praticamente, nenhuma fiscalização. 
Então nós precisamos sa~er- e aqui se faz ffiuito 
mais importante que qualquer perseguição penal 
- isto. precisamos--sabei" em quanto montam 
os fundos_ perdidos, do ponto de vista de cada 
orçamento, porque, são bilhões de cruzados, num 
País onde se fala que o déficit públfco é a maior 

desgraça, depois da dívida externa. São bilhões 
de cruzados gastos, desta maneira. O que nos 
interessa perseguir urna irrelevância dessas, se 
ele provar que o projeto dele valia aquele custo. 
O que interessa -é- sanar este Brasil. Tem que sair 

- daqui Lima legislação sobre fundos perdidos que 
acabe com esse processo, com esta estrutura de 
corrupção, que isto, sim, é historicã.mente- rele
-vante. Esta é a minha posição. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A colocação .de_ V. Ex• coloca em risco, inclusiy~. 
o processo perseCutório _que a comissão exec_uta. 
Quer dizer, a Comissão está investigando fatos 
e o episódio de Valença'pode ser epísódio lnicro, 
mas é um _episódio exemplar, ilustrativo do que 
ocorria na estrutura de. um ministério e mais ilus
trativo, ainda, do que ocorria na estrutura da admi-
nistração pública em geral. _ 

De maneira: que, se passamos a desdenhar esse 
fato, corremos um sério risco. Parece-me teme
rária a afirmação de V. Ex' 

O SR. JOSÉ PAULO BJSOL - Não, Ex", nlio 
afirmei que não se deve perseguir o fato. Eu mes
mo fui o primeiro a dizer que ·como um fato pãfaw 
digmático, aquele que até a esta altura está mais 
esclarecido, está mais indicado, nós devíamos 
aprofundar estas investigações. -

O que eu quero dizer é que não devemos carre
gãr nos nossos ombros, moralmente, a responsa
bilidade pela destruição de quem quer que seja. 
Então, se num momento persecutório a opinião 
pública, forniaâa a partir do noSso trabalho e do 
que-a- imprensa traduz a respeito dele, está exe~ 
crando o homem aí, por exemplo, desmoralizan
do, destrUindo, _e se existe uma posSibilidade de 
esclarecer um detalhe, que é a defesa dele: reus 
sacra res est, eu disse aqui, então, vamos logo 
fazer isto, para que ele seja_ desmoralizado, até 
onde ele merece ser. Mas que não o seja além 
do que merece. Acho _imJ?ortante isso. 

Se eu estiVesse conlo ·um juiz, presidindo um 
processo, não teria esta repercussão, meu castigo 
seria bem menor. O que me impressiona, no caso, 
é que a_que~ão_está na_Q.imensilo política, e esta 
dimensão política ela é terrivelmente destrutiva. 
Aprendi desde a minha adolescência que não há 
nada, nada, mais respeitável do que o ser humano, 
e que_ um réu se ptesuii')e inocente, até _compro
vada a sua cuJpa. E até lembro urna frase que 
tem séculos de existência, que é uma frase_ de 
Terêncio: Homo sum: humani nihll a me alie
num puto. (Sou homem e não considero nada 
do que seja humano alheio_a mim.) 

Então, o que eu quero é que não sejamos mo
ralmente responsabilizados por injustiças _que cor· 
respondem em_destruição da reputação, da digni
_dade_Çe um h_ome::m,_S!'!m que a coisa esteja bem 
firmada. No caso deste homem, quero esta prova 
para me sentir bem em persegui-lo. E ela não 
custa nada. Vamos fazê-la e_a imprensa que diga: 
"Olha, o projeto dele, amplamente, genericamen
te, ou concretamente, correspondia ao custo de 
16 milhões, de 13 milhões, de 14 milhõ_es". __ Aí 
nós estamos delimí!ando a persegUição, estamos 
respeitando o réu, que é fundan1enta1, o indiciado, 
que é fundamental. 

Absolutamente, não estou dizendo que deve
mos parar de perquirir. Não. Até, interessa a ele, 
se ele é inocente, perquirir até o fim. É esta a 
minha posição, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Jgnádo Fe"rreira)-=
Tem a palavra o Senador-Mã"nsueto de Lavor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - O Sr. José 
Gomes Graciosa. no -ultimo depoimento ou ria 
acareação~·-comunicou·a esta CP! que o projeto 
foi muito bem feíto, na expressão dele era "um 
belíssimo projeto" e que iria colocá-lo -à dispo
sição desta CPL Mas, a Polícia Federal foi à prefei
tura e tomou _o projeto, requisitando o projeto. 
Ele não tem- mais--esse prOjeto em mãos; está 
na Polícia FederaL Então é o caso de se requisitar 
cópia desse projeto na Polícia Fede"ral e de -se
fazer. de imediato, uma perícia pará sabef se, real
mente, o preço do projeto, das obras projetadas 
estavam dentro da nOrmalidade ou se eram pie
ços artificialmente elevados. t:ttesmo qrre-o Projeto 
seja normal, com preços de mercado, não se vai 
deduzir, absolutamente, que não tenha havido a 
Intermediação criminosa, porque por outros de~ 
pciimentos e outras provas já aqui acolhidas sabe
se que houve realmente depoimentos contradi
tórios sobre isso. E se afirma, aí, só fic_aria no 
julgamento -ético· de ter interferido junto ao minls- -
troe feito um trabalho _que profissionalmente_teria 
sido normal e correto a preço de mercado e, mes
mo :assim, ainda resta a intermediação do Sr. 
Alencar Guimarães. Nesse ponto, considero opor
tuna e urgente essa perícia de assessores da CP!, 
tendo a _mão o projeto da firma, da empresa Hi~ 
drossistema a perícia de preços_ lá na _cidade _de __ 
Valença. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
v. s• tem a cópia do projeto? 

O SR. SÉRGIO MENiN TEIXEIFA~DE SOUSA 
-- Sim, eu trouxe comigo; 

O SR. PRESIDENTE (José lgnãcio Ferreira)-:_ 
V. S• trouxe. Quer dizer, o proJeto, então, segundo 
as suas próprias palavras não se destina a uma 
obra determinada para um custo de 16 milhões. 
Segundo as su~s palavras, é um projeto abran
gente que alcança muitO além-, portanto, do que 
seria o objetívado pelo-prefeito pa-ra o gasto dos 
16 milhões. EU iià"OSei;- e esSa perícia natural
mente será determinada, se o plenãrio assim en
tender, mas, primeírO;' eu-hão sei se com um 
projeto abrangente, corriO O dépóenfe-atabà-de 
esclarecer que é o projeto da ·sua firma, se há__ 
possibilidade de fazer a adequação dos recurs-os 
dos 16 milhões à execução do prOjeto. QUer diier, 
não sei como será feita _essa_ penda, é apenas 
uma solicitação do plenário para que seja feita. 
Em segundo lugar, a preocupação que todos te
mos e que quero deixar claro ao eminente Sena
dor José Paulo Biso!, com ess-as questões de hon
ra alheia V. Ex• e todo o plenàrio são téstemunhas 
de que, em ocasião anterior,----a-presidência cOlo
cou essa preocupação, inclusive, com as questões 
de admissibilidad.e que mantém um- acervo de 
propo-sta aí, para futuras irivest1Qà:ções da comis
são; e disse a presidência na ocasião que era 
uma espada de Dámodes sobre a cabeça. Essas 
questões de processo ·crirriínal, sobretudo, numa 
investigaÇão como' essa, mLiít"ãS vezes as cdlsa"s 
se operam de forma pior do que num caso de 
assaltante comum, porque num assalto comum 
ele_ rouba aquilo que a ele enriquece, embora em~ 
pobrecendo a sua vítima. E, no caSo de um pro
cesso criminal há um fUrtO de alguma coisa que 
não enriquece o aprópriante, mas empobre<:e a 

sua vítima. De ma-neira que essa preocUpação 
a presidência tem sempre como presente nas 
suas reflexõ.es, mas quer colocar que a comissão 
parlamentar de inquérito não tem acusados,_não 
tem sequer indiciados; ela não visa uma sentença 
não visa um julgamento, não visa condenar_ ou 
absolver ninguém. Então, não o vejo por que ter
mos. essa demasiada preocupação, porque não 
há qualquer pretensão Je alcançar a honra especi
ficamente de ninguém, Se eventualmente- alguém 
se vê atingido, esses fatos dec_orrem da própria 
natureza da CPL Mas não ha qualquer objetivo 
final a nào ser de apresentar conclusões porque 
a CPJ não dá sentença. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Man
sueto de Lavor. 

O SR MANSUETO DE LAVOR - QuerO só 
complementar a minha_ colocação anterior. Real
mente é importante essa distinção entre o traba
lho da CPl e um processo judiciário, até mesmo 
distinguir entre o trabalho da CP! e o da Polícia 
Federal; eSsas distinções são importantes. Como 

-~ muito importante a preoCupãção do Senador 
José Paul9 _Biso!, também acerca do respeito à 
pessoa humana que todos nós devemos ter. Ago
ra, temos informações-dadas obj~tivam_ente aqui 
nesta CP!, até agora não contestadaS,-que podem 
ser contestadas, refutadas ou negadas por esse 
dado que o ilustre depoente traz hoje a esta CPJ: 
oO prefeito de Valença- afirmou aqui, repettdas 
~oez~s. que o projeto se destinava à construção 
de .l.?OQm de ca_l_~e.ntç_J_lr:t.<;luindo 9 sanea~ 
menta. Quer dizer, o cãlÇ-amento sem esgOtos, 
sem galerias, é claro, nã.o teria sentido. Então, 
1.500m coin o _saneame_rito. _Mas dis.se que o di
nheiro qUé rec_E:be -da parãtaZef. ·e está fazenc:fo, 
a.ooom. Essà ínfoimação é objetiva, está aciui. 
está docum~~~dfJ._ ~ogo, é preciso... - -

O SR JUT AHY'MAGALHÂES ·- Baseado em 
_quE: aJnf_ormaçã--o- c:! C? p~feltci'? Do prOjeto-, da .. : 

- O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O projeto não é premíssa, porque não temos um 
projeto especificamente para uma obra. Eu_ não 
vejo como premissa para efeito de uma perícia. 
É essa a preocupação. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA - Pela ordem, 
Sr. Presidente. Devem existir espedfi'cações nesse 
projeto. Aqui eu falo como engenheiro que tam
oem-·saU: EXtSieni -preÇoS unitáriOs. Na hora em 
que Se faz a especificação pa:ra un1 bloco de con
cfe1ô s"extãvadci Oú Oitavado existem especifica
ções que constam:· ~antas _<::pJi,Os_ de cimehfo por 
bloco, tantos metros cúbicos de brita, de pedra 
britada por metro quadrado de bloco, etc. São 
todõs preços que pOdem ser cotejados e o objeto 
da' minha solicitação é que se faça uma perícia 
pai'ã que se pOSSa ccitejar Os preços apresentados, 
preços unitários, 'não globais. O projeto pode ser 
abrangente ou não, mas existem preços unitários 
para_ cada item de serviço, para colchão de areia, 
para-- fnéio~fio, para inetro de manilha de barro 
ou de concreto, para metro quadrado de bloquete 
oU de bloco sextavado_ de cOncreto. Por íSso é 
que peço se solicite ao DNER e ao lPT o orça
mento, a preço da época, dos mesmos itens de 
serviço, propostos pela Hidrossistema; peço que 
se '\lerífiqUe-o preÇO -·que ci Hidrossístema· poSsa 
ter·propoStO para um -oUtro cliente, em Lima_ outra 
épõCã qUalquer, adequando Os preços à época 

da proposta de Valença, e peço mais: que se soli
cite à Prefeitura de Valença o orçamento ou a 
planilha de custos das obras que ela eStá reali
zandO efetívamente, para que se possa fazer uin 
cotejo completo. E isto é uma peça do processo, 
não é o tacto que estamos investigando, é apenas 
uma peça do processO, para que ela fique sufi· 
dentemente bem esclare-cida. 

EntendO que a colocação do Senador Biso! 
Se prenda a isso. Não que S. Ex· encare este 
fato como definitivo, isoladamente definitivo, mas 
ele é urn_ª peça importante, evidente que já vimos 
contradições em diversos depoimentos, que terão 
que ser considerados, mas esta é uma peça im
pórtahte para que-se ·possa fãzeftfrh correto JUíZo 
de valores. 

- O SR.RE.l.ATOR (Car:lqs Çhjc;t_relli1-_ELI gosta~ 
ria de fazer urna intervenção sqbp;: a m_atéria, sr. 
presidente. Tenho a impressão que nós teríamos, 
_em lermos práticos, aqui dar continuidade e con
clusão ao depoimento. 

--- -

Em primeiro lugar, ainda não se encerrou o 
depoimento e há algumas_ questões a serem colo~ 
cadas na sua fase conclusiva. Em segundo lugar, 
a partir da manifestação anterior do Senador José 
Agripino, e agora das considerações do Senador 
José Paulo Biso!, sobre as quais poderíamos fazer 
um debate - mas que penso- deveria ser feito 

- pela Comissão, ·não que eu fizesse de maneira 
sigilosa, não- vejo razão, mas fora do horário da 
tomada de_ depoimento, já que esta reunião é 
para tomada de depoimento, o que me parece 
e que nós temos coisas absolutamente distindas 

· e diversas: temos uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a fazer uma apuração sobre 
eventuais irregu)aric!ade:~ administrativas, sobre
tudo no campo da intermediação, pertinente a 
recursos da Secretaria de Planejamento da Presl
dênciç;~ d?I_República. Nesse-episódiO surgiu o fato 
referente ao Município de Valença, e no Munidplo 
~-e Valença, dada a. sua história, há uma série 
_de pessoas envolvidas, pessoas,_ empresas, inte· 
iêss8dos, que_ têm rOotlvado todo um Le~val1ta
inei1tô de prOvaS, procesSO absolUtaniente abêrto, 
livre, sem pres-sões, guardada, sempre, a respeita
bilidade da pessoa humana ~ ao que eu saiba 
e que; no caso, não apenas pelos padrões jurídi~ 
cos, inclUsive pelClS procedímehtos étícos da -co~ 
rriissão.-

A questão do projeto, sr. Presidente, que tem 
a sua importância - não tenho por que desco
nhecer - preciSa: ser __ Colocada dentro dO con-~ 
texto. porque o que nós' estamos notando é que 
nãO se faz uma moldura para _um quadro, se quis 
fazer um quadro para uma moldura. Esse é o 
grande problema. Havia uma verba libe(ada, sem 
características de_especificação, sem projetas pré
vios, sem_estudos detalhê!d.Ps; autorizo~-se e libe
rou~se uma -verba de 16 milhões de cruzados e, 
a partir de então, se buscou uma empresa que 
foi cadastrar-se .fora do seu contexto nqrmaJ de 
atividade, de titularidade de alguém que estava 
ligado à liberação dessa verba, a essa empresa 
fez um proJeto que poderá, iricluSive;-ser da me
lhor qualidade técnica, viS:ahdo a üm grande pro
jeto, referente a uma ~idade___e_ que precisa ser 
discutido, _E há quem diga - inclusive, 6 prefeito 
e ínforrha_ç_ões ·da própria Assessoria Técnica do 
Senado -que o projeto -está cOmpletamente_dis
sonante com a realida_de, i_nclusive da renda média 
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e das condições hipossuficientes. em termos eco
nómicoS e sociais, dos bairros a que se destinava. 
EntãO; terrios- um projeto- grandioso, gfandilo
qüente, umá obra faraónica a nível municipal, pro
posta por essa empresa, inclusive sem_ discutir 
a qualificação técnica na sua montagem formal 
-não sou eu quem vai dizê-lo, mas quem está 
credenciado para tanto - que se destinava ao 
aproveitamento do recurso que foi carreado, atra
vés de mecanismos que não ficaram bem elucida
dos ou que estão sendo elucidados e não são 
os usuais e formais. 

Ó SR. SÉRGIO MENIM TEIXEIRA-DE SOUSA 
- Mas não a sua adequação ... 

O SR_ RELATOR (Carlos Chiarelli)- Exata
mente. Então, a questão que nos coloca aqui é 
a seguinte: o projeto pode estar, inclusive, muito 
bom para ser aplicado em Ipanema ou no centro 
de Belo Horizonte o.....:.s_eja lá onde for. 

A questão fundamental que se coloca é que 
não houve a encomenda_ dess.e tipo de projeto. 
o projeto fõi uma iniCiativa âã emp_reSa qué lâ 
chego_u _cadastrada, lâ che!;JOU po!_ iniCiativa dos 
seus titulares. EnteOâo fundamental que nós po
demos e· devemos fazer ess~ análise qUe: implica 
em ·saber se o projeto é idôneo tecniciiin-erite- e 
ajUstadO aos valores a que se propõe. Esta é uma 
questão. Se istO_ não _fiCà.i comprovado, haverá 
mals um agravante no processo. Isto precisa ficar 
evidenciãdo. Isto agrava a situação. Não vamos 
limitar o procedimento, porq\ie tem outra origem 
e uma série de implicações muito mais sêrias 
a esse· fato da identificàção da correção técnica 
do projeto. Se-esfiv·e:r corretO té<:rikãinerlteess-e 
aspecto·...:.... aliás, não foi o que motivou _esta CP! 
porque esta não é uma Corrüssâo Parlamentar 
destinada a examinar qualidade e técnica de pro
jeto de engenharia - se estiver adequado, muito 
bem, o assunto está superado, a comissão haverá 
de dizer, baseada em laudo de órgãos capacitados 
e idóneos, que o projeto em ~i es_~a correto~ 

O C(Ué nOs motiVa esse debate, o que nos l_eva 
a essa argüição é um fato de outra dimens.3o: 
implica numa série de procedimentos que se 
eventualinente usuais, não deveriam sê-lo, mas 
sendo,::merecern ser devidamente identific:ado_s 
e se há culpa deve ser caracterizada e os respon
sáVeis idenüftcados,' n-o- mom-ento efn que tiver
mos as provas compatíveis - até este momento 
não temos os culpados, nem seq Jer os indiciados. 

Acho que esta é a questão_ para não se criar 
um atalho no processo e· passP.mos_ a discutir, 
espedficamente,·a qualidade téc,1ic;a de um pro
jeto que não é o p·onto" central, mas um elemento· 
referendado que deve ser levado na devida conta. 
Façamos a~ perícia, _cheguemos a-urna: COndusãõ, 
com base ém que nos possa dar esses elementos 
de confiabilidade técnica, mas não percamos o 
rumo fundamental da razão_ de ser da comiss!o, 
sob pena de que nós, com esse laudo, cheguemos 
à conclusão de que a firma é qualificada para 
fazer projetas e, com isto, está encerrado. 

Qual a finalidade da CPJ? Não é esta, não fol 
para isto cjue ela nasceu, até porque ela jâ tem, 
neste mómento, um acervo de informações e um 
contingente de elementos probatórlos qUe mos
tram uma sêrie tndls-cutível e clara, um patrimôniõ 
de provas que precisa chegar- e deve chegar ~ 
eu tenho absoluta certeta que vai chegar a conclu
sões----.:. culpando alguém, identificando responsa-

DIÁRIO DO CÓNGR~$0 NACIONAL (Seção Jl) 

bilidades e é- isto que nóS vâffios ver cõm a com
plementação da prova, porque temos pessoas a 
oUvir, acareações a fazer, peridas a compulsar 
e documentos que eStão sendo extraídos para 
que possãnlõs exaininá·lo com a· devido vagar 
e cuidado, sem perder a celeridade que o pro-
cesso exige. _ , 

É neste seiltido, sr. Presidente, que lhe pediria; 
encarecidamente; pudésseinos formular, uma vez 
·que já foí acoU)lda ·a solicitaÇão éiã Perícia, que 
parece mais um ele_f!tento probatório, que fizésse
mos as perguntas que restam fazer, se é que cabe 
perguntas ao_ çiepoente, para que de_po_is possa
mos fazer, amanhã, depois dãsacaria.ções, depois 
i:fe _outros depOimentos a· ser-eni realizados,_ um 
debatê que é _eXtremamente pertinente para o pró
prio exame da prova globalmente verificada. 

-O SR. PRESIDENTE (José-lgná~iO Ferreira)_~ 
Conce<Io a palavra ao eminente e nobre Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. MENDES CANALE - Só para aduzir, 
se me perrrute o nobre senador. É se o projeto, 
ele é genérico, como estão dizendO,n1(!s,Joi enco
mendado pãra um trabalho específico, lndusive, 
para servir de base exatamente à liberação dos 
reCtifSOS_Te~m~est"e115Pécto, que é interessante fri~ 
sar. _ 

o SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Muito _obrigado. 

CoricedO a paJaVia_ âo_ Sen~dor JuiãhX_Maga-
lhães.- -

O SR. JUTAHY.MA.GALHÃES- Sr. Presidente, 
.é.um leigo f~Lando para profissionais. · 

Em priineiro lugar, tivemos uma reunião e mos
tramos que tecnicamente,_ estaremos_errados 
com essas questões discursivas no momento dos 
depoimentos. Então, o que_deveríamos fa~~r. nos 
depoimentos, com· perguntas objetivas, -diretas, 
claras, COfD r:_espostas curtas e_ objetivas também. 
Então, baseado nisso é que gostaria de dar apenas 
uma informação é fazer uma indagcição, A infor
mação: es~ou Jnformado de que a asses.soria t~JTI 
uma pessoa c'bm capacidade técnica e profis
sional para fazer essa investigação, que está sendo 
solicitada. Se:_ qUiserem a ação da assessoria, e 
por coinddência, _apesa~ d~ qu~ já trata de ver 
a levantamen-to de- britas e compra de britas o 
nome c:\el_e é Abrita. E a_ indagação -é: baseada -em questiOnâmentos feitos peJo senador Itamar 
Frãnco. O Sen21dOI-ItaiT!ar FrãiiCo -moStrou qUé_ 
um funcionário do EstadO de MinaS Gerais 'teria 
feito obras pãra -o-Estado de Minas .Gerais, na 
área_ ~e sua atuação profission~l. J;:~t~Çl. a rninhC! 
pergunta é apenas a seguinte: o _depoen_te, na. 
forma, tem algUJ;n C!=frgo de_ direç~O:. ~e g~ren~i~-. 
menta, ou é apenas um sócio? Esto~ pegando 
o trem no meio do caminho, não estava aqui 
desde o_começç, pode atê já ter'sido feita. mas 
levantou essa questão, quand~ _o_ Senador lta~Z!r 
Franco fez- a pergunta. 

O SR. SÉRGIO MENII'! TEIXEIRA DE SOUSA 
:.::_EU SoU sóCiO e.:sO_u diretor da empresa.· · 

O.SR. JUTAHY MAGALHÃES~-~ o ger-ei1té? 

O SR. SÉRGIO MENINTEIXEIRA DE SOUSA 
- Somos dois dlretoies, sou u111 dos diretores. 

O SR. PRESIDE-NTE (José lgnádo Ferreira}
Muito bem, a Presfdê_nda quer dizer a V. Ex~ que, 
com relação a essas questões. que às vezes são 
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Jatefais, mas, propostas por senadores, a Presi
dência nào pode, afinal, desrespeitar o senador 
que colocou a questão, e tem que lhe dar uma 
respo-sta. Essa foi a razão. 

Em segundo lugar, a Presidência indaga do 
depoente, aliás, já formulou essa pergunta, ele 
disse que tem um n~wo projeto, não tem? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Ê verdade. 

O SR. J?RESJDERTE (José lgnácio F_erreira) ,
ESse projetO pode nos ser entregue. Bem. se tem 
o projeto, nos será entregue por V. S• para, inclu
siVe, eliriilnar_a necessidade de se manter cantata 
cot:n a _Pol~dà_ Federa( Sê' ete terTI o ·prOjeto e111 
mãos. _ _ _ _ __ 

Em terceiro Lugar, a questão da perícia que 
vai.ser feita:; inclUSive com o aprOveitamento desse 
funcionário a que V. Exa aludiu, sem prejuízo do 
prosseguimento das investigações, que estão em 
curso.-

PareCe que o_eminente senador, vi-ce-presiden
te, eminente _Sei1ador Itamar Franca; quer a Pala· 
vra, e a Presidência concede a palavra a V. Ex~ 

O_SR.ITAf'.-\AR_FRANCO-Si."Presldente, pare
ce que-o nobre relator -colocou bem. 

O Senador Biso! levantou problema em relação 
ao aspecto, no respeito à dignidade da pessoa 
humana. Ninguém aqui está desrespeitando. A 
comissão surgiu--como? J~so que tinha q_ue ficar 
claro. Estamos apurando o que, até agora? Nós 
não estamos examinando se o projeto do Dr. en
genheiro Sérgio está errado ou se está certo. Isso 
não foi colocado a priori. Colocou-se: aqui que 
um prefeito, que também merece o respeito da 
comissão, veio aqui e declarou, está aqui, inclusive 
em uma resposta ao Senador Mansueto de Lavor, 
que dai ele teria que dar 50% do dinheiro a deter
minada pessoa. Isso_ fi<;ou dare. O que que se 
está apurando? De repente, à comissão e a nós 
precisa é que fiqtJe bem claro os nossos objetivos. 
Ele pode ter feito um projeto certo. ~ daí? Daí 
o que é? o·que "houve antes, Senador Bi-?ol? Nin
guém está discutirldo se o projeto dele está errado 
ou está certo. Podemos até discutir, e$Se é--outro 
problema. Atê COJ?W engenheiro, poderíamos dis
cutir o projeto dele, se bem que cada firma tem 
seus caminhos para projetar, Primeiro: ele con
fessa que foi um intermediador, a pedido do Sr. 
Alencar ao Sr. Ministro do Planejamento. Isso foi 
feito, segurtdá ? ~inistro, através _de um telefo
nema que· ele ·rec-ébeiJ de Belo Horizon~; _do Pro
fessor Sérgio. ESsa verba é liberada rapidamente, 
tem um carimbode "urgente" do chefe do gabi
nete do -ministro; rio-dia 31. Por que o ministro 
comunicou ao Professor SêrgT6 sobre a liberaçãO 
dessa vefba? Poique, evidentemente, foi ele quem 
pediU; n-ão comunicou a mim, ~ão c_oJT.Iunicou 
ao Senador Pr:~s_içie_ote,_nào comvnicou a ·nin-
9uén1, lpiJ_s; __ exatafl!~Dte é!_ quem lhe pediu a v~r)?a. 

Segündo_:_ o Pi9f~SSOr Sérgio .. çl_e pqsse dess~s 
informações, vai e se cadastrar na Prefeitura de 
Valença. Ganha a _concorrência. Legal ou não, 
ele ganho\-] a col}çorr~ncia; não,se está c!iscutindo 
se ele tarribém Qanhou legalrÍ1ente a c-onc9rrên
cia. Estamos buscando exatamente verificar o que 
se passava na admi!ÍiSlração do Pais, sobretudo 
no Ministério do Planejamento. Eu trouxe um da
do que pode não ser ético, Senador Biso!, mas 
é um dado: um funcionário do Governo_do Estado 
de Minas GeraíS; ·como diretor de uma firma que 
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não pediu licença, não deveria executar essas O SR. ITAMAR FRAI'ICO -- V. s~ conbêce as 
obras para o Governo do Estado de Minas Gerais. liberaçõeS- de Veih~s da SEAC, errl 1986, pcira 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- V. Ex• permite, o Estado de Minas Gerais? 
nobre vice-presidente? o Estatuto do Funcionário o SR. st:RGIO M.E:NÍN TEIXEIRA DE SOUSA 
Público prolbe que o funcionáriO público seja co- -...;..Não, Sr. Senador, não participei disso. 
merdante, reladonado ou não com entidades pú- 0 SR. ITAMAR FRANCO ..,__Outra Coisa que 
blicas. E qUando é-comerciante, realizando ativj- é muita coincidênCia: v. s•_acna· que-também foi 
dade mercantil, em Virtude de contrato_celebrado coincidência· es~r incluído numa folha de paga-
com_ entidades públicas, a coisa ainda se toma mente do chefe de gabinete, assinada por esse 
mais grave. chefe de_ ~iabinete do ministro? Tudo é, coin.s_i-

OSR. ITAMAR FRANCO"--.- se-qüer e>Camii'lár -aericia para v:·S•'! Ê cOincidência V. S• coiístar 
se o projeto dele está çorreto, tudo bem, mas dessa folha, da qual consta o próprio filho do 
a verdade é _que a comissão está sendo instalada chefe do gabinete? Todo mundo o está perse-
e estâ perseguindo objetivoS- eSpeCíficos. Houve guindo? V. S• também entr()U naquela folha só 
ou não intermediação? Essas verbas foram aplica- porque o seU nome-é bonito ·e V. S• foi Perseguido? 
das confomie manda a legislação brasileira. 0 SR. SéRGIO MENIN-TEIXEIRA DE SOUSA 

A mim me parece estranho, Professor Sérgio, -Arespeitodeperseguiç:ão,Sr.Seriãdof,efetiva~ 
que s6 com V. S• tenha acontecido certas coisas. mente, .. 
Sinceramente, V. 8' deveria procurar um Pai de 0 SR. ITAMAR FRANCO ~ Eu queria que V. 
Santo, porque, no seu documento do Ministério S•dissess-eporque·entrounaquelafolha?Aiguém 
do Planejamento, V. S• consegue a intermediação 0 colocou. Por exemplo, o Senador Severo Gomes 
de verba e consegue ganhar uma concorrénda. -poderia fazer parte da folha de pagamento da 
Ganhou dinheiro dessa concorrência, e passa a Seplan? Evideritemente que i1ã6. 
ser, como se diz aquí, execrado pela comissão. 
Não é possível! Está acontecendo alguma coisa O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA _ 
com V. s~ que é estranho, porque, ao contrário -Desconheço inteiramente o mecanismo. 
- e aí me permita uma pergunta - V. S• sabe 
que houve um oficio do ministro ... V. S• disse O SR. ITAMAR FRANCO :.__y_- Sf desconhece 
que nunca trabalhou na Seplan, não é verdade? o mecanismo. Mas conhece, por acaso, um oficio 

do mirliSírO do Planejamento dirigido ao ilustre 
O SR. .SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA Governador do Estado de Minas Gerais, o Dr. 

- É verdade. -· Newton Cardoso, convocando V. St para a Seplan? 

O SR. ITAMAR FRANCQ~.::.l\\as trabalhou na O SR. Stf<GIO MENIN TEIXÇJRA DE SOUSA 
SEAC? · - Esse ofício eu não o tive em mãos, mas o 

O SR. SÉRGIO" MENIN TEIXE!Rt\ DE-SOUSA vfpúblicado_ na imprensa. 

--Trabalhei. o-sR. ITAMAR FRANco-__:__v._s•-Sabe-que o 
O SR. ITAfo\AR -FRANCo-:::.. Em qUe ano V. n1"ini$tro eiiVioU àO governador esse .oficio? Eu 

S• trabalhou na SEAC? . - .. . ' -lenho o oficio B.quí e vou lê-lo para V. S• Veja, 
o_ SR. SÉRGIO MENIN TElXEfRA DE SCXJSA tudo é ·cotncidênda com V. S• o Senador Biso! 

_ De 2 de agosto de 1985 a- 1" -d~ abril de 1987. precisa estai atento a essas coincidências, tam-
. -~ bém, _cqm. ri1uito r_(;speito digo- isto a ele. 

OSR ITAMAR FRANCO . .,;,..V. S• trabalhou aqui ·"Sr. Governador: 
em Brasília ou no Estado de Minas Ge_rais? De acordo cqm 0 disposto n·o art. 2"09 do 

O SR SÉRGIO MENIN 'fEiXÉIRA DE.SOUSA Decreto-Lei no 200, de 25_ de feverei(o_de 
-Aqui em Brasília, ·1967, e _art fi?, § F. da Lei no 6.036, de 12 

O:.SR ITAMAR FRANCO_ E que serViço V. --,-C-~-. ~-de maio de 74, etc, etc.". ,solicito a V~ Ex• 
S' realizava na SEAC? ,__- - - - · - · a·ger:-~JeZa de cjue -~eja cola~ado à dispÔsição 

-dessa Sec(etaria de Planejamel}to- a Secre-
0 SR. SÉRGIO MENIN TEIXE1Rt\ DE SOUSA taria- âe Planejamento -:-:, sem prejuíZo dos 

- Trabalhei iniCialmente ·na::moh.tagem de um vencimentos, direitos e vantagens _a que faz 
programa· de saneamento comunitário, especifi- jus, 0 servidor d_este Governo, Sérgi() ~enin 
cações técnicas; trabalhei; trabalhei durante muito TeiXeira Oe-SoUsa; .. que ê, Ou ·não é?~-
tempo num projeto qUe eu reputo de extrema 
importância - qUe não foi levado adiante, mas O SR. SÉRGIO MENIN TELXEIRA DE SOUSA 
é_um de extrema importância -que é a questão .. ~ Sou eU: . 
de desinfecção de água de poços, água de_cister- o SR ITAMAR _FRANCO ,_ Isso é assjnado 
nas, através ele .dosa dores de cloro que pudessem por querp.?_- Pelo Mi~Jistro Aníbal Teixeira. Então, 
s.er disseminados largamente Para a população; 'isso também não.vale, isso aqui foi feito à revelia, 
chegou-se a uma metodolog!_a específica c!e se ninguém sabe como é que SUrgiu esse ofido. 
manter uma dosagem de cloro da ordem de 5 Pois beni! Ele entra na folha de pagamento 
miligramas por litro para poçOS rurais, para poços e vem 0 seguirite oficio do Secretário Extraor-
de periferia e outras tarefas de natureza admi- _ .dinárío do Estado de Minas Gerais, para Assuntos 
nistrativa. - Municipais do_ ilustre. Governador Newton Cardo· 
·O SR ITAMAR FR.ANCO _--V._-S• náo sabe, so, dirigidO ãõ Di. Aníbaft~iJ:í~-ir~: -

por _exemplo, o que a SEAC fez "em 1986 no Esta- "Levamos _ao conhecimento de V. Ex" que 
do de Minas Gerais? - - .. · -- -- -- . -os· técnicos constantes da relação anexa fo-

0 SR. SÉRGIO MENIN TÉD<ERA DE SOUSA réi:iTl' Co!ôc'adõs à ·-dhposição desse órgão, 
-ComoasSim,Sr.Senador? -com ônus para o-Estado-de Minas Gerais, 

de acordo_ com autorizãr;ão do Sr. ÜQVer~: 
nador." -

E vem também - ê outra .cpiry._ç_i<;iêrt<;ía, n_o~re, 
SenadOr Bisol - o nome do Sr. Sérgio Menjn 
Teixeira de Sousa nesta relação, dizendo, inClu
sive, onde ele trabalhava- na Setec.- Vem tam
bém, nessa relação, o próprio filho 'do chefe de 
gabinete. 

Meu caro relator vou passar a palaVra a V. Ex~, 
mas veja que é sobre isso que pre-ciSamos ver 
o _que está acontecendo neste País; foi em uma 
prefeitura que se conseguiu saber. Por qüe? Por
que o prefeito denunciou, Sení'!dor Biso!. Quantos 
não denunciaram e qUantOS hão vão denunciar? 

O SR. JOS~ PAÚLO BISO L_:_ Só uma pe;guri
ta: é es_se tipo de irregularidade que estamos per
s.eguindo?. 

O SR. 1T AMAR FR.A.NCO .:.... Nãq. É esse o _tipo 
de irregularidade que PreciSa ser visto, sim, Sena· 
dor Biso!, porque através desse tipo de irregula- · 
ridade: é: que muitas e muitas verbas foram aplica-' 
das neste País e, particularmente, no meu Estádo, 
a fundo perdido, se é que elas foram aplicadas .. 
É isso que a Comissão tem e precisa Investigar. 
Eu rião -tenho qUe--inVestigar- se o prOjeto del~?
está correto ou não; não posso duvidar da integriM, 
dade e ·nem, comº- pfOfissíorial, iria examinar ·o 
projeto de ordem profissional dele, para ver se 
está corret_o ou não. 

_ Mas ele mesmo diz, aqui, que essa verba saiu 
a pedido_ del_e. E a pedido dele, ele _se i_nscreveu , 
na Prefeitura? Isto Ilão significa nãd~ pàra nOs? 

O SR. J~oSÉ PAULO BISOL~ Não, o pedido 
não significa nada para mim, porque é _uma cois~ 
instltucl.onalizada neste País, embOra e~ não faça 
pedidos... - -

O SR. ITAMAR FRÀNCO -V. Ex' nãÓ faz, mas 
ele pediu e se inscreveu ime~iatamente. Ele talve1; 
pudesse, no 'fim, se- inscrever. Ou v:EXt·ache~ 
que isso é normal? ' ' , 

O SR. JOSÉ PAUW BISOL ~~ lsoo ou ;,ho! 
Mas eu rião diSse que ele" Mo -ç:qmetel,l.-deJito. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Ninguém está 
dizendo isso. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO.L--' Eu s6 afirmei 
que ele tem direito ~ defesa, porqUe aS coisas 
têm que ser esclarecidas. E1.1 não afirmei nada 
disSo; Senador. 

O SR ITAMAR FRANCO-- Ninguém aqui o 
está acusando._ Veja V. Ex•.que a PolíciÍ'li-Federal 
já o indiciou e a Comissão ainda está tornando ~ 
o seu depoimento. É isso que eu qUero: dizer. 
Tem os tido aqui, particularmente através ·do no~ 
bre Relator-. 

O SR. JOSÉ PÀULO BISOL - E, ademais,~ 
se tivéssêinos a pericia, pouparíamos uma série 
de perguntas, por uma questão até de economia 
processual. 

O SR. rr AMAR FRA.I'iCO - O que se ptedsza . 
examinar- e át, siin, chegaremos ·ao _que V. Ex' 
quer :-é quantas verbas, a, fundo p~_rdido, foram 

- Utilízadas e não fcira·m ap1iCadâ.s. IssO QUe é impor~ 
tante~ N6s vamos_ chesar lá, poderemos chegar 
lá, .. Mas, corria· é, quê· sê-Chega lá? É peQ-arido 
o fio da meada. Não podemos pegar o novelo . 
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de lã no meio e começarmos, temos que pegar 
a ponta desse novelo de lã. 

O SR JOSÉ PAULO BISOL - Não, quanto 
às verbas, já temos ;:I_meada inteira ... 

O SR ITAMAR FRANCO- Temos todinhas. 
Sr. Relator, era s6 isso. Apenas queria confirmar 

com o Dr. Sérgio, se ele desconhece esse oficio 
do Ministro ao Governador. O Ministro nunca lhe 
falou nisso? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE $OUSA 
'- Não. Vi a publicação disso pela Imprensa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. S· desconhece 
a resposta do Governo de Minas aerais'?"-

0 SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Também. 

O SR. ITAMAR FRANCO- DeSconhece ares
posta, mas reconhece que realizou obras para 
o Governo de Minas Gerais? · · -

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE S()(.JSA 
- Reconheço que a empresa da qual sou sócio 
executou trabalhos para o Governo de Minas Ge
rais. 

O SR. ITAMAR FRANco·.:.:... Da qual V. S• não 
~ _sódo Prioritário. 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não. Da qual não sou sóc:lo prioritário. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. S• é um dos 
Diretores que tem 50% como coti!:>ta? 

Ó SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE. SOUSA 
...:.... É verdade. ' 

O SR~ -ITAMAR" FRANCO ~ Rea1-izãndo Óbras 
para o Governo -dei EStéido de /"'linas, V. S• cicha 
que isso é, não digo legal, mas ético? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sírn, Sr. Senádor, poi-que jamais'fii"! ft.inciónário 
público_- queria qUe se fizesse essa correção 
.:...... ftii cOntratado por uma entidade de Direito 
Público, mas como CLT. Erri--m.-als, serri rêi;Jlme 
de dedicação exi:::lusiVa. - - -

o·SR. ITAMAR FRANCO -=-Foi Cóiitratado e 
essa entidade de Dífelto Público pertence ao Go-
verno do Estado de Minas aerais'? , . -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA. 
- É Verdade. -

O SR. PRESIDENTE (Jcisé'lgriádo Feireiià)
Concedo a palavra ao nobre Relator, SenadOr Car-
los .Chiarelli. -

. · A' Prêsidência pede ao depoente que, dentro 
do possível, seja bastante objetivo parã: qUe; em 

· virtude do adiantado da hora, possamos ultimar 
o presente trabalho. 

O SR. RELATOR (éarlos ChiaréiTi) :C... As 'per
guntas que farei a V. S• têm respostas sim ou 
não. 

AUniterra foi ou é sócia da empresa Caballero? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE ·soaSA 
. .,..:...Não sei. 

O SR RELATOR (éarlos Chiárelll) --V. 5' Sabe 
.....:. ou ·_soube ~ da existência da Empresa Uni~ 
terta?' · - - · · 
·' 

O SR .. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
.,.._Sim. 
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O SR. RELATOR (Ca-rlos Chiarelli)- Não sabe 
se foi ou é sócia da Empr~~a Caballero? 

O.SR.. SÉRGIQMEI'IIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não sei. 

- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A Uniterra 
é ou foi sócia da empresa MCM? 

O SR. SÉRGIO MENir'! TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não sei. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- A Uniterra 
tambêm foi sócia da empresa Hidrossisteme~s? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEXEIRA D~ SOUSA 
--.:=--·.-Foi. 

O SR.-~ TOR (Carlos Chiarelli) -Até quan-
do? _ 

O SR. SÉRGIOMEI'!IN TEIXEIRA DE:c SOUSA 
- Não poderia precisar corretamenie isso, mas 
l?_arece-me que até julho ou agosto de 1987. 

_q SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli) - Em _que 
participação? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA .DE SOUSA 
- Ela tinha uma participação de 30% no capital 
da empresa .. 

O SR. RELAtóR (Carlos ChiiÚelli)- O Sr. Aní
bal Teixeira··é-_sódo da Uniterra? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Garantidamente, não! 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Nunca 
foi? 

.O SR. StilGJO MENir'Í TElxEIRA DE SOUSA 
- Garantidamente, não! -

O SR. RELATOR (Cãr!Ôs.Cfiiarellt) -V. S' ~ãO 
sabe de nenhum outro -vinculo da Uniterra com 
outras empresas, a não ser com a Hidrossistemas 
e sabe que o Sr. Aníbal Teixeira não é sócio e 
nem nunca _ _foi da Uniterra? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Senador, estoU tentandO reSponder sim ou rião, 
por fatos. 

-Sei, particularmente, que a Uniterra não é sócia 
dessa empresa que V. Ex" citou, a Caballero. Sei 
também que não é sócia da MCM. Mas, essa per
gunta tinha que ser feita à Uniterra. Sei. porque 
conheço a Uniterra, que ela não é sócia. 

O SR. líELA TOR (Carlos Chiarelli)- V. S• sabe 
· Qti.(:;!-rri são os proprietários -principais, os titulares 
·da Oliiterrá? · 

. O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA bE SOUSA 
-Sim. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiaiélfi)::..:.... V. s~ pOde
ria declinar os nomes? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-O Presidente_ da Uniterra é o Dr. Sérgio SiQand 
Ma_chadoÇo_e_ll)q'--'--'-- -·- ___ ~ _ .. _: 

O SR. RELATOR (Carlos- Chiarelli) -Que é 
'o-controlador da empresa? 

O sR. SÍ':RGJO MENIN TEIXEIRA DE sd.OSA 
-~ É o controlad~r da empresa. _. 

9 !?R.. RE;LA TOR. (Cario~ Chjarelli) - É ~ma SA?_ - -· - - --

0 SR. SÉRGIO MENlN TEIXElRA DE SOUSA 
--=- É uma Ltda. -- - - -

O SR. Rt.CXtõR (Caflos Chiare"lli) - Sàbe por -
que foi retirada a pasta funcional referente a V. 
Ex" dos _arquivos do- Departamento de P€:ss0al 
da Seplan? - - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sr. Senador; eu nerri Sabiã da- -eXisténcia de 
pasta fu:!cic;mal m}nha na Sep!ari. 

-o SR. RELATOR (Carlos Chlarelli)- Não tem 
n~n~um c_o_n~ec_j!!Jento cjesse fato?_ Se tiraram, 
se devolveram ... ? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEiAA -DE SOUSA 
- COnhecimento tenho, peTa imprensa, de um 
episódio a respeito dessa pasta. Jamais tive co
nhecimento dessa pasta. 

O§R RELATOR (Càrlos Chiare IIi)-V. s· pediu 
para devolver uma quantia que lhe foi creditada 
a título de vencimentos, de gratificações? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA-
- Nãol Janiais pedi isso. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S' sabe 
que lhe foi creditada uma importância, no mês 
de setembro, como gratificação,- pela Seplan? 

O SR SÉRGIO MENIN~I'EIXEIRA DE SOUSA 
- Vi essa info~ffiaç:àQ_ ,na imprensa: g irile-dfãta~ 
mente, após a publicação disso, entrei com reque-
rimento na Seplan, para me Informar- se havia 
s_ido creditado. _E tenho a c_ertidão negativo;~ aqui 
em meu pOder. 

O SR RELATOR '(Cai-ios Chial-elli) :....._ Não lhe 
foi creditado? -

O SR. SÉRG!U MENJN.TEOOõiAA DE soúsA 
- Não me foi creditado. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa in
formação dirigida pelo Dr. Gilson Reis ao Sr.José 
Murilo Costa CaJValho, aerente do Banco-dó BraM 
sil, dizendo: 

"Solicitamos a V. S! a _necessária urgência 
no sentido .. de fazer retornar à cwzados, conta 

- d~ste departamento, a importând,:! de 17 mil 
e 27, referente ao crédito efetuado na conta
-corrente 797116-X em noine de- Sérgio Me
nin T ebç:eira de Sousa, Constante da folha de 
pagamento do mês de agosto, próximo pas
sado." 

Dessé docUmento, V. Ex' não tem conhe
cimento? 

O SR. SÉRGIO MENII'rTE'.JJ®RAbE SÓUSA 
-Tive OOnheclmento·pela imPI-ensa. 

· O SR. RELA :roR (Carlos Chiarelli) ~ Nem sabe 
se houve crédito ou estamo na sua conta? 

Ó SR SÉRGio' MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- ~ ifnprenSa noticiou que_ houVe um cfédíto 

__ e um esterno. Jªmais sÕub~ diSSo. ant~?s .desse 
episídio. 

O SR. RELATOR (Carlos. Chiarelli) - Nunca 
fez qualquer veriflcaçllo na sua conta? 

o SR s~âió MENIN TEÍi<EiÍlA' DE sousÁ 
- Nem sei qti~l seria_ e_ssa conta. Se for "a meSma 
que existia- na épcica em que eu eStav.:i na SE.A.C, 
essa conta está inoperada desde abriL 

O SR. RElATOR (Carlos thiárelli)- A Cetec, 
onde era o seu víncL,Jlo funcional, atua fundamen
talmente de forma abrangente, com interesse, pta~ 
nejamento e estUdos na área de saneamento, hi
drologia, etc. Certo? 
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O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- I: um instituto de pesquisa com um leque 
de atuação muito_aberto, Sr. Senador. Vai da hi
drobtologia a materiais de construÇão, etc, A mi
nha área de atuação Já foi específica em enge
nharia ambiental e r_e_c_ursos naturais. 

o--SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --Que _é 
a mesma área, pela sua especialidade, da empre
sa que v. s• dirige? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- É, aproximadamente __ a_ mesma ârea. _ 

O.SR. CARLOS CHIARELLI- Então, V, S• esta
va no setor público, atuando na mesma área àa 
atividade privada? · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-É verdade. 

O SR. CARLOS_ CHIARELU - E neSsa época 
que a sua empresa realiZoU õbl'às Públicas· para 
o Governo do Estado de Minas _Gerais? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Esses contratos: que eu citei a(, OCorreram 
no período de 85,86 e 87. · 

O SR. CARLOS CHIAREUl - Em que V. S· 
estava vinculado? Ao C€lec? - - . 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-EStaVa vinculado ao C_etec. 

O SR. CARLOS CHIAREW - Esiá bom. Obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
Mais alguma pergunta? __ _ 

V. Ex> tem a palavra, eminente Senador Chagas 
Rodrigues. 

O SR. CHAGAS ROD8[GUI;S -_Professor Sér
gio, para deixar isso bem claro, a verba foi Uberaçla, 
foi entregue à prefeitura, antes ou depois da elabo
ração do projeto referente às obras? 

O SR SÉRGIO MENit! TEIXEIRA DE SOUSA 
-Essa verba, pelo que pude apurar, foi transfe
rida para a prefeitura no dia 24 d.e agosto de 
1987. O projeto estaVa concltiído_aõtes disso. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - É. só .. 

O SR. PRESIDENTE (Josê l_gnácio Ferreira)
Mais algum dos Srs. Seriadores-deseja formular 

rneir.:'l página, em letrÇJ.s garrafais, está lá: ''Polícia 
Federal caça Menin em BH:'. J::. esse o_ tipo de 
CI1..!.Cificaç___ã_o a que estou submetido, desde setemw 
bro do ano passado. 

Gostaria de aproveitar também para deixar um 
esdarec:ímento aquL Fui, _efetivamente, convoca
do para estar aqui nesta Casa, quarta-feira Passa
da, e pedi ao advogado que me assitia, demonstrei 
minha intenção de não vir aqui, porque eu não 
estava me sentido confortável, com o rumo com 

--QUe essas coisas estavam sendo conduzidas. 
- Criou-se_um clima de terror em relação à minha 
pessoa _ - -
tprecísd que~-eu cohsiga comunicar áo Sr. Pre.Siw 

__ dente que houve uma denúncia incial do prefeito, 
a: imprensa deu todo o destaque a isso. Eu me 
apresSei a criai" uma oportunidade de _estar pre
sente para contestar, pelo menos, nos fatos que 
eu conhecia, as declarações _do prefeito. Tive um 
depoimento nesta Casa n_a sexta-feira da semana 
passada. Esperava, sinceramente, que algum no
ticiário, pelo menos da m:inha contestação, fosse 
feito.. Isso não aconteceu. Continuaram, maldosa
mente, me incriminando, e, eu disse, ao advogado 
qÜe me assttia, ·que não me sentia confortável 
de participar ou de fazer parte de um processo, 
cujo objetivo eu não conseguia alcançar de todo. 
Efetivãmerite, telihci a CcinVicçã'C{di que· eSSe' épi
sódio de Valença foi, exageradamente, inflado 
além das proporções_ devidas. _ _ 

Num país onde oito milhões de dólares somem 
no_ Galeão, ~f!"l 24 hora~, e depois ninguém fala 
flãàa~ esse -assunto Vrra- maiiChete naciClnat da 
forma como ele está. Efetivamente, não sei o que 
está acontecendo, não entendo essa arte da políti
ca. Mas, se perguntarem à minha filha -de- dez 
anQS se tem algurna cqisa estranha, ela v~ai dizer 
que tem. 

EfetiVátnente, ufn delegado de polícia, que Che
ga em Belo Horizonte e intima quase 1 6 pessOas 
para depoi", -faz disso uma publicidade eliorme, 
termina, e antes de eu presta o meu depoimento, 
efe Já nie hlfõrmava a- mli11ia Condição de índlcia
do. Quer dizer, baseado na mesma denúncia do 
Sr. Prefeito, que esta comissão ouviu, e faz disso, 
em entrevista cõletiva à imprensa, matéria de pri
meira página nos jornais. -

VoSsas Exceléhêiéis estão vendo, aqui em Brasí-
lia, as qtiestões de uma forma muito amortecida. 

alguma pergunta? (Pausa.) ------
Lã em Minas, iSso é assunto de manchete de 
primeira página de jornal. Efetivamente, flãO irei 
conseguir, nunCa inais, corrigif os- prejuízos que Não havendo mais inquirições a serem formu

ladas, a Presidência indaga ao depoente se tem 
mais algum esclarecimento a prestar. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sim, Sr. Presidente. Gostaria de aprovei~r essa 
oportunidade, porque o ilustre Sena_dOr BiSol feriu, 
com rara felicidade, um dos pontos mais !mporw 
tantes, hoje, da minha vida. Ele informou e"del;)ãw 
teu essa questão .Se que não havia interesse desta 
Comissão em destn,J_Ir ninguém. Mas, efetivamen
te, eu já fui destruído, Sr. Senador.- --

Quero que V. Ex• leve em consideração o trataw 
menta que esse assunto tem obtido na imprensa, 
nesta própria CPI e na Polícia Federal. 

Eu tenho filhos adolescentes, Sr. Seriador~ e 
quero que V, Ex- ~eja o _impacto que pode_ causar 
sobre uma criança de 14 anos, receber maldosa
mente, porque eu não sou assinante desse jornal 
- jo_garam _na porta da minha casa ontem de 
manhã, um jornal de Minas Cierais, onde, na pri-

- -este assunto me atingiu, nem na minha família, 
nem profissionalmente. Isso que tentou ser dito 
aqui; que eu estava utiliuindo alguma varitagem 
para obter serviços junto ao Governo do Estado, 
quefõ- registrar que recebi. ontem, uma carta de 
um órgão público do Estado de Minas Gerais, 
cancelando todos os meus contratos. É esta a_ 

- conseqüência em que estou colocado, a ponto 
de-ter que fechar a minha empresa. 

É preciso que fique bem registrado, Sr." Presi
dente. Muito obrigado. 

O SR PRESIDENTE (J6Sé lgnácio Ferreira)
A Presidência lamenta esse tipo de exploração 
a que-esse assunto, :eventualmente, esteja subme
tido~No que toca aos outros órgãos de divulgação 
do Pais, o noticiário, evidentemente, se deve_ a 
própria transparência com que os trabalhos da 
Comi,Ssão se_ desenvolvem. Agora, não hâ como 
lri1pedir que fatos como os que V. S• se referiu 
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Qçon:am, porque, sem dúvida alguma, V. s~ está 
sob os holofotes da evidência, inclusive por decor
rência mesmo do fa.to.óe sermos uma República, 
de estarmos numa Cas~ que cfuer os seUs atas 
transparentes; e a--própria CPI, em particular, agin
do com toda a transpart?ncia e abrindo espaços 
para -qüe aTmprensa e- a sociedade civil, de um 
modo _geral. participem, ·conheçam o que aqui 
se passa. 

Quanto à ação da Polícia _Federal, é uma ação 
de natureza investigatôria, precedendo ou não um 
processo acusatório que vai se iniciar ou não com 
uma denúncia e, porta_nto, qualquer um __ de nôs 
pode estar .§Ujeito a um _episôdio comq e_sse. 

Quanto à questão da perícia, a presidêilcia de
termllia a realização de um exame pericial, com 
base no_ projeto que V. S• vai apresentar à Comis
são ou que seja obtidO pela Assessoria, junto à 
Polícia Federal. Com base nesse projeto, objeti
Vando apurar a adequação entre projeto e os re
cursos liberados, os .quesitos serão formulados 
pela Assessoria do Senado. A Presidéoçia deter
i"rifna, desde_ logo, que seja inclusive intimado o 
depoente para acomparihaf à- realização dessa 
perícia, embora não estejamos num proceSso 
contraditório. - -· -~ · · 

O SR. JUT AHY f'v\AGALHÂES - Só uiria per~ 
_gunta, apenas, Sr. Presidente. 

OSR PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
Tem a palavra o eminente SenadorJutahy Maga
lhães. 

o sR. JUT AHY f'v\AGALHÂES - É uma per
gunta à Presidência da Mesa sobre os nossos 
trabalhos: os pedidos de informações feitos por 
esta_ Comlssão já foram respondidos? Algum já 
extrapolou o prazo estipulado? 

Q ~R. P~_ESlDENTE (José lgnácio Ferreira)
A secretaria tem alguf!la informação a respeito'? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Temos algum 
pedido que já tenha extrapolado o prazo para rece~ 
bermos resposta e que não tenha sido respon
dido? Temos algum? 

O SR. PRESIDENTE(José fgnáciO Ferreircl)
Excelência, é pOssível que sim. E aproveitO a opor
tunidade para idagar da- comissão qual a provi
dência que seria tomada pela presidência, já que 
estamos aqui reunidos, o Sr: Relator; o Sr. Vice
Presidente_e os Srs. Senadores. Entâo, qual a pro
vidência? 

O SR. JUTAHY fv\AGALHÃES- V. Ex' tem con
çlições de informar se algum já extrapolou o prazo. 
A Secretaria tem alguma imfor-mação? O Minis
tério da~ .Comunicações ainda não responçleu? 

OSR. PRESIDENTE-(José JgriádO- Ferreira)"..:....:.. 
Aquele do Ministério das Comunicações extra
polou-seguramente o Prazo de dez dias. 

O SR. J.UT AHY MAGALHÃES -Mas o Ministro 
das Comunicações foi tão ágil em responder, em 
duas horas, o ofício"" do -Deputado José Sarney 
Filho, como é que, até agora, não respondeu a 
esta Comissão? 

O SR. PRESfDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. Ex• entende que se deva reiterar ou ... 

O SR. JOLAHY MAGALHÃES --As medidas 
legais nãO são ... 
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O SR. PRESIDENTE- (José ignádo F erreirã) ...:.._ 
Mas é uma indagação que a Presidência faz a 
V. Ex•, porque essa previsão não existe, não há 
uma previsão ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- EotaO, reiterar. 
No mínimo reiterar ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A presidência reiterará e, certamente, dará ciência 

a V. Ex• do prazo n6Võ que se abrirá em face 
da reiteração. 

V. EX" pediu a palavra, eminente Senador Cha
gas Rodrigues? 

. O SR. CHAGAS RODRÍGUES- Não, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Multo bem, a Presidência, não havendo mais nada 
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a tratar, agradece a presença do depoente e dos 
Srs. Senadores, dos S~s. Parlamentares em geral, 
dos jornalistas e encerra a reunião. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-s_e a reunião às 14 horas e 7 mi· 
nutos.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃOJI 

ANO XUD -1'1• 086 SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 1988 BRASiUA-DF 

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

Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte - ···-·--· · ----.--

RESOLUÇÃO N• 54, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.450.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução 
·n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.450.000,00 06rigações 
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro da operação, 
destinada à exe_cução de obras de interligação das vias marginais· do Córrego do PiçárTâ6, com ·as avenidas- Lix 
da Cunha e Aquidabã, abrangendo sistema viário, drenagem de águas pluviais, iluminação pública e gerenciamento 
técnico~ naquele município. · 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 55, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 47.947.185,7 Obrigações de Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1 • É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 47.947.185,7 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/A, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, objetivando à execução de obras do Programa F1NANSA/FIDREN, destihadas à canalização de córregos 
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e implantação d~ ~as de fundo de vale (operação l); obras do Programa FlNANSNFIDREN, visando a ampliação 
e melhoria, do sistema de drenagem pluvial, com vistas ao controle de inundações (operações II, m e IV); e obras 
do Programa de infra-estrutura urbana e equipamentos comunitários públicos (operação V), no município. 

Art. . 2• Esta resolução eiltra_ein vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de setembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

. RESOLUÇÃO N• 56, DE 1988 

.Autoriza a Prefeitura Municipal de São P~ulo, Estado de São Paulo, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.038.173,542 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal-de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.03.8.1 73,542 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A, este na qualidac;!e de agente finan<;eiro 
da operação, destinada à execução de obras do Programa PRODURB, no município. · 

Art. 2• EStà resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado F eâeral, 15 de setembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 57, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Unhares, Estado de Espírito Santo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 69.954,43 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

Art. 1' · É a Prefeitura Municipal de Linhares, Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de H de. outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorgada· a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 69.954,43 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Estado do Espírito Santo SA, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de oóra"S de Urbanização do bairro J uparanã, no município. 

Art. 2• . Esta resolução enfra em vigor na data de sua publicação. 
Senaâo Federal, 15 de setembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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l-ATA DA 45• SESSÃO, EM 15 DE 
SETEMBRO DE 1988 

LI-ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presiden
te da RepúbUca 

-N9 196/88 (n9 375/88, na origem), refe
rente à escolha do Sr, Lindolfo Leopoldo Co· 
Dor, Ministro de Segunda Gasse, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Emw 
baixador do Brasil junto à República do Se
negal. 

1.2.2- Aviso do Gabinete Civil da Pre
sidência da RepúbUca 

- N9 692/88, encaminhando a Mensagem 
n9 376/88, do Senhor Presidente da Repóblica, 
solicitando a retirada da Mensagem n? 367/88,. 
reJativa a contratação_ de operação de _crédito 
pelo Governo do Estado da Bahia. 

1.23 -Comunicações da Presldênda 

-Recebimento das Mensagens n?s 197 e 
198 (n9s 378 e 377/88, na origem), pelas quais 
o Senhor Presidente da República solicita au
torização para que o Governo· do Estado do 
Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte possam contratar operações de cré-
dito para o fim que especificam. · 

-Recebimento de ofício, elo _Ministro de 
Estado das Comunicações, no qual sua Exce
lência coloca-se à disposição do Senado Fe
deral, para em plenário possa prestar esclare
ciri1entos que se fizerem necessários _sobre 
documentos de interesse da Comissão Parla
mentar de Inquérito. 

1.2.4- Requerimentos 

- N? 132/88, de aUtoria do Senador SaJda
nha Derzi, solidtando autorização para desem
penhar missão no exterior. 

- N9 133/88, de urQênda para-O Projeto 
de Lei da Câmara n?"216/85, que altera a reda
ção da Lei rr' 6.251, de 8 de outubro de 1975, 
que institui nonnas gerais sobre desportos. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR DIRCEGCARNê!RO-Suspen
são das atividades do DNER. 

SENADOR ALBANO FRANCO - Prorro· 
gação dos incentivos fiscais nas áreas da SU
DENE e SUDAM. 

SENADOR ITAMAR FRANCO, pela ordem 
-Transferência para as 14 horas e 30 minu
tos de hoje da presente sessáo, vez que esta 
é que foi conVocada anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à questão 
de ordem levantada. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, corno 
üder- Comparecimento de Ministro de Esta
do ao Seiládo Federal. 

SENADOR RONAN TITO, como líder -
Discurso do Senador Jarbas Passarinho, pro
ferido na presente sessão. 

SUMÁRIO. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Posiç~o 
de S. E~<' sobre o comparedmento ao Senado 
Federal do Ministro Antônio Carlos Magalhães. 

SENADOR MARCONDES GADEUiA. co· 
mo Uder- Sobrestarne:nto da deci:a.~o sqbre 
a comunicação do Minisii"o Antônio Carlos 
Magalhães. _ _ 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO, 
-em questão de ordem-:- Ofício do Sr. ~ntônio 
Ca~Jos Magalhães. 

OSR. PRESIDENTE- Resposta à qUestão 
-de ordem. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, explica· 
ção p-essoal - Sentido da intervençao de S.
Ex" sobre a convocação de Ministro de Estado. · 

SENADOR MAGR/C/0 CORRJV.. como U· 
der- Oficio do Ministro Antônio Carlos_Mé,!ga
Ihães ao Presidente do Senado Federal. 

SENADOR LEITE~ 1IES- Requerimen· 
to apresentado por S. Ex' de convocação do· 
Ministro Antônio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE-:--- Esclare_ce _sobre a 
convocação do Ministro feita pelo Senador 
Leite Chaves. · 

SENADOR ALEXANDRE COSTA. pela or· 
dem - Início da Ordem do Dia já anunciada. 

O SR. PRES!DEt:ITE- Resposta à questão 
de ordem levantada pelo Senador Alexandre 
CoSta. . 

SENADOR FERNANDO HENRIQGE CAR· 
DOSO, como líder - Respaldo à posição 
do Senador Jã:rba"s_Passarinho. 

SENADOR JOSÉ.fGN,Á.C/0 FI;:RREIRA -
_Discurso proferido na presente sessão pelo 
Senador Leite Chaves. 

SENADOR NELSON CARNEIRO. pela or· 
dem -Apoio à questão de ordem levantada 
pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

OSR. PRESJDEJYTE- Resposta à questão 
de ordem. 

1.3-0RD.EMDO.DIA . 
....... Projeto de. Resolução_n"' 30, de 1988, 

que· autOriza a Prefeitura Municipal de ltapu
ranga, Estado de tioiâs, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 48.000,00 Obrigações do TesOuro Na
cio_nal - OTN. Aprovado, após usarem da 
palavra os Senadores Jutahy MagaJhães e Ro-
nan Tito. · · 

- Redação fmal do Projeto de Resolução 
no·30/88,_AproVada. A promulgação. 

-___.- Projeto de Resolução n~ 32, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Mon
teiro, Estado da Paraíba, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do T escuro Na
cional_- OTN,_Aprovado, apóS usar da pala
vr~ o S_enador Jutahy Magalhães. 

- Red.ação final do Pr.ojeto de Resolução 
n9 32/86. Aprovada. À promulgação. 
~ .Projeto d~_ Resolução n~ 42, de_ 1988, 

que autoriza a Prefeitura Municipal de Aral Mo
reira, _Estado do Mato Grosso.do Sul, a ~en
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 48A 11 ;;n Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 42/88. Aprovada. À promulgação. 

- Proj_eto de. Resolução n~ 48, de 1988,_ 
que aUtOriZa a Prefeitura Municipal deBandei~ 
rantes, Estado do Mato Grosso_do Sul, a con
tratar operação de crédito no vaJor correspon
dente, em cruzados, a 4.699,00 .Obrigaç6es 
do TeSouro Nacional- OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de ReSÇJ]ução 
n9 48/88. Aprovada. À promulgação. _ 

- Projeto de Resolução n~ 49, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura f1unicipaJ de [tapofã; 
Estado do Mato Grosso do Sul,-a contratar 
operação de _crédito no valor correspondente, 
. em cruzados, a 13.800,00 Obrigações do Te
souro N;;tcional ~--OTN._ Aprovado. 
. - Redação fmal do Projeto de Resolução 
n9 49/88. Aprovada._ À promulgação. 

- Projeto de Resolução n9 50, de 1988, 
que autodza a Prefeitura Municipal de Taqua
russu, Estado do Mato Grosso do- Sul, a con
tratar operação ·de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 6.098,68 ObiigaçOes · 

· · Cio Tesouro NciC1onal-OTN. Aprovado. 
- Redação final do Projeto de Resolução 

n~' 5_0/88. Aprovada. À promulgação. 
- Projeto de Resolução n9 51, de 1988, 

que autoriza a Prefeitura Murlicipal de Poxoréu, 
· . Estado do Mato Grosso, a· contratar operação · 

de crédito no valor correspondente, em cruza- 1 _ 
dos,_a 197.554,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Aprovado. 

- Reçfação fi_Ml_ do p_rojeto de Resolução . 
n' 5!/88. Aprovada. A pwrnulgação. · 

- Pr9jeto de_ Re~olução n9 53,- de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, 
Estado_ do MatQ_ Grosso, a _contratar operação 
de crédito_.Qo valor correspondente, em cruza
aos, a_ 1.821.876,00 Obrigações do_ Tesouro 
Nacional - _O"f:N. Aprovado. . , . 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 53/88. Aprovada. À promulgação. ' 

--=-Projeto de· Resolução n9 57, de .1988, 
que autoriza a_ Prefeitura Municipal de Propriá, 
Estado de Sergipe, a contratar operação de 
crédito _no valor çorrespondente, em cruzados, 
a 79.860,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 

- Redação final do Proje:to de Resolução 
n9 57/88. Aprovada. À promulgação. · 

- Projeto de Resolução n9 58~ de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de (tauçu, 
Estado de Gofás, a contratar operação_ dé Cré
dito no valor c_orrespondente, em cruzados, 
a 25.293,75 Obrigações do TesoUrO Nacional 
- OTN. Aprovada. A promulgação. _ 

-Projeto de Resolução n~ 61, de 1988, 
que autoriZa o GOverno do EstadO de Minas 
Gerais a realizar ópe"ração de crédito externo 
no valor de US$ ,48,500,000.00 (quarenta e 
oito milhões e quinhentos mil dólares nort~a
meliçah-os). Aprovado. . · _ 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n? 61/88. ~provada. A promulgação. 
~Projeto de Resolução n? 69, de 1988, 

que autõriza a Prefeitura MuniCipal de Santos 
Dumont, Estado de .Minas Gerais, a cçmtratar 

· . . . 
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operação de crédito no valor correSporidente, 
em cruzados, a 1 80.000,00 Obrigações doTe
sou r o Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
rr> 69/88. Aprovada. À promulgação. 

- Projeto- de Resolução n" 84-, de 1988, 
que autoriza o Governo do EStado do Rio de 
Janeiro a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
13.750.000,00-Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN. Aprovado. 

- Redação- fmal do Projeto de Resolução 
n" 84l88: Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Resolução n" a6, de 19a8, 
que autoriza o Governo do Estado da Paraíba 
a contratar operação de- crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 32-.458.000,00 
Obrigações do Tesouró Nacional - OTN. 
Aprovado. -

- Redação fmal do Projeto de Resolução 
n1 86/88. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de ReSolução n" 102, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contraté!r 
operação de crédito no valOr correspondente." 
em cruzados, a 431.150,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n" 1 02/8a. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de ResolUção n" 103, de 1988_, 
que autoriza a Prefeitur-a Municipal de Colíder, 
Estado do Matá Grosso, __ a__contratar opera"ção 
de crédito "no valor CorreSpondente, em cruza
dos, a 93.000,00 Obrigações do T escuro Na
cional- OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 1 03/8a. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n" 104, de 19a8,· 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Diaman
tino, Estado do Mato Grosso, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 300.000,00 ObrigaçõeS_do TeSou
ro Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 1 04/8a. Aprovada. A promu1gação. · 

- Projeto de Resolução n" 105, de 1988, 
que autoriza o _Governo do Estado do Ceará 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 11.468,560 Obri~ 
gações do Tesouro Nacional - OTN. Apro
vado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n" 1 05/8a. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n~ 106, de 1988, 
que autoriza o Governo do Estado de Sergipe 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzad_os, a 30.000.000 Obti
gações do Tesour6 Nacional- OTN. Apro
vado. 

- Redação final do ProjetCr de Resolução 
n" 106/88. Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Resolução n" 107, de 1988, 
que autoriza o GoVerno do Estado de Minas 
Gerais a emitir 4.882.150,00 Obrigações do 
Tesouro do Estado, elevando, temporaria
mente, o limite de _stia dívida consolidada, 
Aprovado. 

- Redação- fiiiai- d6 Projeto de Resolução 
Jl':' 107/88. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto -de Lei do Senado n? 43, de 198"8, 
de ãutoria do Senador FrancisCo Rollemberg, 
que proíbe a produção, comercialização e utili
zação, em todo o território naciohal; de aeros
sóis que ·contenham dorofluorcarbono, e dá 

-Qutr_as providênÇkls; Aprovado, erri T9 e 2" 
turnoS: 

- Redação final do Projeto de Lei do Sena
do n9 43/88. À Câmara dos Deputados. 

Parecer da ComissãO dO Distrito Federal so- _ 
bre a Mensagem n9 15g;_-de 198a (n" 298188, 
na origem), de 1 1 de agosto de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete .à deUb~rÇl~Q do SenaçiQ ~- esçolha do 
Doutor José Eduardo Barbosa para exercer 
o cargo de Conselheiro do Tribu_nal de Contas 
dó DiStrito F~d~ral na vaga decorrente do fale
cimento do Cons.elheiro Rogério Nunes. 
Apreciado em sessão secreta. 

Parecer da Cóinissão" de Constituição e Jus
tiça sobre a Mensagem n" 170, de 1988 (n9 
_321/88, na origem), de 26 de- agosto de 1988, 
pela qual o Senhor PreSidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha 

-do_Doutor Almir Pazzianotto Pinto, _para exer-
-cer o cargo de_Mipil}tro do T nbun~ SI,!Perior 
do Trabalho na vaga decorrente da aposen
tadoria do Ministro João Américo de Souza. 
Apredado em sessãO sf:cleta. 

Parecer da_Comlssão de ConStituição e Jus
tiça sobre a Mensagem n" 184, de 1988- (n" 

------s,-6378a;-na óiigem), de .a de setembro de 
1988, pela qu:al o Senhor Presidente d~ R~pú
blica submete à deliberação do Senado a es- _. 
colha do Dr. Wagner Antônio Pimenta, Sub
procurador-Geral da Justiça do Trabalho, para 
exercer _Q__cargo çie_Ministro Tqgado do Egré
giO Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
destinada a membro do Ministério Público da 
Justiç_a do Trabalho, ·em decorrência da: apo
sentadoria compulsória do Ministro Ranor 
Thales Barbosa da Silva. Apreciado em ses
são secreta. 

Parecer da Comissão do Distrito Federal so
bre a Mensagem n9 18_5, de 1988 (n" 364/aa, 
na origein), de 9 de setembro de_198a, pela 

- qual o Senhor Presidente da República sub
~ mete à deliberação do SenadO a escolha do 
Senhor Joaquim Domingos Rorlz para exercer 
o cargo de GoVernador do Distrito Federal. 
Apreciado em sessão secreta. 

1.3.1- Commúcação da Presidência 

.... ::..-ConvoCação de seSsão extraordinária a 
realizar-se hoje, às 19 horas e 30 minutos, 

·com Ordem do Dia que d~signa. 

1.3.2 - Matérias apreciadas após a Or
-demdoDia 

-,_Requerimento- no 132/88, -lido nb Expe-
diente. Aprovado. Após parecer da comissão 
competente. 

-Projeto de Lei da Câmara -n9 21 6/a5 (n" 
2.929-C/83, na Casa de origem), em regime 

_ de .urgência, nos termos do Requerimento n? 
133/Sa, lido no Expediente. Discussão en
cerrada, após pareceres das comissões com
petentes, ficando a votação adiada por falta 

de quorum, após usar da palavra o Sr. João 
-Menezes. 

1.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR MARCO .MAC!EL =- Zonas de. 
processamento de E_xportação. 

SENADOR FRANCISCO ROI..LEMBERG ~ ~ 
Quadro das doenças epidemiológicas no Pais. 
, SENADOR JOsÉ IGI'IÁGO FERREIRA -
Stissen~ anos 49: jornal_ A 9az~~- o _ 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - lm
-plãntaç:ã6 deiS Centros de Recursos Integrados 
de Atendimento ao Me•nor - CRIAM. 

1.3.4 -Designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão. 

1,4-'- ENCERRAMENTO,~ 

2 -ATA DA 46• SESSÃO; EM 15 DE 
SETEMBRODE-1988 

2.1-ABERTURA 

22- EXPEDIENTE 

2.2.1 -:--_ Comunic~ção 

-Do Senador Rachid Saldanha Derzi, de que -
se ausentará do País. 

_ ~ 2~2.1 __:_ CoólUnicações da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n" 199/88_ (no 
3aOia8, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República, solicita autorização para 
que a Prefeitura; Municipal da Cidade do Rio 

_ de Janeiro - (RJ) possa _elevar, temperaria
-mente, o limite de sua divida consolidada. 

--Designação de Senadores, para compo-
rem a P~legªção Brasileira que irá a ao~ Confe
rência lnterparlamentar a realizar-se em Sófia 
-Bulgária. 

2.2.2 -Discurso do Expediente 

~SENADOR POMPEUDE SOUSA ~ Refle- ~ 
xos da operação desmonte sobre o sistema 
EMBRATER. Discurso de posse no Tribunal 
de Justiça do Distrito federal e dos Territórios 

-da Desembargadora Maria Teresa Braga. Ofí
cio da Confederação de Professores do Brasil 
sobre o espancamento de professores no Pa
raná. 

L3-0RDEM DO DIA 

-:-:-Projeto de Lei da Câmara n" 216, de 
1985 (n" 2.929/83,·1-ü:,-Casàde õrigemJ, que 
altera a redação da Lei n? 6.251, de 8 de outu
bro de 1975, que institui normas gerais sobre 
desportos. Aprovado, nos termos do substi
tutivo da Coniissão de ConstitUição e Justiça, 
ficando pif:JUdicciâO o projeto ·e o substitutivo 
da ComisSão de EdUcação e Cuhui"a. 

- Redação _do vencido para tumo suple
mentar do Projeto de Lei da Câmara n" 216/85. 
Aprovada em turnO suplementar. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Resoh.rção_n" 28, de 1988, -
que autoriza a Prefeitura Municipal de Caça
pava do Sul, Estado dQ Rio Grande do Sul, _ 
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a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga
ções do T esourõ Nacional - OTN. Aprova
do. 

- Redação final dç Projeto de Resolução 
n" 28188- Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Resolução n~ 34, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Alvinó
polis, Estado de_Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 20.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redaçã_o final do Projeto de Resolução 
n9 34/88. Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Resolução n? 37, de _1988, 
que autoriza a Prefeitura MUnldpal de Angé-
lica, Estado do Mato Gfosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no·valor correspondente, 
em cruzados, a 4.600,00 Ç>brigações do Te
scuro Nacional - OTN. Aprovado. 

- R_edação final dç Projeto de Resolução 
n" 37/88. Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Resolução no 40, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura_Municipal de Anastá
cio, Estado do Mato GrOsSo do Sul, a contràtar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 49.342,11 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN.-AprovadO. 

- Redação final dç Projeto de Resolução 
n9 40/88. Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Resolução n<:> 41, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipaf de António 
João, Estado do Mato Grosso do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em .cruzados, a 4.800,00 ObrigaçõeS 
do T escuro Nacional- OTN. Aprovado. 

--Redação final do Projeto de Resolução 
n9 41/88. Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Resolução n? 45, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura MurUdpa] de Toledo, 
Estãdo do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 20.864,66 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. - -

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 45/88. Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Resoluç_ão n? 59, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondo
nópolfs, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 11.912,68 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n1 59/88. Aprovada. À promulgação. _ 

- Projeto de Resolução n? 65, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Aqui
dabã, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 39.941,55 Obrigações dO T escurO J'ja
cional- OTN. Aprovado. 

- Redação fina! dç Projeto de Resolução 
n? 65/88. Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Resolução no 68, de 1988, 
que autoriza a PrefeitUra Municipal de Ma caiba, 
Estado dO Rio Grande àO-Norte, a contratar 
operação_ de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, _a 9.645,45 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

,_ ~ Redação final de;> Projeto de ResoluÇão 
!lo 68/88. Aprovada A promulgação. 

· -Projeto de Resolução no 75, de 1988, 
Que autoiiz-a:a Prefeitura Municipal de MirasSe! 
D'Oeste, Estado do Mato GrossO, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 62.1 ~_2,_00 Obrigações do Te
sou r o Nacional ----: OTN. Aprov_ado. 
- ...:.._ Rédação final d9 Projeto de Resolução 
n~ 75/88. Aprovada. A promu1gação. 

- Mensagem n? 158, de 1986 (n? 207/86, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Gove·mo do Estado do Rio Gian
de do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
36.161,03 Obrigações_ do Tesou-ro Nad6i1al 
- OTN. Discussão encenada, do Projeto 
de ~esolu_çào n9 108/88, oferecldo pelo Sena
dor Leopoldo Peres em parecer proferido nes
ta data, devendo a votação ser feita na próxima 
sessão. _ _ 

.. .:_ Mens~gem n"-382, -de 1987 (ii' 558/87, 
na _çtigem}, relati~~ à_ proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Teixeira 
de Freitas, Estado da Bahia, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados., a 155.ooo;oo ObriQações do Tesou
ro Nacional- OTN. Retirada da pauta pela 
Presidência. 
~ Mensagem n• 68. de 1988 (n• 8:3/88. 

na ongem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Dourados, 
Estado do Mato GroSso do Suf, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 1200.000,00 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN. Retirada da pau
ta pela Presidência. 
~Mensagem n"91, de 1988 (n•110/88, 

na- origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Rondo~ 
nópolis, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 800.000,00 Obrigações doTe
scuro Nacional - OTN. Discussão encer
rada, do Projeto de Resoluç~o no 109/88, o(e-_ 
reQdo pelo Senador Pompeu de Sousa em 
parecer proferido nesta data, devendo a vota
çã-o ser feita na próxima sessão. 
~Mensagem n• 117, de 1988 (n' 195/88, 

na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Muni_cipal de Cariacica, 
EStãdo do ~spíritO Santo, a contratar Operação 
de cr_édito no valor correspondente, em cruza
.dos, a 600.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, para fins que _especificã. Dis
cussão encerTada, do Projeto de Resolução 
n1 110188, oferecido pelo Senador José fgná
clo Ferreira. em parecer proferido nesta data, 
devendo a vótação ser feita na pr6xima sessão. 

-Mensagem no 121, de 1988 (n1 199/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
a1,.1torizada a Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande, Estado_ do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em ciuzados_. a 200.000,00-0brigações_do Te
souro Nacional - OTN. Discussão encer
rada, do Pr9jeto de Resolução no 111/88, ofe
recido pelo Senador Pompeu de Sousa em 

parecer proferido nesta data, devendo a vota
ção ser feita na próxima sessão. 
- ~Mensagem no 127, de 1988 (n? 223/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de lpameri, 
Estado de Goiás, a contratar operação de cré
dito no valor corresp_ondente, em -cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Discussão encenada, do Projeto 
de Resolução n9 112/88, oferecido pelo Sena
dor Mauro Borges em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na próxima 
sessão_ _ 

- M~nsagem no 130, de 1988 (no 232/88, 
na origem), relã.tiva à proposta para que seja 

. autorizada a Prefeitura Municipal de João Câ~ 
mara:, Estado do Rio Grande do-Norte. a- coil~ 
tratar operação-de crédito no valor correspon
dente, em· cruzados, a 65.000,00 Obiigãções 
do Tesouro Nacional- OTN. Discussão en
cenada, do Projeto de Resolução n9 113/88, 
bfereddo pelo Senador Nelson Carneiro em 
parecer proferido nesta data, develido a vota~ 
ção ser feita na próxima sessão. 

-Mensagem no 135, 4-e 1988 (ir:> 237/88, 
na origem}, ·relativa à proposta para que seja 
autorlza_d~ a PrefE;_itura _t1Uni~ipal de_ fJta FIO~ 
resta, Estado do Mato Cirossó, a contratar opit
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 200.000,Dn-O'!Jrtgaç:Q_es_ dç T eSou~ 
ro Nacional - OTN. Discussão enceiTada, 
do Projeto de Resolução no 144/88,_oferecido 
pelo Senador Louremberg Nunes Rõcha em 
parecer proferido_ nesta data, devendo a vota
ção ser feita na próxima sessão. 
~Mensagem n• 137, de 1988 (n' 239/88, 

na origem), relativa à proposta para qüe seja 
autorizada a Prefeitura Municipal_ d~ Gaspar, 
Estado de Santa Catarina, a contiiit.ar opera
ç~o de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 125.000,00 Obrigações do T esou:. 
ro Nacional - OTN._ Discussão enceoada 
do Projeto de Resoluç8o no 115/88, -Ofer~id~ 
pelo Senador Itamar Franco em parecer profe~ 
rido nesta data, dev~ndo a votação ser feita 
na próxima sessão. 

-Mensagein. n9 141, de 1988 (n~ 243/88, 
na origem), relativa _à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Patos de 
Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
éril cruzados, a 300.000.00 ObrigaÇões dOTe
scuro Nadaria! - OTN. Discussão encer
rada:, Ciõ Projeto de ResÕ!ução n~ 116/88~ ofe
recidO pelo Seitá.dOr-Ttamar Franco em-pare
cer proferido nesta data, devendo a votação 
ser ,feita na próxima sessão. -

-Mensagem n9 145, de 1988 (n~ 249/88, 
na origem). relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Casa 
Branca, Estado de São Paulo, a contratar op-e
ração de crédito no valor corresponde!]te, em 
cruzados, a250.000,00 Obrigações do T escu
ro Nacional - OTN. Discussão encenada, 
do Projeto de Resolução no 117/88, oferecido 
pelo Senador Itamar Franco em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na próxima sessão. 
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- Mensagem n"' 164, de 1988 (n~ 304/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo -do EStado de Sergipe 
a contratar operação de __ crêdito no_valor çor
respondente, em ·cruzados, a 20.000.000,00 
de Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. 
Discussão encerrada, do Projeto de Resolu
ção n<:> 118188, ofereddo pelo Senador Leu
rival Baptista em parecer proferido nesta data, 
devendo a votação ser feita na próxima sessão. 

- Mensagem n' 190, de 1988 (n• 369/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
_autorizado a· Governo do Estado do Rio de 
Jane[ro a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
18315.000,00 Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN. Discussão encem~da, do Pro
jeto de Resolução n1> 119/88, oferecido pelo 
Senador Nelson Carneiro em parecer profe~ 
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na próxima sessão. 

-Mensagem n<? 192, de_1988 (n" 371/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Na~ 
dona!, Estado de GoiáS, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. Discussão encerrada, do 
Projeto de Resolução n9120/88, oferecido pelo 
Senador Mauro Borges em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na pró
xima sessão. 

- Mensagem n• 193, de' I g55 (n• 372/88, 
na orlgem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura da Cidade do Rlo de 
Janeiro, Estado do Rio de Jalieiro, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 11.645.800,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. Discussão encer
rada. do Projeto de Resolução n9 121/88, ofe~ 
reei do pelo Senador Nelson Came_!ro em pare
cer proferido nesta data, devendo a votação 
ser feita na próxima ses-são. 

-Mensagem n' 195, de 1988 (n' 374/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São Mi
guel do Araguaia, Estado_ de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados. a 69.954,43 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Discussão encer
nula, do Projeto de Resolução n9 122/88, ofe
recido pelo Senador Mauro Borges em pare
cer proferido nesta data, devendo a votação 
ser feita na próxima sessão. 

- Mensagem n9 197, de 1988 (n~ 378/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o_ Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a contratar operação de crédito no 
valor _de US$ 16,744,016.28 (dezesSeis mi~ 
lhões, setecentos e quarenta e quatro mil. de
zesseis dólares e vinte e oito centavos). Dis
cussão encenada, do Projeto de Resolução 
n9J23/88, ofei:Eicido pelo Senador Nelson Car
neiro em parecer proferido nesta data. deven~ 
do a votação ser feita na próxima ses~ão. 

1.3.1 -Discurso após a Ordem do Dia 

SEIYADOR J(JT AHY MACV\L.IVÍES- In
dicadores sobre investimentos industriais, 'Pro
dução e emprego. 

1.3.2 - Comunicação da Presidêhda 

CorívQcaçãb de sessão extraorçJinária a rea
lizar-se hoje, às 18 hofas, com Oidem do 0 .• 
que designa: -

1.4-ENCERRAMENTO 

3-ATA DA 47• SESSÃO, EM 15 DE 
SETEMBRO DE 1988 

3.1 -ABERTURA 

32:::.., EXPEDIENTE 

-3-2.1 --_C~mv_nl~ção da Presidência 

- Recebimento da Mensagem n9 200/88 
(n9_ 381/SS,_na oriQ:em}, pela qual o Senhor 
Presidente da República solicita autorização 

- para que o Governo -do Estado de Alagoas 
possa contratar Operação de crédito para o 
fim que especifica. 

3.2.2 - Requerimentos 

- N9 134/88, de urgência para a Mensagem 
n~ 199/88 (rl'..- 3gotea; na mi"gem), relativa à 
proposta pclra que Seja autorizado à Prefeitura 
da Cidade do Rio de_Janeiro, EStado do Rio 
de Janeiro, elevar; temporariamente, o-liffiite 
de sua dívida consolidada. _ 

---_N9 135/8:8, de Urgência para a Mensagem 
"'-189/88 (ll"-3.68/88, na origem), relativa à 
proposta para que seja autorizado o Govémo 
do Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 4.700.000 Obrigações dO" Tesouro Na-
cional- OTN. - -

3.2.3 ---:.D~c;:Urso,s do_ Expedle.nte 

SE/"'ADOR NEY MARAJYHÃO- Telex dos 
prodUtores de- álcool e açúcar. Telex do Reitor 
da UniVersidade Federal Rural de Pernambu
co~ 

SENADOR MANSUETODE LAVOR-Fa
lecimento do Bispo Antônio Campelo Aragão. 

33--.0RDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n9 1.09, de 1988, 

que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondo
nópolis, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 

_ em cruzados, a 800.'QOO,OO Obrigações_ do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 109/88. Apro_vada. À promulgação. _ 

- Projeto de Resolução n9 11U, de 1988, 
que autoriza a Pref~itura Municipal de Caria
clca, Estado do Espírito Santo, a- contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 6QO.Q90PO Obrigações do Te-
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

-- Redação- final do Projeto de Resolução 
n9 11 0/88~ Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Resolução n9 111, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea 
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Grande, Estado do Mato GrosSo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a200.000,00 Obrigações do Te~ 
souro Nacional- OTN. Aprovado. 

...;_,_ Redação fm_al do Projeto de Resolução 
n9 111/88. Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Resolução n9 112, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de lpameri, 
Estado de Goiás, a contiatar operação de. cré~ 
dito no_ valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do TesoufC! Nac.:lonal 
- OTN. Aprovado. 

- Redação final do Projeto· de Resolução 
n9 112188. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n9 113, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de João 
Câmara, Estado do _Rio úrãnde do Norte, a 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 65.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. Aprova· 
do. 

- Red_ação fi~~~ do Projeto_ de Resolução 
n9 113/88. AproVada. Â promulgaçãO. 

-Projeto de Resolução n9 114, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Alta Flo
resta, Estado de Mato Grosso, a contratar ope
ração de Crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 200.000,00 Obrigações do Tesou· 
ro Nacional- OTN._AprovadO. -- '"" -

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 114/8a Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n9 115, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Gaspar, 
Estado de Santa -Catarina, a contratar ópera· 
Ção de crédito nO vãlor -~ofreSPOi-idérite; -em 
cruzados, a 125.000,00 Obrigações do T escu
ro Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redação fmal do PrOjetO de Resolução 
n~ 115/88. Aprovada. A promulgação. 

-Projeto de Resolução n9 116, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Patos 
de JV\inas, Estado de Minas Gerais, a coritratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em _cru~dos, a 300J)00,00 _Obrigações do Te
SOW'O Nacional - OTN. Apl'ovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n9 116/88. Aprovada. À promulgação. 

- Projeto de Resolução n~ 117, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Casa 
Branca, Estado de São Paulo, a contratar ope
ra_ção de crédito no valor c.orFesponden~, em 
cruzados, a 250.000,00 Obrigações do TeSdu~ 
ro Nacional - OTN. Aprovado. 

- Redação firial do Projeto de Resolução 
n9 117/88. Aprovada. A promulgação. 

- Projeto de Resolução n9 118, de 1988, 
que autoriza o GOverno dá Estado de Sergipe 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 20.000,00 -Obri
gações do T escuro Nacional - OTN. Apro-
vado. - _ 

- Redaçào firial do Projeto de Re®lução 
n9 118/88. Aprovada. À promulgação. -

-Projeto de Resolução"n9 119, de 1988, 
que autoriza o Governo do Estado do- Rio de 
Janeiro a contratar operação de çrédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
18315.000 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN. Aprovado. 
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- Redação final do Projeto de Resolução 
· n<? 119/88. Aprovadã. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n'~ 120, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura MunidP~d de Porto 
Nadonal, Estado de Gofás,·a Contrata-r opera
ção _de .crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN. Aprovado.--

- Redação final do Projeto de ReSolução 
n9 120/88. Aprovada. À promulgação. 

;_Projeto de ResoluçAo no 121. de 1988, 
que autoriza a Prefeíüira da _ Qdade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 11.645.800,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. Aprova
do. 

- Redação final do Projeto- _de ResOlução 
n9 121/88. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Resolução no 122, de 1988, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Mi
guel do Ar agua ia, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 69.954,43 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. Aprovado. 

- Rédação final do Projeto de Resolução 
n9 122/88. Aprovada. À promulgação. 

-Projeto de Resolução n, 123, de 1988, 
que autoriza o Governo do Estado do Rfo de 
Janeiro a contratar operação de crédito no 
valor deUS$ 16,744,01628 (dezesSeis mi-

lhões, setecentos e quarenta e quatro mil, de
zessels dólares e vinte e oito centavos). Apro
vaao. 

_:. Redação fmal do Projeto de Resolução 
n" 123/88. Aprovada. À promulgação. · 

3.3.1.- Matérias apreciadas após a Or
dem do Dia 

-Mensagem n~ 199/88, em regime de ur
gência nos termos do Requerimento no 
134/88:, lido no Expediente._ AJ)i'ovada, nos 
termos dO Projeto de RêSolução n, 124/88, 
após parecer da comissão competente. 

- Redação final do Projeto de Resolução 
no 124/88, erri ri:!Qime de urgênciá Aprovada. 
À promulgação. 

-Mensagem no 189/88, em regime de ur
gência nos termos do Requerimento n• 
~3!;)/88, ltdo no Expediente. -Aprovada, nos 
termos dO PrOjeto de Resq!Uçãõ nQ 125/88, 
após parecer da comissão competente. 

_;,;Heâaçãõ-fiõã1 dO P"rojetO de Resolução 
n• 125/BS, erri 1-egime de urgência. Aprovada. 
À promulgação. 

_ 3.3.2- Discurso após a Ordem do Dia 

SENADOR LOURiVACBAPT!STA- 2!i 
-anOs da presença da Petro~rás em Serg!pe: 

3.3.3..:.. comunicação da Presidênda 

. "· ,. 

_- Convocaçã9 de sessão extráOrdinária a 
realizar-se amanhã, dia 16, às -14 horas e-30 
m!~!-l_tos, com Or~em do ºia qU~ ~esjgna.- · 

3.4- ENCERRAMENTO ' .. 

4-ATO DA COMISSÃÓ DIRETORA 
-N• 39. de 1988 · · 

5-ATOS DO PRESIDEI'ITE DOS~
NADO FEDERAL 

-N9S 98 e 106_ (re"publicas;:_ão), 125 e 
126, de 1988 · · · · · ·c· · · 

6 _:PORTARIA Do 1•-8ECRETÁRiÓ 
-N•18, de 1988 

7- CENTRO DE INFORMÁTicA E 
PROCESSAMENTOS l>f! DADOS DO 
SENADO FEDERAL . 

-Ata da 91• Reunião ,do Conselho de 
Supervisão. 

8- CONSELHO DE ADMINISTRA· 
ÇÃO 

-Ata da 3• Reunião Ordináiia (repU- · 
blicação) 

9 -MESA DIRETORA 

1 O- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS ....... . 

11-COMPOSIÇÃO DE COMISSÓES 
PERMANENTES 

Ata da 45~ Sessão, em 15 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
fresidêncía dos Srs. Humberto Lucena e Lourival Baptista; 

ÀS II HORAS E 35 MfflaTOS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES:. 

Mário Maia -Aiuizlo Bezerra- Leopoldo Peres 
--Carlos De'Carli- Áureo Mello- úd8cir Soa
res -JoãO Menezes - Almlr Gabriel - Jarbas 
Passarinho :.._Alexandre CoSta - João Lobo -
ChagaS Rodrigues ....;. Afonso Sancho- Cid Sa
bóia de CarvalhO - MaUro- B-eneVides - Carlos 
Alberto ----'- Marcondes Gadelha - Humberto Lu
cena - Raimundo Ura - Marco Maciel - Ney 
Maranhão - Mansueto de Lavor - Guilherme 
Palmeira - Divaldo Suruagy -Teotónio Vilela 
FrJho- Albano Franco - Francisco Rollem.berg 
- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães -José 
Ignácio Ferreira- -Gersõn ·camata --João Cal
mon '-Afonso Arinos _:_ Nelson Carneiro - Ita
mar Fi"anco - Alfredo Campos ~ Ronim Tito 
-Severo Gõines--= Fernando Henri"que 'Cardoso 
-Mauro Borges -Iram Saraiva -lrapuan Costa 
Júnior- Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa 
- Melra Filho - Roberto Campos ;_ Lciui-em
berg Nunes Rocha- Márcio Lacerda -Mendes 
Canale- Rachid Saldanha Derzi - Leite Chãves 
-Affonso Camargo-Jorge Bornhausen- Dir
ceu Carneiro - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. __ _ 

Sob a proteção de Deus, iriicíamos nossos tra
balhos. 

~r nsr. 1 ~-secretário procederá a leitura do expe
diente. _ 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

N' 196, de 1988 
-(No 375, na origem) 

Excelentíssimos Serihoris_Membros do S_ena-
do FE:deral: - · -

De conformidade com· o artigo 42 (item lll) 
da Constituição, tenho a honra de submeter à 
apro-V-aÇão de Vossas &ceoJénC:ias a esc-Olha, que 
desejo fazer, do Senhor Undolfo Leopoldo Collor, 
f."\jnistro de Se~:~unda Classe, da Carreira de Diplo
rTlata, para exercer a função- de Einbaixador do 
Brasil junto à República do Seiiegal, nos termos 
dos artigos 56 e 58 do Regulamento de Pessoal 

do Serviço &íerior;- baiXado pelo oécreto n9 
93.325, de 19 de outubr,o de 1986. ·. 

2. Os méritoS do- e-rObaixador Undolfo uio-
poldo Ccilloi', que -me Triduziram a escolhê-lo para 
o des_empenho dessa elevada função, constam 
da anexa in(ormação do ~!listêrio _das_ Rel_açõe~ 
Exterió[es. · · · · · · " · · :.__ 

Brasma, 15 de s~~I;nbrod~ 1_~88. :-:-Jos_é_~ 
ney~ 

INFORMAÇÃO 

Curr!cu/um Wtae: 
EmbaiXador Lindolfo J.eOpoldO-Collor 
Porto AlegrelRS, 7 de junho de 193 r. 
Filho de ündolfo Leopoldo ,Boeckel C:ollor e 
Hermii1a de SOUzá e "SilVa" ColiOr. . ·,- - -
Curso de PreparaÇãÕ "à ·carreira de ·oiplomatã, 
IRBr. . . . ~- ... . . . • . . . .. c 

Cwso .·de Ape~eiçoan1ento de _pi_pfomata, IRBr .. 
"Master of Arts" (Política), Oniversidade de Nova_ 
Yorque. 
Cu[so ·de Altos Estudos POlítiCos e EStratégicoS, ESG.· ··· .. c.·-~ c ...• 

Cônsul de Tefceira_Qasse, }9 ~e· deZeinbro ~de_ 
1954." . . . . 
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SegundoMSecretário, merecimento, 9 de junho de 
1960. 
Primeiro-Secretârío,__ merecimentõ, 27 de junho 
de 1965. 
Conselheiro, merecimento, 1 ~de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe; merecirriei1t0, 1 ~ de 
novembro de 197_5. 
Auxiliar do Secretário-Geral, 1956. 
Assistente do Chefe da Divisão de Pessoal, 1963. 
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Planeja-
mento Político, 1963. . ... · 
Chefe da DivíSão de Cõôj.?êraÇ:ão InteleCtual, 197 4. 
Inspetor-Geral-Adjunto do Serviço Exterior, 
1987/88. 
México, Terceiro-Secretárío, 1957/59. 
Buenos Aires, Terceiro-Sectetário, 1959/60. 
Buenos Aires, Se"günCfo-Secretário, 196Ó. 
QuintO, SêfjUrido-SecrelariO, 1960/62. 
Quinto, Encarregado de Negócios, 1961!62. 
Bangkok, segunâo-Secretário, 1964765. 
Bangkok. Encarregado de Negócios, 1964. 
Bangkok, Primeiro•SeCretárfo, 1965. 
Bonn, Primeiro-Secretário, 1965/67. 
Bonn, Encarregado de Negócios, 1966. 
Rabat, Primeiro-Secfetãrio, 1966. 
Moscou, Prlmeiro-Sectetâ:rlo, 1967/70. 
Nova Yorque, ONU, Conselheiro, 1974n5. 
GeorgetoWn, Conselheiro, 1976. 
Bogotá, Mlnistro-ConSeUieko, 1976/77. 
Bogotá, Cônsul-Geral, 1978/80. 
Ol.lcagó, Cônsul-Geral, 1978/80._-- _ 
Dar-ES-5alaam, Embaixador, 1981/85. 
Comissão de EJaboraç:ãO das fnstruç:ões para a 
Delegação do Brasil à XI Sessão' da Assembléia 
Geral da ONU, Nova York, 1956 {membro). 
Missão Especial às Sõ!enlOades da Posse do Presi
dente dos EstadOs Unidos Mexicanos, 1958 
(membro). 
Seção Brasileira na Reunião da- CoiníssáO-JY\í.Sta 
Brasil-Equador, 1963 (membro). 
A disposição da Missão Especial da Polónia às 
solenidades da posse do Presidente da República, 
1956. 
Festival lntemaclOnal de Cinema, Mar dei Plata, 
1960 (representante). 
Comissão de Exame do Financiamento a EXpor
tação de Material Ferroviário para Argentina, 1963 
(representante do MRE).------
Reunião da Junta Executiva, Fundo Internacional 
de SocOrro à Infância, Bangkok, 1964 -(represen
tantes). ·-~ 
Reunião da ComiSsão Mista Cultural Brasil-:Bél
gica, Bruxelas, 1974 (membro). 
Conferência Especializada lnteramei'icana sobre 
Direito Internacional Privado, Panamá, 1975 
(membro). 
Assembléia Prepar"ãtórii:l da Federação lnterame
ricana do Algodão, Bogotá, Colôinbla, 1978 ( che
fe). 
Oidem do Rio Branco, Grã-Cruz. 
Medalha do Pacificador. 
Medalha Santos Dumont. 
Medalha Laura- Miller. 
Ordem do Mérito do Equador. 

O Embaixador Lindolfo Leopoldo Collor se en
contra nesta data no exercício de suas funções 
de Inspetor-Geral-Adjunto do Serviço EXtei-tOr do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Secretaria de Estado das R~laçó~s Exte[iores, 
em de de 1988. -Sérgio Barbo-
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sa S~a, Chefe do Departam_ento do ServiçO 
Exterior. 

-(À Comissão- de R~ações Exteriore§) 

!',viso do Minisb'o-Chefe do Gabinete Civil: 

AVISON" 692 _;SAP. 

Em 15 de setembro de 1988 

À Sua Excelência o Senhor 
Senador .Jutahy Magalhães 
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal 
Brasíli_a~DF 

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário, 
Tenho a honra de;!_ êncaminhar-lhe, em anexo, 

Men~_agem de Sua J;xç~lê:nçia o senhor Presl
dente_da República dirigida ao Excelentíssimo Se
_nhor Presidente dessa Casa, relativa à retir~da da 
Meitsa~em no 367, de't4 de setembro d~ 1988, 
propondo a autorização para contratação de em
préstimo - Pl.ANHAP, beneficiando o Governo 
do Estado da Bahia, no valor de 25.000.000 OTN, 
objeto d_e aprovação pelo Conselho Monetário Na
cional, em reunião de 14 d,e dezembro dEi 1987. 
_A providência se prende ao fato de a matéria 

já ter sido apreciada pelo Senado Federal em 
dezembro de 1987. 
---o equívoco da remessa se deVeu a dupla Expo-

-- siÇãó âe Motivos, a segunda referindo-se aQ voto 
do Conselho Monet?lrio de 15 de dezembTo de 
1~7. en4uantõ-que a primeira foi enviada com 
base em aprovação "ad referendum" do mesmo 
Conselho Monetário, ma~ ambas sobre o mesmo 
assUntO. 

Aproveito a oportunidade para renovar-lhe 
meus. protestos de elevado apreço e distinta con
cideração. - Ronaldo Costa Couto, Ministro
Chefe do Gabinete CIVil. 

MENSAGEM N" 376 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

Tenho a honrã~de solicitar a Vossas Excelências 
a retirada da Mensagem no 367, de 14 de setem
bro de 1 988; relativa à contratação de operação 
de crédito pelo Governo do Estado da Bahia. 

Brasília, 15 de setembro de 1988.- JoSé Sar
ney. 

(Deferida) 

O SR. PRESIDENTE (l.Ourival --i3ãpti5ta) -
O expediente lido vai a pu~Jicação. 

,-o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ã Presidência recebeu a Mensagem n" 197, de 
1988 (N9 378/88, na origem), de 15 do corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da República, nos 

. termos do art. 42, item Vl, da Constituição, e de 
acordo com o_art 2° da Resolução n" 93/76, do 
Senado __ Fed~ral, solicita autorização para que o 
GOverno do Estado do Rio de Janeiro possa con
tratar op'eração de crédito, para o fim que espe
cifica 

Nos termos da ResOlução n? 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, o relator da 
i"natéría. - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
a_ làesidênQa. _m_c;~b_eLi_ a Mensagem n~ 198, de 
1988 (N" 377/88, n~_Qrjg_em), de 15 do corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art, 42. item VL__da Constituiç~Q. e de 
acordo com o Art. 29 da Resolução no 93n6, do 

senado- _fe.derãi, solicita aüto"ríiãçãó"·p_ãrã · que a 
Prefeitura Municipal de BefO Horizonte (MO) possa 
contrãtar_ o_peração __ de crédito, para o fill} que 
especifiCa. -

Nos termos da.Resolução n" 1, de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, _o Relator da 
matéria. 

· õ sR: PREsiDENTE Tlóuil\'aJ Baptista) -
A Presidência coniunka ao plel-tário que reCebeu, 
do Ministro de Estado das ComunicaÇões, Dr. 
Antô[liO Carlos Magalhães, ofid_o no qual S. Ex" 
ço~oça-se à disposis;ão do Senado Federal, para 
em plenáriO desta Casa, prestar esclarecimentos 
que se fizerem necessários sobre docum_entos de 
iliteresse da éomissãÕ PãT!ameí-ttar de Iriqi.térito 
que investiga deriúnciãs de corrupÇão na adminis

-traçao- pUblica. 

O SR. PRESIDENTE (Hur11berto- Lucena) -:
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. 1 ~-Secretário. 

É lid'? o seguinte _ 

REQUERIMENTO 
N• 132, de 1988 

Tendo sido convidado a participar da Delega-
- ção do Brasil à Interparlamentar a real~zar-.se em 

Sofia, Bulgária, solicito me seja concedida autori
zação para desempenhar essa missão, nos termos 
dos arts. 36, § 2°, da Constituição e 44 âo ReQi
mento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País 
durante cerca de 6 dias. 

-sala das sessões, 15-de-setembrO de 1988. 
-Saldanha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
De acordo com o art. 44, § 49 do Regiinento 
Interno, este requerimento será remetido à Comis
são de Relações Exteriores, devendo ser subme
tido à- deliberação do Plenário após a Ordem d6 
Dia, em virtUde do que se acha previsto no art. 
3"88, item II, letra b, da lei íntema. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 
Sr. J9.S_ecretário. - - ---

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
N• 133, de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
a1ínea b, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei da Câmara n? 216 de 1985 que altera 
a redação da Lei no 6.251, de 8 de outUbro de 
1 g]5, que institui normas Qerais sóbre desportos. 

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 1988. 
- Ronan Tito - Fernando Henrique Cardo
so- JarbaS Passarinho - Ma inicio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Este requeftril€nto será ·votadà apOSã Ordem ào 
Dia, na forma do art 375, item D, do Regimento 
Interno. -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu 
Carneiro. 
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O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC: 
Pronundã o Seguinte discurso_ .. $-em -revisão dO 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste 
momento, numa breve comunfc_a_ção, part_iç:ípo 
ao Senado o que está aconf:ciCerido hoje na admi
niStração pública federal, particularmente no 
DNER, que suspendeu todas as frentes de traba-
lho no Brasil inteiro~-- --_____:: ______ ___:____ __ 

Ein SãO PauTo, nesse fíffi de semana, pciitici~ 
panda do_ EncOntro Nacion(ll sobre:_ Transportes 
FeiroviárioS, o Ministro dos TranspOrtes dedaiou 
aos presentes que a suspensão de todas as ativi
dades do DNER devia~se às decisões tomadas 
pela Assembléia Nacional Constituinte.-_que.há:Vla 
extinguido um fundo destinado às obras daquele 
departamento. 

Estranhei essa declaração do ministro, porq-ue 
a Assembléia Nacional -COnStituinte àinda !i.30 

· concluiu o seu trabalho. A data da promulgaç!io 
da nova Constituição _está marcada para 5 de ou· 
tubro e, no bojo das suas diposições, está definido 
que a questão tributária será implantada cinco 
mes_es _após sua promulgação, dada a comple
xidade da questão. Portanto, natural que se exigis
se um tempo razoável para a sua aplicação global. 

O Sr. Mauro Benevides -Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR- DIRCEU CARNEIRO -Nobre Sena
dor Mauro BeneVides, tenho multo prazer em ou
vi-lo. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Dirceu Carneiro, a: I'Ílailifeitação de V. Ex" n-a tribU
na do Sénaclo Federal é de_-rara- oportunidade, 
não apenas pela gravidade dos fatos. relatados 
-a suspensão de toda e qualquer obra, até mes
mo as de conservação das nossas rodovias, pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem, como, sobretudo porque, neste momento 
em que aqui nos encontramos, a Comis-são de 
FISCalização e Controle do Senado Federal -ouVe 
o Dr. Antônio Canabrava, Diretor-Geral do DNER. 
Há poucos instantes, tive ensejo de interpelar o 
Dr. Antônfo Canabrava a respeito dessa medida 
extremamente draconiana e cheguei mesmo a 
entender, pelos números que S . .EX" expôs, no 
caso-dessa determinação tão drástica enviada aos 
Distritos Rodoviários, que poderia ter ocorrido 
aquilo que nós advogados chamamos u1tra petl· 
ta; na determinação, eles foram além do que de~ 
sejava o Governo na restrição_ das verbas das dota
ções orçamentárias do corrente ano. Se inandaf!l 
sustar até a tarefa rotlneirã -de t.apar buracos em 
estradas, chegamos realmente a um quadro de 
extrema indigência, levando o DNER a uma post~ 
ção delicada, que está a exigir, -c6mo V. Ex" faZ
neste instante, uma tomada de atitude enérgica 
na defesa desse órgão e, conseqüentemente, das 
suas atribuições, -ágora seriamente limitadas pelo 
corte exagerado das verbas federais. Portanto, a 
minha solidariedade ao seu pronunciamento. Es~ 
pero que na sala da Comissâô o Dr. Antônio Ccina
brava esteja ouvindo V. Ex·-e~ Com a senSibilidade 
de homem público, acolha o-seu pedido, procu
rando sensibilizar o Ministro do Plenejamento pa!'a 
a reformulação dessa· medida absurda e exage
rada. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO __: Af!radeço a 
V. Ex• POr esta contribuição, com informações 
praticamente em cima do acontecimento, trazida 
ao plenário e incorporada a eSta breve _Comuni-

cação. Quero crer que o Dr. Can"abrava, Diretor
Geral âo DNER,cumpre as ord~ns do Governo, 
-dõ Ministério, e nã-o é--de sua alçada a decisão 
de suspender todas as obras. Compreendo a,S:i~ 
tuaçâ'!_ -do Diretor do DNER. sei que S. Sf está 
inseridO dentro daS determinações governamen~ 
tais, e contra essas determinações é que nos in
surgímOS_-especialmente na _linha de raciocínio 
que vinha desenvolvendo, que, __ ªpós cinco meses 
Cia promlJlgação da_ nova_ c;c;>nstituiçãÇl, ê que_ a 
nova ffiatriz tribUtária começaria a ser _implantada 
no País. Além do mais, levaria cinco anos para 
ser completada. Portanto, seria gradativa. 

Ora,--riãO faz sentido que~ quando se decidiÚ 
a mudança da matriz tributária, evidentemente 
com _l!:_l~lhor distribuição da arrecadação pública 
do País, intei'pretarido a reivindicação unânime 
da sodedade brasileira, venha-se querer c_om es
sas atitudes retaliar a Constituição! retaliar a Cons
tituiilte, ou utilizar isso conlo mecanismo de pres
são para- ãlgum tipo a e bãrganha que não sei 
e não compreendo qual seria. 

Quero registrar que nem a Assembléia Nacional 
Constituinte_ nem o ·congresso Nacional pode 
aceitar que um Ministro do Governo Federal ve
nha, em âmbito público, declarar que os cortes 
das obras públicas do País, no exercício orçamen~ 
tário de 1988, tenham a ver com a nova Consti
tui_ção. Isto só se subestimar a capacidade ou 
a intelectualidade 'da sociedade brasileira. e isto 
é muito- griive, Se fcir substimada a capacidade 
e a -lnteligêl'l;cia .do povo_ b~asileiro de entender 
es~es mecanismo simples do exercício orçamen
tário. 

Não podemos aceitar, como membros da As
sembléia Nacional Constituinte, que esse tipo de 
imputação tenha ocorrido sem uma resposta vee
mente por parte do Parlamento brasileiro, porque 
O--exercício orçamentário de- 1988 não tem_nada 
a ver com as decisões da Ass~mbléia, foi aprovado 
no ano passado e ~stá no seu curso normal, como 
se não houvera Assembléia Na-cional Constituinte. 
A Assembléia Nacional COnstituinte só vai ter efi
cácia depois da promulgação da Constituíção, 
respeitados os prazos de cinco meses e, posterior
mente, cinco anos, a que acabei de fazer referên
cia. Se está faltando recurso, se foi mal distribul_cl_o 
ou õão há, é outra -questão que até podemos 
compreender e debater, mas imputar a responsa
bilidade à Assembléia Nacional Constituinte é um 
desserviÇ6_-_à sociedade brasileira e a()s políticos 
do noSso -País, Õ que, nestas circunstâncias, não 
podemos aceitar. 

O Sr. Rachid Saldanha DerzJ - Permite V. 
Ex" um aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Vamos ouvir 
o Uder do Governo, Senador Rachid Saldanha 
Derzi, neSte episódio, O Governo não pode, real
mente, éalar-se diante desta realidade, e, através 
do seu Uder, aqui, se manifesta. 

à Sr. -R3.Chid -S~danha Derzi- Nobre Sena
dor, estamos ouvindo com atenção- as preoc_u
pãções de V. Ex" As verbas do DNER que foram 
suspensas são as destinadas às construções de 
estradas, prósseguin1ent0 e infcio de novas estra
das, que estavam dentro desse programa, mas 
as verbas para a conservação e manutenção de 
todas as .estradas não foram cortadas. Ainda on
tem, o Ministro do Planejamento, no Palácio da 
Alvorada, afirmou que as verbas estão aí. Para 
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as obras novas, para construção de estradas, real
mente, não há mais verba. Não há por quê? Nós, 
na Constituinte, tiramos as verbas do DNER e 
passamos para os municípios. 

O SR. DIRCECI CARNEIRO -Desde quan~ 
do, Senador? 

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Para o próxi
mo ano. Foram feitos cortes em vários orçamen~ 
tos, im:lusive no do Ministério dos Transportes, 
no DNEIZ. Então, não haverá verba para a constru
ção e prosseguimento de construção de estradas, 
porque a Constituinte retirou os recursos para 
o próximo ano, passando para os municípios a 
verba dos combustíveis liquides e lubrificantes 
e a outra proposta, para que se dessem ao DNER 
-Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem - Ministério dos Transportes, as verbas de 
importação do petróleo e seus derivados, não foi 
aprovada também. Vamos assumir, nós, a respon
sabilidade. Não votei assim, mas OSCft.fe votaram 
contra. assl!m:am a responsabilidade. O Governo 
não tem _como fabricar dinheiro, o GõvernO-arre
cada dinheiro. Fabricado_ ele não tem. A razão 
é esta. Para a manutem;ão e ·consetvaçãó de _estra
das, o DNER terá verba sempre, não há dúvida. 
Para construção e prosseguimento de estradas 
não há recursos, só se conseguirmos outra forrna 
de dar recursos ao DNER. Esta a informação que 
quérfa presta_r aQ nóJ>re Senador. 

O Sr. Mauro Benevldes -Permita-me, no
bre Senador Dirceu Carneirõ-, Zin-"tes de r_eSPonder 
ao ilustre Líder Rachid Saldanha Derzi, que inter
Venha novarnerrte no seu brilhante e, sobretudo, 
oportumo pronuncialiiehto, porque se enCbrifra 
na Casa o Diretof-"Geral do DNER, na Comissiio 
de FiscaHzação e Cclntrõle.-- - --- - -

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Pois não, no
bre Senador. 

O Sr. Mauro Benevides- As determinações 
enviadas pelo DNER aos Distritos Rodoviários pe
Jo seu Diretor-EXecutivo foram taxativas: até as 
obras de Í'e<:uperaçã"o; E fU.l obrigado ã- fazer esta 
coJocação ao Dit'etor Antônio Canabrava, há po-u
cos instantes, na presença de outros Srs. Senado
res: Settador Roberto Campos-, Afonso Sancho 
e Carlos Chiarelli, que preside o órgão,- e, como 
disse a V. Ex" no primeiro momento, entendo que 
a determinação do DNER deve ter ido além do 
que entendeu o Governo na ·restrição. O próprio 
diretor não pôde negar a mim, Senador e membro 
daquela Comissão, uma evidência que estava ca
Jacter_iz_ada _pelas __ cpmunicaç~ teleg[áfiças _ex~ 
pressas, transmitidas aos Distritos Rodoviários.- A 
sustação é até para as obras de conservação. E 
mais do que isso, aqueles_ que conhecem pavi
m~ntação - eu não sou do ramo- até a proibi
ção da colocação dos buracos pontuais, como 
eles chamam, chegou aos Distritos Rodoviários. 
Pelo menos ao Nordeste essa determinação che
gou. Pode ser urna discriminação também em 
relação ao Nordeste. Outras _áreas do País talvez 
náo tenham sido assim tão draconianamente atin
gidas pela determinação do DNER. 

O SR. DIRCECI CARNEIRO- Todas foram, 
Ex' 

O Sr. Rachld Sa1danha Derzl - Vamos 
ver quem está com a verdade, porque o Ministro 
do Planejamento nos informou ontem, na pre-
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sença do Líder Ronan Tito, que as verbas para 
conservação e manutenção seriam mantidas até 
o final do ano. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Nobre Sena
dor Rachid Saldanha Derzi, o- O ove mo deixa V. 
Ex" mal diante _do plenário do Senado, porque 
lhe informou mal a respeito da situação, O nobre 
Senador Mauro Bene_vides acaba de trazer uma 
informação--do diretor-geral do DNER, que expe
diu os telegramas e os telexs para todos os distri
tos rodoviários do País. Assim, nessas circuns
tâncias, lamento que V. Ex" não tenha tido mais 
respeito por parte do Governo,- iridusive de lhe 
informar corretamente das circunstâncias em que 
aconteceram essas medidas. 

O Sr. Leopoldo Peres- Permite V. Ex" um 
aparte? -

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Ouço o apar· 
te, com todo o prazer, nobre Senador Leopoldo 
Peres. 

O Sr. Leopoldo Peres- Nobre Senador Dir
ceu Carneiro, realmente a informação do Líder 
do Governo é absolutamente verídica, no que diz 
respeito ao pronunciamento do Ministro do Plane
jamento, João Batista de Abreu, com quem não 
falei. Ontem, diante de todas as televisões do Bra
sil, o Sr. Ministro do Planejamento afirmou que 
não faltariam recursos para a conservação e ma
nutenção de estradas. Ora, o diretor do ONER 
declarou à Comissão desta Casa, por intermédio 
do Senador Mauro Benevides, que o DNER não 
tem recursos para a conservação e manutenção 
de estradas. Conheço o . .Ministro dos Trasnspor
tes, que é um homem de alta categoria técnica 
e um dos melhores auxiliares que o Governo tem. 
Estou certo 'de que o Ministro está empenhadís
simo em conservar todas as rodovias do País. 
Se há uma informação falha, posso assegurar 
a V. Ex~ que não _é nem do DNER nem do Minis
tério dos Transportes. Na verdade, o Sr. Ministro 
do Planejamento, já que afirmou que haverá re
curs-os, terá que explicar à Nação e a esta Casa, 
talvez deva ser convocado para isto, de onde virão 
os recursos e por que no momento estão faltando 
recursos ao departamento para a conservação 
das rodovias. Posso apenas assegurar a V. Ex~ 
que o Amazonas é o Estado mais punido por 
esta medida. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. ~ 
mais um aparte? -- - - --

0 SR. DIRCEU CARNEIRO - COncedo o 
aparte ao nobre Senador Mauro Benevides. -

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador 
Dirceu Carneiro, estou- Vindo do debate com o 
Dr. Antônio Canabrava, e a única re"ssalva--que 
S. -S' fez, em termos de consenração de estradaS, 
e com -o respeito que merece o nobre Uder Leo-
poldo Peres - um dos companheiros por quem 
tenho a maior estima nestã Casa; o diretor do 
DNER foi -compelido, diante da insistência dos 
meus apartes e do Senador Afonso Sancho, pre
sente também o Senador Jutahy Magalhães, a 
dizer que só tinha condições de fazer manutenção 
nas estradas que cobram pedágio, e aí sim, elas 
teriam renda própria e se manteriam. Daí o apelo 
que fiZ ao Dr. Antônio- cahabrava e ao Ministro 
José Reinaldo Tavarés~·que ê um homem-de 

senSibilidade, para que intervenham junto à Se
cretaria de Planejamento, que está controlando 
essas dotações, para que restabeleça pelo menos 
essa providência, que é fundamental, que exaure 
até a própria competência do DNER. Se rião pode 
conservar as estradas, corno é que esse órgão 
vai fundonar? Neste momento, encontra-se nesta 
Casa o Dr. Antônio Canãbrava, dlretor~geral do 
DNER, sendo interpelado pela Comissão de Fis
calização e Controle. Daí por que fiZ a ressalva 
de que o seu pronunciamento, Senador Dirceu 
Carneiro, era de extrema oportunidade. Vamos 
ver, então, se deste debate, com as intervenções 
dos dois líderes do Governo, Senadores Rachid 
Saldanha Derzi e Leopoldo Peres, chegaremos 
àquilo que é o desejo de todos, ou seja, que se 
restabeleçam as dotações do DNER e as rodovias 
federais do País continuem a ser pelo menos con
servadas, riOTnomento, 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Agradeço a 
V. Ex" o seu aparte, nobre Senador Mauro Bene
vides. 

O Sr. Leopoldo Peres -Permite V. Ex" um 
apãrte, nOhfe SenadO~ bji-ceu Cariiei!'O_? _ -- - -

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Po<s não. 

O Sr. Leopoldo Peres _, O nobre Senador 
Mauro Benevides está totalmente coberto de ra
zãO. Não nego que o diretor-geral do DNER tenha 
dito isso, é verdade, é possível. O que nego é 
a validade da declaração do Sr. Ministro do Plane
jamento, pois se S. Ex~ declara, diante de toda 
a Nação, que não faltarão recursos, terá que dizer 
à Nação e ao Senado de onde eles virão e corno 
serão repassados ao DNER. Estou aqui, até certo 
ponto, apoiando a manifestação de V. Ex" e do 
Senador Mauro Benevídes, para exigir que_ o Mi
nistério do Planejamento repasse ao Ministério 
dos Transportes os recursos necessários à manu
tenção das rodovias. Basta que diga a V. Ex" que 
meu EStado é um dos grandes punidos com essa · 
medida, pOrque Manaus será uma cidade inteira
mente insulada desde que a Rodovia BR-319 
deixe de funcionar. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Eu sei lodo 
o Brasil será punido com essa medida. 

O Sr. Le_opoldo Peres- Então, daqui do 
Senado Federal, em nome de todo o País, exigi~ 
mos que o Sr. _Ministro, confirmando suas palavras 
diante das televisões, venha dizer à Nação onde 
estão os recursos, repassando--os ao Ministérío 
dos Transportes. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Nobre Líder 
~opgldo P~?res, a minha manifestação foi exala
mente em função de-o Ministro dos "transportes 
em São Paulo - estávamos presente também, 
rio fim _de semana, no Encontro de Transportes 
Ferrovjáríos, em nível nacional ter declarado que 
era por culpa da Assembléia Nacional Constituinte 
que os cortes estavam ocorrendo. Isto deixo bem 
claro:-qUero-saber onde é que está a responsa
bilidade e o imperativo da Assembléia Nacional 
CõnSfitultlte- sobre os cortes, não só do DNER 
-o DNER apenas está eril foco neste momento 
-, tdhtO sobre a Embrater e outras atívidades, 
quer de natureza infra~estruturais do País e_ do 
setor produtivo, onde a Constituição tenha a sua 
responsabilidade de ter inibido e impedido. Isto . 
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precisa ser esclarecído. Não podemos -Permitir 
que se estabeleça debate éntre o executivo e o 
L_egislativo, onde um queira c-olocar a responsa
bilidade dos seus insucessos ou de suas -mazelas 
oU de seus problemas sobre o outro. É pre"ciso 
que em nosso País, e já é hora, e já é o momento, 
se estabeleça o respeito muito claro sobre esse 
comportamerito. Aceito plenamente a susPensão 
de obras da maior importância por falta_de-recur~ 
sos, pois, enfim, sabemos que eSta é urna limita
ção imperativa: se não houver re<:ur~os, não se 
tem como atuar, não se tem cõnio prover as ne
cessidades básicas do País. CompreendemOs e 
s-éifamOs capazes de ser solidários com essa difi
ci..ilâade, porque, afmal, seríamos responSáveis 
conjuntamente por esta questão, uma vez que 
somos atuantes na área pública, No entanto, é 
inaceitável_q-ue se atribua à_ Assembléia Nacional 
Constituirite essa responsabilidade pela p.3rada 
das obras, quando, em outras circunstâncias, co-
nlCi-ãs que dizem respeito aos juros, ao teta máxi· 
mo de_12% ou sobre outras me4idas que a As
sembléia Nacional Co_I1stituinte tomou;'liaja· peS.. 
so~__(:to doVe.rrici;-êãrrlO. o proCt.iracior-,9eial_ da 
ReP-úl:ilica. que se manifestam de fonlla desde-
nhosa, dizendo que isso Precisa de uma regula~ 
mentação de lei complementar, que nãC:Iserá feita 
este ano ·e; pOrtanto, neste ano= não entrará- ein 
vigor; que não será feita no ano que vem, porqUe 
teremos eleições para presidente da República 
nem oportunidade da aprovação dessas leis aQUi, 
e fique desafiando, neste tom irónico, as decisões 
que a Assembléia Nacional Constituinte torriOU 
de modo independente. 

_Se uma medida é contestadª' OlJ são levantaçlas 
questões de pouca importância ou sêriedade, por 
outro lado levam·se a sério por paiticipaçãó, por 
exemplo, os cortes. S~emos __ que foi feita wn·a 
reaiStnbUiçii.O da arrecadação pública do País. Era 
necessária. 

Foi feita e de modo correto,-mas não foi feita 
para tirar dinheiro do DNER ou da Ernbrater ou 
de outras atividades necessárias ao País. foi "tirã.do 
exatamente aquilo qÚe era distribuído ~ fl!ndo 
perdido ou que era depositado ao pires -ou no 
chapéu dos governadores e prefeitos. brasileiros, 
mediante favor político. O que era -direitO. dos go
vernadores era aqui recebidt;> sempre- o foi nes-
te últimõ -periodO do nosso País -:-como esmola, 
como favor. Foi contra esta forma indeVida e injus
ta que se tomaram essas medidas de distruir me
lhor a arrecadação brasileira. E isto é justo e está 
correto, mas não atinge, de modo algum, aquilo 
que é custO- -corrente, acfUiio (jue é urn.ã Verba 
de manutenção ~o_Govemo. ' 

O Sr. Chargas Ro~rlgues- Permite V. EX" 
uro aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Com todo 
prazer ouço o nobre Senador Chargas Rodrigues 
e logo, em seguida, o ilustre Sénador João Lobo. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Dirceu 
Carneiro, presto total solidariedade às palavras 
patrióticas de V. Ex~. O rã, cada Poder deve assumir 
a sua responsabilidade, não a atribuindo a tercei
ros V. &- Oiz muito bem, a Assembléia NaciOm~l 
Constituinte levou a efeito uma "refOrma na área 
tributária Mas. continuam os re<:ursos próprios 
da União, ao lado dos tributos de competência 
dos Estados e dos muniCípios: É, pOrtanto, óbvio 
que as estradas municipais. constantes do plano 
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municipal, sejam de responsabilidade do prefeito; 
as rodovias estaduais, constantes do plano rodo
viário que_cada Estado possui, sejam de responsa
bilidade do Govemo estadual, mas as estradas 
federais, as estradas do Plano nacional de Viação, 
estas, necessariamente, têm de ser de responsa
bilidade da União. E a União dispõe de recursos 
orçamentários e deles disporá sempre. Tem a 
sua Receita globaL A Receita global da União tem 
de ser bem arrecadada, e a Despesa tem de ser 
realizada dentro de um plano de Governo. O Go
verno gasta no setor de educação, gasta no setor 
de saúde, atende o seu pessoal, e atende também 
entre outras, as necessidades nas áreas de energia 
e de transporte. A Receita continua, é uma Receita 
global, deve ser bem aplicada após ter sido bem 
arrecadada. V. Ex" está certo. Agora, não é possível 
o Governo dizer que não dispõe de recursos para 
concluir ou conservar rodovias do Plano Nacional 
de Viação e, ao mesmo tempo, dispor de recursoS 
para iniciar certas atiras no setor de transporte, 
inconstitucionalmente, porque são obras realiza~ 
das em mais de um exercício, e que jamais cons~ 
taram de um plano plurianuaJ. Portanto, V. Ex• 
está certo, e o Governo federal tem que atender 
às obras do Plano Nacional de Viação, _assim co
mo os Estados atenderão as obras do plano esta
dual, e os municípios às do plano municipal. Rece
ba V. & a nossa solidariedade, e nós aqui estare
mos para reclamar do_ Governo, uma eficiente 
politica de arrecadação. Somente_ ~gg_~a é ~ue 
o Governo está combatendo o contribuinte! Já 
devia ter feito isto. há muito tempof O Governo 
deve combater a sonegação, deve combater o 
contrabando, e nào deve permitir qUe os recursos 
pUb6cos sejam aplicados a não ser levando em 
conta uma ordem de prioridades, e aí todas as 
necessidades vitais da União serão pelos. recursos 
federais. 

O SR. DIRCEU CARI'IEIRO - Agradeço 
a V. Ex' as observações que vêm no ~entidq do 
raciocínio que estamos desenvolvendo neste pro· 
nunciamento. 

O Sr. João Lobo - Permite-me v; Ex"' Um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Concedo o 
aparte ao nobre S_enador João Lobo, respeitando 
a advertência da Presidência no sentido de encer
rar meu pronunciamento em seguida. 

O Sr. João Lobo - Caro Sen'ador Dirceu 
Carneiro, serei bfeve, pois V. & já está se'ndO 
advertido por ter ultrapassado seu tempo, 

O SR. DIRCE(J CARNEIRO - Não quero 
dar um mau exemplo para o Senador João Mene
zes. .• 

O Sr. João Lobo - Não posso ·deixar de 
parabenizar V. EJr pela oportunidae do seu discur
so; e também colaborar no que diz. É verdade 
que o DNER desativou toda a conservaçao ....:.... 
não fof a construção - das estradas em todo 
o Território Nacional. Mais de oitenta firmas que 
empreitavam esses serviços de conservação, de 
pinturas. de desmatamento, de tapagem dos pe
quenos buracos, de erosões dessas estradas, fo. 
ram desativadas, deixando sem emprego mais 
de trinta mil op_erários usados nesses serviços. 
V. Ext tem razão. Há por parte de grande quanti~ 
dade de membros da equipe deste Governo uma 
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espécie de alegria, de- frenesi em fazer cortes e 
desmontes, jogando a culpa de tudo em cimcr 
dos parlamentares e desta Constituição produzida 
pela CoiiS't.ffUínte-.- Esses auXiliares, esses minis· 
tros, esses- tecnocratas do Governo, estão prece-:. 
dendo impatrloticamente, uma vez que o seu pa· 
pel seria o de fazer uma avaliação precisa do que 
havia sido desviado dos cortes do Governo federal 
com a reforma tributâria que a Constituição pre· 
gou. Só-depois de ter esses quantitativos, depois 
de deixar de considerar esses dinheiros que fica· 
vam sendo dados politicamente aos Estados e 
aos municípios, era que se deveria proceder a 
cort.es__em setores essenciais. Cortar em cima de 
estradas, cortar em cima de hospitais, de saúde, 
etc., de educação etc., é fazer uma deterioração 
da qualidade de vida, é provocar uma irritação 
na atual conjuntura nacionaL 

O SR. DJRCECJ CARNEIRO - Perfeitamen· 
te.-

0 Sr. João Lobo - Ê um desserviç:o que 
se presta ao próprio Presidente da República. Os 
seus ministros, os s_eus_tecnocratas estão de$ser~ 
vindÕ ao Governo e ao_Presidente da República, 
ao fazer esta pressão s_obre os parlamentares e 
sobre a Constituição que será promulgada no dia 
5 _de outubro. 

_Parabenizo V. Ex" pela oportunidade do discur
so. 

Ó SR. DIRCÉU CARNEIRO - Obrigado, 
a V. Ex•.inclusive, não se pode fazer uma avaJiação 
correta e ainda concreta sobre o que vão deter~ 
minar os percentuais da nova arrecadação global 
do Pais, porque a matriz tributária modificou; ela 
é mais justa e é mais ampla, hoje. 

EstudoS feitos pela própria Assessoria do Sena
do que tenho em meu poder, apontam que no 
fina{ da _re[orma, em 1993, a Uriíão perderá cerca 
de 8,6 a 8,7% e que os Estados ganharão de 
3,5 a 3,6%, e os.Municípios passarão a acres-· 
centar também mais quatro vírgula qualquer coisa 
por cento._ De _modo que isto não justifica. em 
hipótese alguma, as providências que estão sendo 
tomadas. 

O SR. LÓUREMBERG NONES ROCHA
Permite_ Y_:___~ um aParte? 

O SR. DIRCEO CARNEIRO- Ouço o Sena
doi Louremberg Nunes Rocha e, em seguida, Se
nador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Loureinberg Nu_n~s Rocha- Sena
dor DtfCeu CãiTieíro, eu gosidria de Concordar 
cóm V. Ex" quando reclama da atuaçáo recente 
do DNER, mas chamaria a atenção_da Casa para 
a Reforrria Tiióutáda que votamos. _Evidentemen· 
te ninguém poderia ser contra essa Refoirria T ri· 
butária, na medida em que se descentralizava e 
se dava mais poderes aos estados e municípios. 
Na minha opiniáõ - e falei isso na Assembléia 
Nacional Constituinte - não poderíamos jamais 
estabelecer parâmetros iguais para um País desi
gual. O que significam 15% a mais para Santo 
André, Ribeirão Preto e Campinas, por exemplo? 
Esses 15% a mais, num estado que já tem tudo, 
que já tem asfalto, escola, alcançar um significado 
imenSo. LYque·&gnTficam· 1.5% a maiS para os 
municfpios, até para os estados que têm tudo 
para fazer? O que na verdade, criamos, momenta
neamente,_ com a Reforma Tributária foi um caos 
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social no Norte, Nordeste e Centro:;.Qeste._Não 
tenho dúvidas de que o Centro-Sul será o grande 
beneficiado com essa Reforma Tributária. Agora 
já se -começa a ver isso. A Sudene já está com 
um levantamento que comprova a queda real de 
arrecadação para o Nordeste, por exemplo. Sabia· 
mos disso. A revista Veja publicou artigo do Minis
tro Maílson da Nóbrega, quando SecretáriO~GeraJ 
do Ministério da Fazenda, e foi exe<:rado pelos 
quadros nordestinos, mostrando isso, antecipan
do o que vai realmente ocorrer neste País, a partir 
de agora. Na minha opinião, no mennento, quan
do a Reforma Tributária foi conduzida pelo Sr. 
José Serra e pelo Sr. Francisco Dornelles, os esta~ 
dos mais pobres terão grandes e-efetivos prejuízos 
a partir de agora. Ess_es 15% a maiS que irão,por 
exemplo - apenas é um caso limite, o caso de 
São Paulo -, para Santo André, para as grandes 
cidades de São Paulo, esses J 5% a mais estariam 
compondo um bolo central que, negociado ou 
não, possibilitaria asfaltamento, conservação e es· 
gatos nos estados pobres. A partir de agora e 
com a pressa com que se vai fazer isso, teremos 
o estrangulamento desses _estados. Nenhum des~ 
ses estados tem condições sequer de conservar 
estradas, não se falando na parte de educação 
e de outros setores vitais para a economia brasi~ 
!eira. Portanto, eu que já havia colocado essa posi~ 
ção anteriormente, reafirmo agora e chamaria a 
atenção d{1 Casa para a necessidade que teremos, 
no próximo ano, de rever alguns critérios nessa 
redistribuição da renda nacional. Na outra parte, 
cdncórdo com v. Ex", a medida poderia ser so
brestada até à implantação, até à promulgação 
da Constituinte, ou até o -exercício do ano que 
vem, mas quero deixar esse alerta com relação 
a essa Reforma-Tributária, -que só beneficiará o 
Centro~Sul e fará de São Paulo uma Suíça e de 
todos nós, uma Bangladesh. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Não posso 
fncotpotar, acordando com ess_e pronunciamen~ 
to, porque ele também faz parte de um c.erto aJar~ 
mísmo que se _está querendo criar e isso não 
é matéria que esteja completamente esclarecida. 
A matriz tributária é outra, os primeiros exames 
ainda são muito precipitados e faz uma reprcr 
dução de alguma coisa que ainda não está bem 
clara. De modo que eu pediria cautela para esse 
tipo de observação, porque isso ainda é certa te~ 
meridade, visto que a matriz tributária vai-se modi~ 
ficar profundamente e é em cima dessa perspec~ 
tiva, pelo menos na globalidade, que as coisas 
não sé ãlterarão muito. 

Ouço o nobre Senador Fraildsêo RO!lembe.rg. 

O Sr. Francisco Rollemberg- Senador Dir
ceu Carneiro, o meu propósito de intervir no pro
nunciamento que V. Ex• profere neste instante 
é tão~somente para apressar um depoimento. O 
Estado de Sergípe ontem, por seu ·oovemador, 
assinou com o Sr. ·f.1inistro do Planejamento e 
o Senhor Presidente da República um convênio 
de 1 bilhão e 600 mil cruzados; desse montante, 
350 milhões foram especificamente para éÍ manu~ 
tenção da estrada que leva Monte Alegre, em Ser
gipe, a Xingó. O que eu queria dizer com este 
depoimento é o seguinte: essa "Operação DEis~ 
monte" está, de certa forma, nos desmontando 
a todos. É evidente que no dia 5 de outubro vamos 
aprovar uma Constituição nova que dá umfl noV{1 
orientação financeira e orÇamentária ao País e, 
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para que tenhamos um Orçamento real, condi
zente com as nece.ssldades do mome;nto que a 
nova Constituição nos rhostra, o Governo-não 
teria outra alternativa senão fazer o que está fazen
'do. É evidente que o Governo não vai abandonar 
ao léu as nossas estradas, pois se governar, como 
já se djsse, é abrir estradas, o Governo do Presi
dente Samey não seria o desgoverno de náo fazer 
sequer a manutenção de nossas próprias estra
das. Era só este o depoimento que eu queria 
dar, para dizer que, inclusive, o Governo ainda 
está ultimando convênios para a manutenção e 
construção-de estrada neste País, 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Perfeito. Se 
o desejo do GovernO é cumprir a Constituição 
e o está fazendo, por antedpação, na parte ruim 
para a sociedade, faço um apelo, até- para que 
ele cumprisse aquela parte boa, que é a dos direi~ 
tos, a extinção dos decretos--leis e outros aspectos 
positivos, que seriam, até quem sabe, certa ameni~ 
dadeopara essas medidas ruins. 

Também chamaria a atenção, para encerrar 
o meu pronunciamento, que o Orçamento da 
União enviado ao Cong-resso é um orçamento 
,subdimensionado. Tem, no seu bojo, o excesso 
d,e arrecadação possível para o ano que vem e 
uma gestão desse excesso de arrecadação com 
mecanismos muito mais suaves. e apropriados 
às disposições generosas do Palác!o do Planalto. 

O Sr~ Francisco Rollemberg - Nestes deo. 
zessete anos de Congresso, não conhb:i Orça

. mento·que não fosse subdimensiomido. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Acredito que 
esse Orçamento veio subdfmenslonado para ge
rar excesso de arrecadação, criar pânico na sacie~ 
dade e, inclusive, retaliar a Assembléia Nadonal 
Constituinte. 

Isto é uma pena, pois não constrói a credibi
lidade dos políticos nem dos governos. Aliás, isto 
~p~. mais uma ve;z:, que uti_llzar a cortina de 
fumaça de transição e da mudança de Consti~ 
bJiÇ_ão para fins que.nilo são bem claros não vale 
a pena. 

Ehcetrô aqui, agradecendo ao. Sr. Presidente 
e a todos os Srs. SenadOres quê- tiveram a delica
deza de ouvir e de participar deste breve debate. 
Muito obrigado. 

Durante o dJ'scufso do Sr. Dirceu Cameiro 
o Sr. Lourival Baptista deixB a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESID.ENI'E (fiumberto Lucena) -
Cor1cedo a- palavra ao nobre Senador Albano 
Fránco. 

O SR. ALBANO FRANCO (PMDB - SE. 
PronunCia o seguinte discurso:) -Sr. Presidente, 
Srs~ Senlfdores, fazemos uso desta tribuna, neste 
momento, para aplaudir a recente e acertada me~ 
dida do Governo federal que, através do Decre~ 
to~Lei n~ 2.454, de 19 de agoSto, prorrogou até 
31 dé dezembro de 1993, os incentivos fiscais 
para empreendimentos localizados nas áreas de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimen~ 
to da Amazônia (Sudam) e da Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). 

Esta medida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
bem caracteriza a prioridade que o Governo fede
ral vem concedendo ao Nordeste, região esta que, 

ainda hoje,.emerge nO contexto da geoec'onomia 
nacional como o maior problema sÇ)cio~econô~ 
mico do Brasil. 

A despeito dos esforços realizados nos últimos 
30 anos, sobretudo após a criação da .Sudene, 
a região nordestina con~nua apresentando precá~ 
rlos indicadores sociais que a colocam como uma 
das ~reas mais pobres do hemisfério acidenta], 
com o'agravarite de abrigar, nos seus nove Esta
dos, cerca de 40 milhões de pessoas, aproxima~ 
damentc um terço da população do País. EsSe 
C6ntingente demográfico é o maior de toda Amé
ritá Latina, com exceção do México. 

Não é o nosso desejo discorrermos neste pro~ 
nunciamento sobre as precárias ccndições que 
·vive ·o 'povo nordestino, entretanto, apenas para 
situar esta grave problemática, basta dizer que 
o Nordeste, do ponto de vista económico, detém: 

apenas 10% de toda produção do pais; 
apenas 6% de toda produção industrial do Pais; 
apenas 20% de produção agropecuária do ,País; 
apenas 10% das exportações brasileiras; 
apenas 16% do produto inte·rno bruto; 
apenas 46% da renda per capJta do País; 
Do ângulo social, vislumbra~se uma situação 

de profundo atraso do Nordeste com relação ao 
Brasil, materializada nos seguintes números: 

65% dos analfabetos com mais de 1 O anos 
do País; 

63% da população com défidt calórico superior 
a 200 calorias por dia; · 

.-40%. _a mais na mortalidade infantil, em relação 
ao Sul e ao Sudeste; 

45% dos trabalhadores com renda de até um 
salário mmimo: 

50% da média nacional em relação a leitos 
hospitalares disponíveis. 

Vê~se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ser de 
fundamental importância o estabelecimento de 
uma bem estruturada política de desenvolvimento 
regional que sejã capaz de reduzir os graves dese~ 
qui~brios ainda prevalecentes no espaço geoeco
nômlco do Brasil. E.-deritro dessa política, o de~ 
senvolvimento do Nordeste assume a prioridade 
maior em face da sua crudal questão sócio~e~ 
conômica. 

Se visualizarmos o atraso relativo do Nordeste 
através da ótica da renda per capita, fica consta
tada a urgente necessidade_ de se realizar um in
gente esforço no sentido de acelerar o cresci~ 
mento da economia nordestina a taxas superiores 
às verificadas para o País como um todo. Com 
efeito, para que a renda do habitat1.te__do Nordeste 
passe· dos_ atuais 46% da média brasileira para 
60%; até o ario 2ÓQO, õ_u seja, se _eleve dos atuais 
870 dólares para 1.570 dólafes, é necessário que 
seLi crescimento se_dê--a um ritmo anual de 5,5%, 
superior em pelo menos 80%_ à expansão da mé
dia nacional, cujo crescimento estimamos em 3% 
ao ano. 

Este exercido numérico, Sr. Presidente, Srs. Se~ 
nadares, deveras otimista, Jeva~nos a refletir sobre 
ós baixíssim6s padrões de vlda da população nor~ 
destina, cuja pobreza absoluta há que ser resga~ 
tada no mais breve espaço de tempo, sob pena 
de não cumprirmos nosso destino histórico como 
nação democrática e próspera, pois não teremos 
um Brasil forte e pujante com o Nordeste pobre 
e atrasado. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 
que pesem os precários níveis econômicos e so-
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dais; as aspirações desenvolvimentistas do Nor~ 
deste são as mais legítimas possíveis. Região eco~ 
nomlcamente viável, que tem demonstrado sobe
jamente a sua· capacidade de responder e corres~ 
pender- aos estímulos públicos e p·nvadós, 6 Nor~ 
deste tem efétivamente çoncorrido para o desen~ 
volvimento nacional, sobretudo para o progresso 
das regiões mais prósperas, através da exportação 
de capitais, da transferência de divísas dos saldos 
comerciclis de sua balança superavitária e da ex~ 
ploração de suas imensas riquezas minerais, des~ 
tacando~se o petróleo, gás natural, potássio, sal
gema, cobre e tantos outros minerais estratégicos. 

Apenas para ilustrar o que estamos afirmando, 
Sr. Presidente, Srs. senadores; basta aqui men
cionar que no período de 1980 a 1985- o saldo 
da balança comercial do Nordeste com o exterior 
tOtalizou cerca de US$ 8 bilhões e 900 milhões_ 
de dólares, equivalente a 28;2% -do saldo total 
do Brasil no mesmo período. 

Na produção de .sãs natural petróleo a contri~ 
bulção do Nordeste _é das mais expressivas. Em 
1985, a região _contnbuiu com 61,3%- da produ~ 
ção de gás natural e 35,7% de petróleo. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores. este quadro 
desalentador p·oderá, !''fOs próximoS anoS, sofrer 
mudanças signíficativa·s em virtude das _lúcidas 
e realistas medidas aprovadas pela Assembléia 
Nacional Constituinte, viSando a intensificação do 
desenvolvimento do Nordeste. 

Vale aqui mencionai' a reforma tributáriâ, qUe 
elevou de 14% para 21,5% a fatia dos eSfados. 
e 17% para 22,5%, a dos municípios no Fundo 
de Participação formado pelo produto da arreca

. dação do fmposto sobre Produtos Industrializados 
e do Imposto de Renda. 

A criação do fundo regional, oriundÇ> _ de 3% 
do fundo de participação, para o desenvolvimento_ 
de projetas prioritários no Norte, Nordeste e cEm~ 
t:ro=Oeste, coube ao Nordeste 60% desses novos 
recursos. 

A regionalização dos_ orçamentos da União e 
das empresa estatais, cuja efetivação deverá ser 
feita no prazo de dez anos, tomando-se a popu
lação como base. Essa medida fará com que a 
participação do Nordeste salte de 12% para 32% . 

O fortalecimento do Banco do Nordeste, atra
vés da centraijzação, nas suas agências, de todos 
os recursos públicos a serem aplicados na região. 
Por sua vez, o BNB, terá acesso a todos os seg~ 
mentes do mercado financej~o. como por exem
plo autorização para operar com caderneta de 
poupança e mesa de Open: 

No setor agrário, passa a ser prioritária, nos 
próximos 15 anos, a irrigação de regiões sujeitas 
a se.cas periódicas. Essa priorídade coflferirá ao 
Nordeste, a metade dos recursos a serem aplica~ 
dos pela União nessa atividade. 

De fato, essas med[das, Sr. Presidente, Srs. Se~ 
nadares, poderão contribuir decisivamente para 
que o Nordeste cresça a taxas mais elevadas que 
o Brasil na sua totalidade. 

É nosso dever, nesta oportunidade, fazermos 
justiça ao Governo do Presidente José Sai'ney que, 
mesmo em face das dificuldades que ora atra~ 
vessa o País, vem concedendo especiais atenções · 
ao Nordeste, seja prorrogando até J 993 os incen~ 
tivos fiscais, seja mantendo os programas de in
vestimentos na infra~estrutura. 

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, espera
mos todos que a região nordestina, com as novas 



setembro de 1988 --DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) sexta-feira 16 2371 

medidas constitucionais: possa acelerar o seu 
progresso sócio-econômtco e elevar a sua partlci~ 
pação no processo de desenvolvimento nacional. 

Era o que tínhamos-a dizer, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Conceda a palavra ao nobr~pen~doiltamar Fran
co. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Sem revisão . 
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, an
tes que V. Ex" passe à Ordem do Dia, eu gostaria 
de levantar, respeitosamente, a V. Ex- a seguinte __ 
questão de ordem, e, de pronto, deixo claro que 
o objetivo desta questão de ordem não visa impe
dir a votaçãO desse ou daquele projeto, dessa 
ou daquela mensagem de escoJha de autoridade, 
porque, inclusive, há alguns projetas de interesse 
do meu estado na Ordem do Dia. 

Sr. Presidente, V. Ex", prOfundo conhecedor do 
Regimento, há de entender que ontem, quando · 
a .sessão era presidida pelo Senador Dirceu Car
neiro, S. Ex• levantou ·a sessão por falta de quo
tum e determinou a Ordein do Dia para a sessãO 
de hoje, às 14 horas e 30 minutos. V. ~ sabe 
que o art. 212 - se não me falha a memória, 
não tenho o Regimento Interno aqui- determina 
bem a _convocação das sessões extraordinárias. 
Creio, Sr. Presidente, que lá está escrito, salvo 
melhor interpretaçào de V. Ex", que, na sessão, 
deverá ser comunica~ a Ordem_ do Dia, o que 
fez o Senador Dirceu Carneiro, Com muita pro
priedade. Mas V. EX' poderia também fazer a con
vocação extraordinária, desde que publicada no 
Diário do Congresso Nacional, em que os Srs. · 
Senadores seriam avisados por telex ou atê por 
telefone. Evidentemente que telefonaram às n9s
sas_casas, mas a Ordem do Dia não fôi transmitida 
a nós outros - se não me falha a memória -, 
e V. ~ poderá verificar se foi publicado ou não; 
essa sessão extraordinária não foi publicada no 
Diário do Congresso Nacional nem no Di~o 
Oficial, razão pela qual solicito a V. Ex", em face 
da suspensão ontem dos trabalhos, seria até uma 
atitude - eu não diria contra o Senador Dirceu 
Carneiro -, mas em respeito à decisão do Sena
dor Dirceu Carneiro,· que, naquele momento pre-
sidia o Senado da República, que esta Ordem 
do Dia, da qual, inclusive, tenho alguns interesses, 
como já disse, reJativani.ente ao meu estádo e 
à escolha de autoridades, fosse transferida para 
as 14h30 min, porque assim ,e;staríamos respei
tando o Regimento da Casa, mais ainda V. Ex', 
que o conhece profundametJte. ~ --

É a questão de ordem que levanto a V. Ex~, 
Sr. Presidente. -· 

O .SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Itamar Franco, V. Ex• há de se 
lembrar que, como regTniefltallsta competente 
que_é,_dos mais atuantes senadores desta Casa, 
já levantou questão de ordem idêntica anterior
mente, que foi decidida pela Mesa e, naquela 
oportunidaçie, V. Ex~ recorreu à Com"issão de 
Consb'tuição e Justiça e, depois, espontaneamen-
te, desistiu do seu recurso~ · 

A decisão da PreS-idência não pode ser outra 
senão a de manter a presente sessão e vai explicar 
o porquê: o art. 212 do Re9imento Interno a que 
se refere V. Ex' diz textualmente: 

"O presidente prefiXará dia, hora· e Ordem 
do Dia pêÍra a sessão extraordinária, dando-os 
a conhecer, previamente, ao Senado, em ses
são, _ou pelo Diário do Congresso Nado· 
nal, sendo, no último caso, os senadores 
avisados, também, por comunicação telegrá
fica ou por telefone." 

, A iriÚ~rPrêtâÇã~-da ·Presiaência é a de que quan
do o dispositivo se refere aO último- caso, quer 
dizer, "eln última hipótese". Foi o que ocorreu .. 

A convocação da sessão extraordinária foi reita 
para hoje, às Ii horas, e comunicando-se a· deci- · 
são da Presidência, através de telefonema~. a to
dos os Srs. Senadores. Inclusive todos os Srs. 
Senadores já sabiam qu-e a Ordem do Dia ·era 
a mesma da sessão anterloi. Não houve nenhuma 
solução de continuidade quanto a esse aspecto. 
Portanto, mantenho a decisão anterior, para efeito 

-de que se re-~iz~ a P!esente ~~ss~ extr_aon;lilJ,áría. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex> me per
mite? 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucen~) -
V. EX" ~tai recorrer? · · 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• leu e 
leu bem_. 

__ O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Agora cabe a V. Ex" recorrer QU não. A dedsão 
está tomada. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Eu queria pedir 
licença a V. ~ para apresentar uma expliçação 
regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex' não pode comentar a decisão da Mesa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• leu e 
interpretou diferente, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. EX não pode comentar a decisão da Mesa. 
Pode, entretanto, recorrer. · 

Ó SR. ITAMAR FRANCO- Vou recorrer. 
O SR •. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) .:. 

Se V. Ex~ recorre, .eu enviarei o recurso de V. EX 
à ComiSsão de ConstituiçãO e Justiça, pa"ra se 
pronunciar. 

Continua a presente sessão. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, 
veja a gravidade da decisão de: V. Ex- S'e pOr acaso 
es.c:othermos hoje, procederemos à Ordem. do 
Dia. Veja que escolhemos aUtoridades, e se a_Co
missão de Constituição e Justiça julgar que eu 
tenho razão e não V. f:x!', veja o caso que estará 
sendo criado na escolha dessas autoridades. 

O_ SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena):
Vamos aguardar que a Comissão de Constituição 
e Justiça opine sobre o recurso de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu gostaria só 
de esclarecer que será uma decisão difícil se_~ 
Comissão de Constituição e Justiça interpretar 
que eu, e não V. Ex', tenho razão quanto ao Regi
mento Interno. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, 
peço a -palavra para uma comunicação, como 
líder. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Tem a palaVra o nobre Senador Jarbas Passa-· 
rinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS -PA 
Cõmo Uder. Para uma comunicação. Sem reVisão 
do orador.) - Sr. Presidente, V. l;x' fez ler no 
Expediente uma carta, ~ bem ouvi, do ministro 
das Comunicações, dizendo S. Ex~ colocar-se à 
disposição do Senado. -

O SR. PRESIDJ:.NTE (Humberto Lucena) -
Exatamente. 

O SR. JA!UiAS PASSARINHO- Eu gosta· 
ria de chamar a atenção de V. Bel' e dos ilustres 
senadores quando ao comparecimento de minis
tro de Estado junto ao Senado da República. 

O art. 418 diz: 
"O ministro de Estado comparecerá pe

rante o Senado ou suas comissões: 
I-quando çonvocado, nos termos do art. 

3~r.- (Não é o caso.) 
H-quando o_solicita(_{Const., art 3~,_§ 

2•): . - - " 
a) para exposição sobre assunto inerente 

às suas atribuições; 
_b) para discutir projeto relacionado com 

o Ministério Sob-sua direção." - - -
Não consigo enquadrar em nenhum dos ~SOS 

_ que o Regimento prevê a razão de ser dessa solici
tação. Não sei se seria solicitação ou apenas dizer 
que está à disposição do Senado. 

Percebemos que está havendo uma polêmica 
bastante desagradável, áspera, a ~speito desta 
quest!5:o; e alguns Senadores, que_já se $entiram 
atingidos, recorreram à justiça para que S. 'Ex1' 

· o Mínistro das ComunicaÇões, neste foro próprio, 
apresentasse ás suas razões. 

~agino, Sr. PreSidente, amanM, qualquer pes· 
soa, por maiof (j:ue seja a sua autoridade ou sua 
função na vida pública, mandando carta para V. 

·Ex", e o Senado ser obrigado a ter conseqüência 
c:j_essa carta. Admitamos que um adversáriO pes
soa) de qualquer dos senadores aqui, pon~Xem· 
pio, amanhã resolva fazer uma denúncia dizendo 
que dispõe de elementos contrários. Tenho a i_m
pressão de clue isso só teria cabímento, pâra- o 
Senado tomar Cõr'lhecimento, a partir do mom:en
to da conseqüência real. A conseqüência real 'seiia 
exatamente aquela que fosse apurada Já fora; e 
depois de um senador ser acusado e comprovado 

·de que nâd teria· condições morais para-pe'rrlia~ 
necer senador, então, o Senado tomaria uma po
sição, abriria UJ:1'1. inquérito, de acordo com o Regi
mento, pai-a aplicar a cassação do mandato por 
falta de decoro p~ssoal. 

Não consigo entender esta matéria senão admi
tindo que a resposta de V. Ex!' deveria ser exata
mente acusar o recebimento, que não encontra 
abrigO nas disposições regimentais, para dar se
qüência a ele. 
~a só, Sr. Presidente. 
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peÇo a 

palavra como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, 
que falará como líde!· 

O SR. RONAN MO (PMDB - MG. como 
Uder. Sem revisão -do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, como sempre- sói aco11tecer, O 
Ministro e Senador, Uder Jarbas Passarinho, tem 
toda· a razão quando, lendo os artigos do Regi
mento Interno desta Casa, não consegue localizar,· 
em r:'enhum dos artigos, motivo para a convo-
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cação~ ou para a autoconvoc::ação pretendkia pelo - a CPI da Coriupção, se n~o trouxermos esse mi-
ministr_o--das Comunicações. _ . n1stro aqui, na comissão. nôs todos, Sr. PresidentE! 

O Senado_ Federal é a Casa Alta do Poder Legis- ficaremos enlameados, ficaremos sob suspeição. 
lativo, e a apuração_ de denúncias normalmente E esta suspeição não pode -pairar ri uma comissão 
se faz ou na políc:ia ou ng justiça. A~_ pessoas que examina irregularidades do Governo. Não pc-
que foram naquela época dehundadas, o_u que, de, Sr. Presidente. Sinceramente não pode, e não 
por suposição, teriam alguma culpa, encaminha- o digo sob tom ernoc:-ional, mas não podemos. 
ramwse ao Supremo Tribunal Federal e solicita- E el,J diria, si':lceramente, que a atitude dos líderes 
ram do ministro que ftzesse as acusações no- devi- me Süryreen.de, porque; ao contrário; deveriam 
do local, que é aquela calenda. corte .de justiça, eles, sim, estar conosco _defendendo as nossas 

Desta maneira, não vejo por que, neste_ mo- h0nras:-deveri.3m es~ar àq'-:li eXiQlrido a presença 
menta, se faça qualquer convocação, porque este çie_sse Ministro de Est<!do, que não pode continuar 
não é __ o_ foro adequado para apurar denúncias. falando dessa man~ira. . --_ 

Agradeço a V. Ex•, __ e apóio irrestritamente as Sr,_presiQe~teJ- quero deixar' istó claro a V. Ex", 
palavras do Uder_ do PDS, Senador Jarbas Passa- . _ p~ra qu.e_conste dos Anais d_p $e nado. Isto _tem 
rinho. · sido_ motivq até de discordç'l:ncia com os Caros 

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (HumbertQ_Lucena.) -
Conó~;do-a palavra ao nobre Senador Itamar Fran
co. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pela ordern. 
Sem revisão do orador.) - Sr. _Pr~sidente, Srs. 
senadores, quero deixar bem clara a minha posi
ção neste caso. Como Vice-Presidente da Comis
são Parlamentar de Inquérito, entendi desde a pri
meira denúncia do Ministro das ComuniCações. -
Antônio Cãrlos Magalhães, que S. EX' deveria ~er 
convocado pela Comli&ãq_ Parlamentar de Inqué
rito. 

Por formação técniCa, fuiCõnven.oao·pelos se
nadores que fazem parte da comissão de que 
deveríamos percorrer os c~minhos civilizados, 
que 0$ juristas costuma diz:er que são os cami
nhos da lei. Os chamados carninho~ ciVIlizados, 
Sr. Presidente, não tiveram o desejo que os sena
dores da CP( gostariam que tivesSem, ou-Seja, 
fossem resolvidos pela Justiça. 

Respeitando o que dizem os srs. líderes, res
peitando o que pensam os meus colegas da Co
missão Parlamentar de Inquérito que examina a 
corrupção no Governo, qUero deixar bem_ claro 
aqui que continuarei insistindo que seja feita a 
convocação perante a comissão, e não perante 
o plenário, porque, evidentemente, convoc~r o 
ministro perante o plenário, nós, senadores, esta
ríamos cm_desvantagem, face ao Regimento In
ternada Casa:A Comlssão Pa.rlarrientar de Inqué
rito S. Ex" podería e deveria comparecer, e foi 
assumido que o Sr. Ministro est~ria, ao ftnal dos 
trabalhoS, perante a Comissão Parlamentar de In
quérito. Lá, sob juramento, S. EX"-poderia dizer 
o que pensa. 

Senador Humberto Lucena,.quando o Senãdo 
da República não permite, seja atfa:vés das suas 
lideranças, seja através de quem quer que seja, 
que esse Mirtistro não compareça aqui. a este 
respeito recordo-me, de um fato. Quando Pr~si
dente da CPl que examinou o Acordo Brasil-Ale
manha, a mesma questão fOi levantada: não se 
deveria convocar um ministro, e na época não 
era ur:n ministro, era o Presidente da Eletrobrá~, 
Dr. Antônio Carlos Magalhães, porque poderia ha
ver um incidente grave com o Senador Dirceu 
Cardoso. Foi S. EX' convocadO, e tiãó hoUve· ne
nhum incidente grave. E a Comissão Parlamentar 
de Inquérito pôde cumprir as suaS obrigações. 

Sr. Presidente, e falo aqui com multo respeito 
e admiração aos meus colegas que compõem 

colegas da CoffiissãoJ?a.rlarrie:rilar de lriquérifo. 
Sr. Presidente, V. Ex•, não pode deixar de convo

c:ar::o M!DJstro AQtQ!][o _ Cªrlos M~galhães. S. Ex• 
envia-lhe uma carta, pede a sua convõCaçào, e 
a__que fãremos pefarite- ã opinião pública? Qual 
o medo que teríamos de trazer S. EX aqui? Al
guém vai morrer? Neste plenário alguém jã mor
reu, Sr. Presidente?_Jâ Uvemos, aqui, brigas, e 
ninguêm Vai açã_bar CQlJ\ <!_ institu_!çâo _~e alguém 
morrer ou· não, ou ·se--alguém vier armado ou 
desarmado, por que quantos sabemoS que an
Clam-artnados? Mas não podemos, Sr. Presidente, 
sob pena da nossa condição de Senadores da 
República, em defesa das nossas.honras,-deixar 
ãe. ·exigir a presença desse Ministro de Estado 
ne~la Casa. 

O Sr. MarcOrides Gadelha- Sr. Presidente, 
peço a palavra para breve comunicação. 

o"c SR. ·pJmsiDEÍ'ITE -(Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes 
Ciadelha 

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL -
PB. Para breve comunicação. Sem revisão do ora
dor.)_ -Sr. Pre_si4~?~·.Sr;;_. !;ien~dçr~s. ç.Qf!l_p_reen
do a prudência, a te_II\per.inça, o coriiedimento 
e ci cuida dó dos flobr~~_l.ideres Jarbas Passarynh,o 
e Ronan TitO- efn ~não deiXarem que está Casa, 
com as responsabilídades que tem, marche cons
cientemente para o imprevisível a quE: alude, em 
suas palavras, o nobre S'enado'f lfainã:r Franco. 

A ninguém interessa, como guardiães do enten
dimento ~ do zelo no comportamento entre auto
ridade, no relacionamento entre Executivo e Le
gislativo, a ninguém interessa que este Senado 
seja_pa\co de incidentes graves, conforme se refe
re õ nobre Sena__dor lté!mar Franco. Daí por que, 
Sr. Presidente, compreendo a cautela com que 
cingiu o seu discurso Q nobre S'ªnador Jarbas 
Passarínho. EntretantO,-Õão CoilCordo Cõm S. Ex
quandO conSidera ineptÓ-ÓU :antí-regimeritã:l o do
cumento encaminhado a- S. ~ pelo Sr. Ministro 
das ComunicaçõeS, Antônio Carlos Ma.Qalhães. 

Foi o próprio Líder Jarbas Passarinho quem 
fez menção a uma alínea, onde se diz que o Minis
tro poderá COf1.1parecer, quando solicitado, para 
tratar de assuntos inerentes às suas atribuições. 

_Sr. Pres~dent~,_Y. Ex• h~ de_ ÇQnvir~ _gl!e esta. 
é uma chave rn_1,1ito awpla, que esta é uma chave 
mUito abrangente; derih·o ae fUnções ou de assun
tos inerentes às suas atribuições cabem to4as 
as categorias, sejaiTi -reTérEmies· a atividades ou 
simplesmente comportamentais ou aquelas que 
digam respeito ·ao rigor ético e à moral com que 

uma autoridade deva conduzir-se em relação à 
coisa pública. S. EX' pode entender que o_s assun
tOs iner~ntes ª- sua Pasta não poderiãm prosse
guir, não J)bdériam evoluir, Porque lhe faJeceria 
a autoridade se ficasse sob suspeita a sua palavra, 
o seu comportamento,_ 6 seu procedimento. E. 
desta maneira, a defesa da honra pessoal, da digw 
nidade, da compostura, passa a ser assunto ine
rente às atribuições de sua fuqção. a~ porque 
S. Ex' não explicitou o que necessariamente teria 
qtie tratar, e poderia, eventualmente, levantar to
das as suas--feses em defesa da .sua imagem, 
em defesa do múnus do qual terá investido. 

Sr. Presidente, O MinistrO AntôniO Cárlos_ Maga
lhães tem sol_icitado reiteradas vezes o direito de 
falar perante a ComiSSão Parlamentar d~ Inquérito 
qué- invéstiga atas de corrUPção'. Essil Coini_ssão 
te:m sido pródiga em_ conV9~ar Ministros qUe se
quer têm sido citados no curso dos sevs tiabãlhos. 
_ Há urha seqUência, há- Uma sucessão desati

nada de convocação de Ministros, Agora~mesmo 
estamo~ sabendo da convocação do Ministro ..J.a· 
derBarbaJho, que não hcivia sido" ínlcialmente cita
do nos tral:>alhos que justificaram a ·convocação 
e o andamento daquela Comissão. N.o _entanto, 
Sr. Pr~sidente, compreende-se o cuidado ~ e 
eu próprio- participo deste zelo -e tenhÕ feito um 
esforço pessoal no sentido _de evitar o agrava
mento de conflitos -, no sentido de evitar que 
esta Casa se perca em ·meandfos ou pei-ca"-o cón
trole político sobre sitüaçõeS çri~das for~ do seu 
âmbito. 

A Comissão Parlamentar de Jnquérito poderia 
ser, no entendimento de alguns, um ambiente 
inconv~niente, dada a sua e~güidade, dada a 
aproximidade entre os debã.tedores, d~d_o Q _risco 
de que em determinado momento se perdesse 
o controle e viesse a ocorrer um incident..e grave 
a que se refere o Senador Itamar Franco. 

O Ministro pede para comparecer .ao plenário, 
um ambiente mais amplo, mais aberto, ma i& sole

-ne·;· e isso, Sr. Presídeh~é. qUero c·rer,_não.pode 
Ser·n-e-gadb de plano. Até porque jã exjste uma 

-CóriVocação anterior neste sentido. . ~ . . . 
Desta maneira, peço a V. Ex" nãO descon~iderar 

esse documento conforme fOi solldta.dÇ>_ p~lo. Ii
der Jarbas Passarinho, mas tã:o-somente que V. 
Ex" detxe sobrestada a decisão a respeito desta 
materiã,-ã(ê~que PõsSâ·mos concertar uma ma
iieiia rl:tãis políUcã- de condlllir este aft'~r que 
incomOda, que preocupa a todos. 
· De um lado, nãQ se pode i-legar ao Sr. Ministro 

Antônio Carlos Magalhães o direito .de falar. Atk 
porque esta· é uma Casa oride- se ~xerclta, funda
mentalmente, a palavra, onde fundarrlentalinente 
se oferece o direito de defesa a quem dele síilta_ 
necessidade. 

O Senado perderia, em ·exemp1.3rldade, para 
outros flores à -disposição da cidadania, se se ne
gasse a ·ser um ambiente para O exercício do 
direito da defe&a e. para a apuração da verdade. 

Desta maneira, Sr. Presidente, considerando 
que não s_e pode liminarmente negar, a qualqu~r 
pretexto, a quem quer que seja, ainda mais se 

· tratando de um Ministro de Estado, este direito, 
peço ~ v_._~ mantenha sob restada a sua decfsão. 
-- Não se trata de qualquer pessoa, não se trata 
de se abrir l.\m precedente pal-a que 140-milhões 
de brasileiros peçam o direito d~ exe:rdtar a tribu
na em Sua defesa, como dá a entender o nobre 
Senador Jarbas Passarinho; trata-se de um minis-
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tro de Estado, uma figura- diferenciada-.- citada no 
Regimento da Casa. Evidentemente, restrito a um 
número muito pequeno de responsabilidades 
desta ordem. 

Por isto, Sr. Presidente, peço a V. EXf não deli
bere no sentido de de&:onsiderar, como se o do
<:un1ento fosse inepto, como se não existisse; que 
considerasse· as premissas do Senador Jarbas 
Passarinho, a sua cautela, que considero válida, 
sábia e lúcida neste momento di~~il que at_raves
samos. 
· Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra, de acordo com o art. 16, inciso 
V, letra B 9 parn: uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - . 
Conce_dO ·a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, -para uma questão de ordem e, Jogo 
em seguida, concederei a palavra ao nobre Sena
clor Jarbas Passarinho, para uma explicaÇão pes
so~ .. 

O SR. CID S4BÓV\ De CARVALHOPRO
NUNCV\ {)JSCUR$0 Q()E, ENTREGUe À 
REWSAO DO ORAOO!I;f;JjRA-FÜBUCADO 
POSTERIORMENTE. . . 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
A questã.o de ordem suscitada por V. Ex" dá a 
oportunidade à Presidência, em primeiro lugar, 
de, repor, nos seus devidos termos, este debate. 

O nobre Senador Marcondes Gadelha solicitou 
à Presidência que-considerasse sobreStada a deci
são·sobre o documento recebido. A Presidência 
esclarece a S. EX- e ao plenárb que nã-o se trata: 
no caso, de uma proposição, portanto, não há 
o ,que o plenário deliberar. Apenas por um dever 
d~ ·<?fi cio, a Presidência fez constar do Expediente 
da sessão de hoje - e chamo a atenção, neste 
ponto, do Senador Cid Sabóia de CarValho -
uma si~ples comunicação de_ que recebera do 
Sr .. Ministro das Comunicações, Ant(?nio Carlos 
Magalhães, o Aviso n~ 269/88, no qual S. Exb, 
ao conçluir, diz te~almente: 

·• ... _Como até o presente momento não 
recebi qualquer convite ou comunicação ofi~ 
cial a respeito da propalada convocação 
àquela CP! e, verificando que integrantes da 
aludida comissão, bem como vários outros 

. parlamentares, têm demonstrado interesse 
sobre o assunto, comunico a V. Ex' que me 
encontro à disposição dos ih .. stres senadores 
para, em plenário desta Augusta Casa, pres
tar os esclarecimentos que se fizerem necesw 
sários." 

Portanto, não há sobre o que o Senado decidir. 
Por outro lado, o nobre Senador Jarbas Passa
rinho,·· ·em brilhante intervenção inidal, colocou 
também ãs- normas regimentais sobre a convo
cação ou comparedmento do ministro de Estado 
perante o Senado e suas comissões. O art. 418 
é daro ao estabelecer: 

"O miriistro de Estado compar~cerá pe
rante o SenadO oU Suas comissões: 
I- quando convocado, nos termos do art. 

38,-cápUt, da COnstituíção, m-ediante reque-

rimento de qualquer Senador ou Comissáo, 
aprovado pela maio ri e~ da composição do Se~ 
nado; __ 

][-quando o solicitar (Const., art. ~8, § 
2•), . 

a) para exposição sobre assunto inerente 
às suas atribuições; 

b) para discutir projeto relacionado com 
o ministério sob sua direção. 

Não se trata, assim, de nenhuma das duas hipó
teses aventadas pelo Regimento Interno. 

O que houve, na verdade, foi que-, diante da 
comunicação lida no Expediente desta sessão, 
os nobres líderes decidiram, a começar pelo no
bre__líder Jarbas passarinho, do PDS, comentar 
o assunto, para efeito. de se situar em tomo dele, 
regimentalmente. 

Nestas condições, a Presidência vai passar à 
Ordem do Dia da sessão de hoje. 

·--o sr~ Mauricio C0JT4!8-Sr. Presidente, peço 
a palavra, como líder. 

O Sr. Leite Chaves - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma ligeira comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço aos Srs. Senadores que sejam breves;---por
que eu já considerava encerrada esta fase de ses-
~o com a questão de ordem do nobre Senador 
Od Sabóia de Carvalho, deci_dida pela Presidência. 

Eu teria que dar a palavra, inicialmente, ao no
bre Uder Jarbas Passarinho, pois S. Ex' me havia 
pedido anteriormente para falar. Vou conceder 
a palavra a S. Ex-, nos termos do art. 16 por 
cinco minutos. Em seguida, dare! a palavra ao 
nobre lJder Maurício C6rrêa, pela sua condição 
de líder, e, logo após, a V. Ex", Senador Leite 
Chaves. 

O Sr. leite Chaves - Sr. Presidente, creio 
que não será prejudicada a atuação do Senador 
Jarbas Passarinho se eu o anteceder nesta comu
nicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Nobre Senador, tenho que me ater aõs que solici~ 
-~a~ anteriorTl).ente a palavra. 

O Sr. Leite Chaves- V. Ex' já me assegurou, 
porque eu pedira antes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
V. Ex" sabe que a palavra para explícação pessoal 
tem prec-edêncía regi":lental. 

O Sr. Leite Chaves- Em segujda, V. Ex" 
me assegura a palavra? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Em seguida ao rlobre lídtÚ, porque V. Ex' sabe 
que o líder tem preferência. A não ser que o nobre 
Senador Mauricio Cofrêa permita a V. EX" falar 
anteriormente. 

O Sr. Leite Chaves - Sr. Presidente, creio 
<Jue, se formos por este caminho, segutãmente 
não vam_os chegar ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Nobre Senador Leite Chaves, V. Ex• me permita 
continuar a conduzir os trabalhos. Peço a sua 
colaboração. V. Ex" terá a palavra. 

O Sr. Leite Chaves - Muito obrigado. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo_a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, de acordo com o art. 16 do Regimento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA 
Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidenie, pedi a palavra a V. Ex• para 
uma explicação pessoal, que pode ser dada em 
qualquer momento da sessão, porque, em se
qüência às palavras que pronunciei aqui, percebi 
_que haveria necessidade dessa explicação não 
aperiaS para conteStar o-argumento do nobre Se
nador Marcondes Gadelha, homem brilhante, 
mas que, me parece, teve uma síncope nesse 
brilhantismo na hora em que interpretou o Regi
mento. Não se trata evidentemente de dizer que 
as atribuições de um ministrO de Estado s_eja aqui
lo a que V. Ex" se referiu.lnclusive. se me permi
tisse, eu pediria que fosse lido na íntegra o aviso, 
pois está sendo lido apenas em parte, e, _como 
vai ser publicado, deveria ser lido no todo,_ para 
que todos soubéssemos o que- contém. 

_ Então, não me parece que seja atribuição de 
qualquer ministro de Estado ou governador ou 
qualquer cidadão dizer que se coloca à disposição 

--do Senado para trazer acusações ao Senado em 
relação a 1, 2, 3 ou 4 senadores. 

O Senador. Od Sabóia de CaJValho para mlm 
fez a exegese perfeita do regimento e da situação. 

Entretanto, o que não posso admitir , sr. Presi
dente, daí a razão da explicação pessoal, é que 
possa haver, por palavras que foram ditas aqui, 
a impressão qUe nóS, líderes, e eu, no meu caso 
pessoal, estamos servindo de biombo para impe· 
dir a vi"nda, aqtii, do ministro das Comunicações. 
Não é este o meu sentido. 

Eu me reportei exatamente ao que V. EX' acaba, 
também com absoluta pertinência, de interpretar. 
O documento em si, esse _que veio, é um aviso, 

que é um termo que se dá quando o ministro 
de Estado expede um documento para outro po
der ou outro ministro - "Aviso". Neste Aviso, 
S. eX" se põe à disposição e não se enquadra, 
é:l_bsolutamente, aqui e em nenhum dos do_is ca$0S 
em que 9 ministro venha ao_ Congresso. Há um 
pedido, este sim, de requerimento, se não me 
engano feito pelo nobre Senador Leite Çh~v~s. 
para a convocação do" ministro. ESte é pertinente 
e podemos diScuti-lo no momento oportuno. 
Agora, o que não me parece justo é que se diga 
que os líderes pretendem impedir a ~nda, _aqui, 
do ministro, por(Jue receiam que o ministro che· 
gue aqui" e-tenha Um problema pessoal, com 
agressões físicas, ou todas as conseqüências pos
síveis de uma agressão fiSica neste recinto ou 
no recinto da CPJ. Apenas cinjo-me ao aviso atual. 
Este não prospera, porque não tem nenhuma 
conseqüência regimental. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Concedo a palavra ao "ilobre Líder Mauricio <::or
rêa. 

o SR. MAuRiCIO CORRB\ (PDT ...:. DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -:-Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores. inicialmente, peço vênia 
por ter que in9re5sar, também, neste assunto, por
que, além de exercer esta pequena Liderança, 
integro a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Sr. Presidente, desde quando Montesquieu con
cebeu a "Trilogia dos Poderes", qUe_ as nações 
civilizadas, democráticas, deram a competência 
ao Poder Judiciário de deddir os conflitos entre 
os homens e o Estado: 

Quando percebemos que havia essa fricção ert· 
tre o ministra das Comunicações e-a CPJ, toma-
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mos algumas atitudes que julgávamos devêsse
mos tomar, até qu_e chegamos ao Supremo T ribu
nal Federal, num gesto civilizado, num gesto de
mocrático, notificando o Ministro Antônio Carlos 
Magalhães, para que S. EX', perante aquela eg~é
gia Corte, dissesse qu~~ ~ tipo de delito que prati
camos, porque, assim; S. EX" terta o fõfo adeQua
do, porque a sua competência é também privile
giada do Supremo Tribunal Federal, como a com
petência dos Senadores da República é do Supre
mo Tnbunal FederaL 

E-para nãci parecerque éõrincadelra, Sr. Presi
dente, cito, aqui: 

1 o-Notificação no 269; pof' mim iriterposta, 
e que foíâístribuída ao Ministro Sydn~y Sanch~s; 

29- a interpelação requerida por Carlos Alber
to Gomes Chíar'elli, n~ 272. em 'que· é Relator, 
também, o fY\inistro _Sydfiey S~mches; 
3~- a interpelação requerida por Jutahy Maga

lhães, da qual é Relator o /Y\inistro Octavio Galo.tti, _ 
n' 276/8; 

49 -a interpelaçã-o do Senador José Paulo Bi~ 
sol, Relator: Ministro Aldir Passarinho, n·: 274/1; 
s~- do Senador António Mendes Canal c, dis

tribuída ao Ministro Moreira Alves, que tem o n" 
273/3. -

Por último, a interpelação formulada por Fran
cisco das Chagas CaldaS Rodrigues, que foi distri
buída ao Mi_nistro Francisco Rezek, que tem o 
h' 277/65. 

T adas essas interpelações já estão finalizadas 
do ponto de vista do objetivo que tais interpe
lações visam. Pois -bem;- quatro outras interpe
lações estão aindã e !TI fase de distnbuição perante 
o Supremo Tribunal Federal. Só ui'If senador, o 
Sr. Itamar Franco, recusou-se por questões de 
foro ínttmo, cuja posição foi a(:pif extemada, não 
ajuizar esta inte'rpelação. 

O que os interpelantes solicitam, Sr. Presidente, 
Srs. SenaâOreS, ao flrial- da sua petição dirigida 
ao minlstro do Supremo Tribunal Federal? 

"Diante do exposto, requer seja nolllicac::to 
o Sr. Antônio Carlos Magalhães, Ministro de 
Estado, para que todo o teor desta seja no 
prazo previsto de 48 hora_s, esclarecida: 

a) se confirma se:rem de sua responsa
bilidade as entrevistas cujo_s te_x;.os __foram 
transcritos na presente inicial; 

b} a existên~ia de um_ dossiê contra o noti
ficante e os fatQS nele contidos, sob pena 
de, omitindo-se quanto à sua explicação de
talhada, responder criminalmente por delito 
preVisto na Lei de_fmprensa." 

Pois bem, essas petições foram ajuizadas e o 
Sr. Ministro das Comunicaçõ~ teria o grande en
sejo de apresentar ao Supremo Tribunal Federal_ 
que é o foro adequado, as razões que existem 
dentro desse dossiê _e que ele, o ministro, qualifica 
como crimes praticados por nós. 

S. EX, Si'. Presid_ente, respondeu. Vou ler apenas 
o ftnal da resposta, qUe diz o seguinte, no 19" 
item da sua petição: 

"'Poderá, contudo, o_notificante, Sr. Minis
tro-Presidente, _s;atisf~zer sua curiosidade ou 
aplacar a sua preocupação, convo-cando o 
notificado ou viabilizando essa convocação 
para o efeito de depor na CPI ou, então, re
ceando o confronto com a verdade e tem~r 

o livre debate _com o interpelado, ajuizar a O SR. LEITE Cffi\VES (PMDB -:::-_PR. Para 
ação judicial que entender <:::abível,_ .embora _ ~:~rn.~.-.col!lunicac;ão.} ~Sr,_ Pr~idel)te:S~S. Sena-
sujei_tç>_, nesta hipótese, o notificante aos ris- dores, nao é a primeira Vez 'qúe este ·assunto é 
cos penais já menCionados." ver~ado aqui. -- - - - -

Ora, Sr. Presidente, _todos sabemos que o Minis- E-stá erTI -mãos de V. _Ex", há m:yitQ~ 1,1m número 
tro Antônio Carlos Magalhães não es@ quereodo regular de assinaturas das. lidgraoÇª-.S para a con-
dar uma explicação correta ao Senado Federal voeáçào do ni.{iilstfb, vi.s_to _que S. Br fez. açusa-
nem à CPL Já foi eleito o Supremo Tribunal Fede- _ções específicaS· a_ senador~,;- _e,_ ger:t~ricas a _ou-
ral, que é a Corte adequada para S. Ex• explicar tros. - ~ · -
o que tem contra nós, e S. ~ se- fécüSa e diz TtVe a caütela, de formular o requerimento no 
que quer prestar; insistentemente, obstinadamen- . exerdcfo reguJar do dever de resguardar a respon-
te à CP!. Para quê? Se praticarmos uin Crime, sabilidade da Casa e de meu nome. Outros reque~ 
quem nos vai julgar é a Justiça, pois Já existe rimentos houVe. solicitando a presenç:a de minis- · 
o promotor, -cjüe é- b pr'ocuradot-geral da Repú- tr6s nesta Cas·a,·e·aquíelei:ieStiveram. Entretanto, 
blica, para denunciar qual foi o crime que pratiquei este, anterionnente formulado, de forma regimen-
até agora, ·qual foi o crime que os outros sena- tal e regular está nas mãos de V. EJÇ" aguardando 
dores praticaram. Por que essa persistência em solução. Tenho certeza de que, se V. Ex" o tivesse 
oã_Q __ querer dizer qUe somOs criminosas· perante acolhido porque nã"ó há iazão para recusa -
o Supremo Tribunal Federal? já teríarilOs resolvido gste assunto, 

Sr. Preside.v.te, o_honrado jurista Raymundo - St:Pr~sldente, aqui -não podemos ter espírito 
Faoro" ajuizou uma noticia crlmio_is perante 0 ·de-COrpo; Há determinadas organizações de pro-
S!,lpremo Tribunal Federal contra oMinis!ro Antô- fessores, de militares, em que· a colivivênda per-
nio Carlos Magalhães por prevaricação

1 
porque maneri.te, a origefu côrhuni, óS levain a agir com 

aquele que exerce uma função póblica e tem co- espírito de corpo, isto é, com a totalidade da soli-
nhe<:imento·-de que determinado funcionário pú- dariedade dos membros qUando um deles é ac:u-
blico ou um parlamentar tenha praticado irregula- _sado. _Mé\5 isso não pode ocorrer nas casas poUti-
ridades, e ele sabe dessas irregularidades~ é sua cas. Somos eleitos por razões as mais diferentes. 
obrigação levar ao conhecimemo da polícia ou QUaildo alguém, aqui, é aCusado, tem que se 
da Justiça aqueles fatos Criminosos. S; ~até - defenderpesS0.31menté,~iorque_àlionraépessoal. 
agora não comunico a nenhum fato delituoso. S6 E se alguém não o faz e compfonlete alriStituição, 
insiste em querer vir à CP! do Senado para depor fica em situação de séria_ suspeita. · 
sobre o que S. Ex" diz ter contra nós. . Sr: Presidente,_ ontem mesmo o St!premo_ Tri-

Por estas razões, por nãõ"ter dito quais foram bWlã.f Federã:l julgou, em meu favor, uma ação 
os crimes, o Procurador-Geral 4a República, que interposta por um general ex-ministro do Exérçito 

__ e.x.e.n:;:e, neste momento, até à data da promul~ quando,. como Procurador-_Gercl. d~tJustlça Mili-
gação da Constituição, um cargo de corlfiança :_ ·tar;-pro<:urei levar à barra dos tribunais os mata~ 
do presidente da República, mandou arquivar es- dores de Rubens ~alva. E os :S~u_s nomes ~tão 
-sa representação de noticia criminis, e 0 Supre- "aqUi, nos Anais do Senado. Substituír.ar:n procura-
mo Trib1,mal Federal acolheu. Está arquivada. _Mas dores, procuraram frustra_r o inqué_ri~o, e \Jffi O\.lsa-
está contido no parecer do procurador~geral da dõ general, qúe~ há época, se·comprometerã, in~ 
R.epública que, se o Sr. Antônio Carlos Magalhães clusiv-e, com o ca$o, procurara -afastar de si as 
agora apresentar qualquer tipo de denúncia de suspeitasterrlveisdaNação,procurando-vejam 
que tenharn()s praticado um crime, ele, sim, é V. ~-...:..... acusai o próprici ·proCuradOr,_ quando 
que estará praticando um crime de prevaricação tinha o dever de açusar. __ . 
~ais do que provado. É evidente, porque teve Sr: Pfe:&idehte; _não requeri a prot~ção desta 
todo esse ternpo' para dizer qual foi o crime que Casa, riâo iilVoQuei a imuiiidi:lde j5ãrlamentar, a 
praticamos. · - - - ~ Intangibilidade que-a Casà_ c_Qhcede; ·para que o 
- Por isso, Sr,_ Presidente, é de absoluta judicio- processo não se_ realizasse. Vou trazê-_lg, aqui, em 

sidade, é de: ~bsoluta ponderação a intenrenção todas as Suas minúcias. Def~ndi-r'ne. Então, este 
feita pelo nobre Senador Jarbas Passarii)ho, Do é o <!-e~ de todos nós, Sr. Presic;l~p~~· _ 
ponto de_ vista técnico, ninguém pode superar Houve acUsiçõ_es. O Sehãdo sô_:Saiçâ desta si-
ao que aqui foi dito pelo nobre Senador Qd Sa- tuação. se troux.er aqui o ministro. -Se S. Ex!' se 
bóia de Caro-alho, do Estado do Cearâ, porque houver com mais teri1p0 e-·ha:Oili<fud~. a quem 
não há absolutamente nenhuma provocação para f9r acusado restaurá_ a perriianéncia 'na tribuna 
ele vir aqui. Até mesmo as concessõt$ de esta- parà. defeSa. Agora, invocar que pode haver entre-
ções de rádio, feitas fartamente, pelo Brasil afora, véro, que pode morrer alguém, isso ttão é argu-
não foram objeto de nenhum tipo de averiguação menta e isso nos compromete. Esta é urna Casa 
pelo Senado. No dia em que isso chegar a ser política, é uma C:asa "de emoções·, é --üm.a Casa 
feito, ai, sim, haverá um motivo para que ele aqui em que cada u_m responde com a vida. Morte 
compareça ali a ·qualquer outra comissão parla~ já houve aqui. Outras poderão ocorre_r no futuro. 
mentar de inquêrito. Por enquanto, Sr. Presidente, N_o próprio ~apão já houve ass~ssin.:;~:to perante 

---o que ·a Ministro Antônio Carlos Magalhães quer as vistas_ do MuQ.cio. O _que não pode morrer aq\li 
fazer é transformar o Seriado Federal em palco, e a honra, St. Presidente, e ?! nossa honra está 
OJJ quer transformar él tpj em palco de realizaÇãO em Çq_[JlprQD}~timent(), ç~a _um ,que_ responda. 
de suas ambições, sobretudo com vistas ao Go- _ Sr. Pre.sid~_Dt~L~stou-me Sientinclo injuriado 
vemo do Estado da 13a.hia. Isso este Sené!,do não com_ essas açusações do $r._-MlnJstro._Dev6 dizer 
pode tolerar. _____ _ __ a V. Ex_~_ que, se a Mesa falhar, se a_Casa falhar, 

Era o que t!~~a a dizer, Sr. Presidente. tomarei, em nome do Sené!,do e em IJle_u nome, 
.. _() SR. P~IDENTE (Humberto LuCena) - uma próVidêr1cia.lrei ao Supremo. Não para fazer 

- -eoncedó a palavra ao nobre SenadOr- Lelte -Çha- Interpelação naqUela ofder:n, porque aquelas in-
ves. terpelaÇões ficâin ao i:llVedrto ·e -ãõ- c'rltério _ de 
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quem as faz. Pode usar ou não. Sabe V. Ex• o 
que farei como senador alcançado por essas injú
rias, por esSas acusações, que podem ser verda
deiras ou não? Requererei ao Supremo -que o 
ministro, em- dia e nora determinados, apresente 
esses documentos e essas acusações, que virão 
ao conhecimento do senado e ao conhecimento 
da Nação. 

De maneira, Sr. Presidente, que temos que lutar 
pela nossa honra. Não podíamos exigir dos S~Utros 
comportamentos que não temos. Como uma co
missão que -apura corrupção- no País acusa todo 
mundo de corrupto, e quando é acusada, em 
alguns de seus membros, não se defende e depois 
pede a proteção da Casa? 

Espero, Sr. Presidente, que V.~. qUe tem con
duzido esta Casa com honradez e dignidade, dê 
encaminhamento ao requerimento, inclusive assi
nado pelos Uderes da Casa, como o Senador Jar
bas Passarinho- e o líder do meu Partido. Inclusive 
o Senador Jarbas Passarinho me confirmOu agora 
que manterá a assinatura. Sê V.- Ex• asSim não 
o fizer, haverá um prazo--de 15 dias dentre os 
quais eu, como senador, em defesa da honra-des
ta Casa, requererei, na formã da Jei, d6 -mlriisiro 
das Comunicações, para que exiba no Su'pÍ"emo 
Tribunal Federal, que é o foro constitucional, os 
documentos e as razões que S. EX" tem contra 
alguns sehadores. Estas virão- ao conhecimento 
desta Cãsa;· serão transcritas nos nossos Anais 
e o País haverá de delas tomar conhedmento. 

De forma que não há raz~o para que o ministro 
convocado não venha a esta Casa, de acordo 
com -a norma regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência esclarece ao nobre Senador Leite 
Chaves que o requerimento de S. Ex" tem outro 
teor. S. Ex" solicita a convocação do Sr. Ministro 
das Comunicações, a fim de, perante o plenário 
do Senado, prestar informações sobre concessão 
de rádio e televisão mediante intercessão dos se
nadores, e sobre a venda desses c~nais pelos 
respectivos beneficiários. 

Trata-se, portanto, de outra matéria. lndusive 
S. Ex" teve o apoio de líderes, alguns dos quais 
me procuraram para dizer que não gostariam ·que 
o requerimento prosperasse. 

O Sr. Alexandre Costa -Sr. Presidente, pe
ço- a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador 
Alexandre Costa, por cessão _do ilustre Senador 
Femãrido Henrique Cardoso. Peço a S. Ex~ seja 
breve, tendo em vista a passagem à Ordem do 
Dia 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL - MA. 
Pela ordem. Sem reviSão d0-0rad6r.j- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, até que gostariã de ouvir 
o Senador Fernando Henrique Cardoso, cuja pala
vra é sempre agradável de ser apreciada no ple
nário. 

Sr. Presidente, V. Ex• anunciou a Ordem do 
Dia e continua permitindo que aqui se discutam 
assuntos impertinentes à Ordem do -Dia. Espeio 
que V. Ex", cumprindo o Regimento Interno, só 
permita aos oradores falarem sobre a matéria 
constante da Ordem do Dia anunciada. Do con
trário, Sr. Presidente, surgirá outro assunto disso 
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e V. Ex> não teiá como ·cOnter quantos oradores 
des_ejem falar sobre os novos assuntos. 

Espero a decisão de V. Ex" sobre minha questão 
de ordem. -- ----

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador Alexandre Costa, sabe V. Ex• que 

- ·estamos diante de __ um assunto que diz respeito 
diretamente ao Senado Federal e aos Srs. Sena
dores. Portanto, a presidência não poderia furtar
se a cla_r _a palavra, sobretudo, às lideranças que 
qUiseram dela fazer uso, para efeito de comentar 
a comunicação lida no Expe-c;liente. 

Mas atenta à questão de V. Ex~, a presidência 
vai conceder a. palavra ao nobre Líder Fernando 
Henrique Cardoso e, em seguida, passará à Or
dem do Dia. 

O Sr. José_ lgilácio Ferreira-Sr. Presidente, 
V. Ex- me dará a palavra, porque o nobre Senador 
Leite Chave_s foi ~xt:remamente injusto com os 
membros da CPL Como presid.ente da CPI, peço 
a V. Ex" a_ palavra; porque estou incluído nesse 
rol a que o representante do Paraná se referiu. 

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRJQ()E CARDO
SO (PSDB - SP. Coino Líder. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. S_enadores_,_ serei 
breve, como costumo sê-lo. Não me furto, neste 
momento, a trazer a minha palavra de apoio ao 
que já foi dito pelo nobre Senador Jarbas Passa
rinho. 

O ericaininhamento dado à questão pelo Sena
ctor Jarbas Passarinho conta com o respaldo desta 
uae_rança, porque é correto, j.usto. e,_ de forma 
81Quma, neste "-POio existe a interição de nos fazer
mos de biombO p-ara que se impeça que o Senado 
tome decisões. 

Não quero voltar aos. argumentos, porque o 
Senador_Od Sãb6ia de Carvalho foi muito preciso 

-quando os expôs nesta Cásâ, porquanto, não há 
nada a sef resoTvlào. 

Realmente, lamento que, mals um l vez, o Sena
do se veja envolvido numa discussão que, rigoro
samente, -déVeiía ter- Sido encerrada pelo Presi
dente_ da República no primeiro dia, porque se 
trata de um Ministro de Estado que está criando 
embaraços ao Senado da República. com propó-

-sitos que não me cabe julgar, mas que nãn estão
relacionados com as matérias desta Casa. 

Lamento que percamos tempo com questiún
culas -porque são questiúnculas- desta natu
(eta. 

O Brasil é um país que não se pode dar, hoje, 
ao_Iuxo de se comportar desta maneira, e, com 
tan~s questões sérias para serem discutidas neste 
Sen.;3do, e_stamos perdendo tempo para dar aco
lhida a -vou usar uma palavra vulgar -fofocas. 
Estou usarido a palavra que o Senador Jarbas 
Passarinho tentou evitar: fofocas. Não somos o 
fórum para isto. 

O Sr. Itamar Franco- G.ueria ver se o nome 
de V. ~ estivesse envolvido. 

O SR. FERI'IANDO HENRIQ(JE CARDO
SO - Se o meu ·nome estivesse envolvido, Sr. 
SenadOr Itamar Franco, faria o "que oS Senadores 
fizeram~ iria aos tribunais, para exigir dos mesmos 
tomassem o depoimento, se por acaso existisse, 

em ·consideração a alguma acus,aç~o. Nãç l:toL!Ve 
acusação alguma: Eu próprio já fui vÍÜJTli;i P.~~sr; 
mesmo Ministro·, que fez uma declaração leviana. 
A única atitUde que tiVe fci[ a .de, de?t,e_plenfnjo, 
dizer que era leviana, porque q_iss~ q_ue me tin]la 
atribuído a concessão de um canal de televisão. 

O Sr.ltamar FnlnCo- V. Ex• uSou o plenário 
e rafou. 

O SR. FERNANDO HENRJQ()E CARDO
SO -Eu-não Sei.-.. __ Cõmó"-nãO -houve precisão 
se foi estação ou aparelho ... Vai ver que_ foi Um 
aparelho que o Senado pôs à minha dfsPõsiçào, 
lá embaixo. - · · - · 

Devemos levar essa_s _qu~stõe_s com. certç-, diria 
até uma palavra mais forte, desprezo; Ou funcio~ 
namo_s aqui de uma maneira _aliiva e, qt,.Jando es
sas pedras atíradas a esmo caem aqui. nãO .deve 
haver eco nenhum, a menos que haja alguma 
c6isã realmente Séria, o (Jue não é verdadeiro. 
Se_ houvesse aJguma acusaçãç $é_ria, teria vindo 
a furo. Não podemos criar aqui no Senado um 
ambiente que piopide uma perda de tempo P-u
rante uma mãrihã :inteira, quando temo~ uma 'Or
dem do Día- iiriensa c~m :-mcltér[a qe i!t!ef~~e 

. da populaç~ó- ao "!3i'aS~. -
Teildo dito isto, quero ser coerente com o que 

digo: não direi mais nada. Para mim-este assunto 
está encerrado. Nenhum dos Senadores foi acu
sado em sua honra. O que houv_e foram várias 
afirmações sem conteúdo, sem base, porque a 
base não nos foi apresentada, e a honra dos Sena
dores está perfeit;':lmente_ intocada neSia Casa.-

No momento em que houver qualquer coisa 
lesiva a nossa Casa, não tenham dúvida, Srs. Se
nadores, Sr. Senador Itamar Franco, que contarão 
não com minha solidariedade, mas com o meu 
empenho para verificar se é verdade ou não e 
se falso for, aí sim, a minha solidartedade. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Huffiberto Lu~ena)
A Presidência conCei;t~._excepcionalmente, a pala
vra, para uma explicação pessoal, rápida, ao nobre 
Senador José lgnácio Ferreira, para, em ~guida, 
passar à Ordem -do Dta. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB 
- ES, Para explicação pessoal. Sem revisão_ do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sen·adores, uma 

-explicação pessoal naturalmente nos limites que 
o Regimento me permite. Eu agradeço muito a 
V. Ex• esta deferência, com base no Regimento. 
Faço este pronunciamento em face do que disse 
aqui o Senador Leite Chaves, que -têrminou a sua 
intervenção dizendo que os Membros da CP( ha· 
viam solicitado às Lideranças impedissem a mani
festação do Ministro Antônio Carlos Magalhães 
nesta Casa. Este fato é absolutamente improce
dente e não poderia ficar sem o reparo que ora 
apres_enta. S. Ex", inclusiVe, tem ciênda disso e -
talvez tenha falado num impulso, numa precipi
tação, mas não te_m qualquer precedência. Como 
pessoa e como cidãâãO, desejo ter" opOrtUnidãde 
de me entrevistar com ele, vê-lo, encará-lo, enfren
tá-lo, para que tenha condições de dizer o que 
pensa a meu respeito. Acredito que todos os sena-
dores pensam assim. _ 

Como senádor, entretanto, tenhO o direito e 
o dever de zelar pela altitude que estamos alcan
çando no conceito da opinião pública nacional. 
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Estamos construindo um nõvo Legislativo, um 
LeglslatiVo qué não é ·mais i.Jn;1' pdder aViltado, 
Ou' riáo sHá rilclis âviitado, ame·sqUil'l.haC::Io,' Como 
6 foi l:lurail.te 20 anbs, um Leg'iSla"tiVo que! susta 

· atós do Pàde'r Exe_êullvo qúaildo 'eSte eXtrapola 
às· su'aS UnhaS 'de àção; cJu'e' terh podete:S ·para 

· tanta coiSa; indL!Sive para a ele serelli submetidos 
· tra\ado$ intemacidnaís aSSíõadoS pelo· Governo, 
· e para zelar pelo meio circulante. Muitas atribui· 
ções foram reconquistadas e essas prerrogativas 
novas formam a imagem de um novo Legislativo, 
pclo ·qual temds o dever de zelar. As querelas 
Pessoais, sim, _aS questiúnculas pessoais, estas 
têrn forb próprio; e iSSo'já foi dito e tresditd aqUi. 
Já 'prcJcurahios ·ess'e foro: · . 

O qu.é hS d~ verdade, Sr'. President~ e Sis.-Se"na
dores: é que· o Sr. Ministro Ar1tôrlio t:~los Maga
lhães está sabendo que estamos ·na iminência 
do término das trabal.hos da CP!. Conduzimos 
-e S. Ex"_sabe distO- com 'zelo,- dedicação, 
equilíbrio e serenidade, toda a atividade da CP!. 
Os Srs. "Senadores ri"ão se inoÍestar"am peias suas 
incursões. Ao contrário, quando S, Ex' incurSio
nou contra todos e contra c,açl~ l,!f11 ?~ nÇs1 ~roeu
ramos- o foro próprio, ·que 'é'O Poder Judiciário. 
Não queremos, Sr. Presidente, é que este Poder 
Legislativo, que queremos forte e respeitado, seja 
"desacreditado por uma querela pessoal que seja 
tJ:azida par~ o s~u âmbito. 

Estou colocando esta questão muito necessa
riamente, porque tenho certeza_ de que foi uma 
manifestação infe_liz, impulSiVa, do Senador Leite 
Chaves, qUe não tem. qua.lqu~~ ~i~t.CH1iá -cOm a 

· realidade. A ·nossa posição é no sentido de acatar 
·a decisão do plenário, e se, ·no' ~imbitO da comis
são, os Srs. Senadores ehte!Ídereni q'ue devem 

· Conv?cá;.to,' Varrlos traZé-l?,):>o'r9~e a: de~cisão do 
plenario, seguramente, não_ alcança o plenário da 
CPI. 

O Sr. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço 
a pa1avra para uma questão de. ordem. 

O SR .. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro, para uma questão de ordem. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. P.resldente, srs .• senadores, o nobre 
Senador Qd Sab6ia de CarvZJ!ho sugeriu que se 
apagasse dos Anais da Casa todo este debate. 
Esta não:_ é s6 a Casa dos senadores, este é o 
lar dos senadores. Não vamos deixar, portanto, 
tudo isso nos Anais, porque ficará sempre uma 
nódoa, uma suspeita para quem amanhã ler os 
Anais_ desta Casa. 

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• respondesse 
à questão de ordem do nobre Senador ad Sabóia 
de Carvalho, para que se _apagasse tudo isso e 
não figurasse para sempre nos Anais do Senado 
FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência já respondeu à questão de ordem 
do nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho, e con
cluiu dizens:lo a S. Ex" que não haVia proposição 
a ser decidida pelo plenário, mas não podia recu
sar a palavra aos Srs. l-íderes que quisessem co
mentar uma comunicação lida no Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está finda a hora destinada ao Expediente. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA 

· Ó 'sR. PRESIDENTE '(Humberto Lucérla)-
ltem-1: . ' 

VotaÇão; er:n turrio único, do Projeto de 
Resolução n9 30, de 1988, que autoriza a 
Prereltura MuniCipal de ttapuranga, Estado 
de Goiás, a contratar operaçao de cfédito 
no valor corresponderité, em ci-úzados, a 
48.000,00 Obrigações do· tesOuro Nacional 
..:.;.;.;.--QTN., tendo · · · 

PARECER.FAVORÁVEl, piofeÍido em Pie-
: _párfo. 

- A discussão da ~até ria foi encerrada e~ seSsão 
anterior. 

· ·É!fl votação o projeto, em turrto único: 

O Sr. Jutahy Magalhães --Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

. -:Q- SR. pfllisiÓ~TE (Humberto L'uêena)
Coilc_edo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma-

" gaJl")ães, para, enca~i,nhiiir a, votação. _ _ 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA. 
P~rp encaminh~r a votação. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

, TNemos ontem, aqui, ampla discussão a res
peito dessas questões que envolveram uma Men
sagem que hoje foi retirada pelo Senhor Presi

-dente da RepúbliCa. 
._Fuj procur.adq; em meu Gabinete, pelas Ude~ 

. ranças do PMDB, do PFL e do Governo, com 
o conhecimento_,de V. Ex', para me informarem 

, que houve Uf!l ~9l!Ívoco na remessa em duplicata 
' . da ~ensagem .• ~q m7smo temp_o __ se co~prome-

teram, em nome do Governo e no do Presidente 
dà·República, fosse remetido a·esta Casa, rium 
prazo de dois a três dias, segundo me informaram, 
umã nova Mensagem a respeito de um processo 
de abertura de crédito para o PLA.NASA, da ordem 
de 60 milhões de OTN", com o compromiSso de 

.. apr-Ovarmos esSa Mensagem no Senado na pri-
-~eira sessao 'que hoUVess"e aqui. E: fnais do que 
isso,_ com o comproinisso de que os recursos 

~ ~OOtidos nesSa Mensagem a ser aprovada tam~ 
Déln seriam liberadOs- para o Governo do Estado 

' da-Bahia. -
Não tenho, Sr. Presidente, nenhuma razão, ne

nhUm direito, di~Ía até, de duvidar desse compro
rilissO, porque no momento em qUe- tiver que 
duvidar da palavra do Senhor Presidente da Repú~ 
blica, palavra avalizada pelas Uderanças desta Ca
sâ e pelo Presidente do Senado, eu não teria mais 
O ·direito de fazer qualquer tipo de entendimento 
político nesta Casa, porque os homens públicos 
hão mereceriam mais respeito. 

os·-sr& "Líderes ficaram de demonstrar isso de 
público. Ontem S. ~ ficaram de expor de públi
co esse compromisso de honra. Nao estou aqui 
para criar problemas à tramitação das matérias 
da Ordem do Dia de hoje, em razão desse com
promisso, porque até aquela pequena dúvida, 
aquele pequeno mal-entendido- não vamos en
trar no méritd da questão - de que era fácil 
se votar aqui a Mensagem, mas depois não se 
liberariam os recursos, até sobre isso foi feito um 
compromisso para a liQeração dos recursos pro
venient~_s dessa Mensagem. inclusive estou sendo 
procurado até por pessOas ligadas ao Palácio do 
Planalto para a liberação de recursos de projetes 

em andamento que não têm nem que vir aqui, 
-3o~ Sehadd Fe'deral. 
· Por isso: Sr~ Presidente, estou tornando-público 
esse' cofnpromisso, porque, logicamente, a Casa, 
que roi tão solidária no dia de ontem, a respeito 
dessa questão, certamente ·continuará solidária 
se esses compromissos não forem cumpridos. 

Quanto_ à o_utra questão, Sr. Presidente, não 
quero-abordá-la agora. 

Como foi ditO pelo Senador Fernando Henrique 
·caidóSo. essaS questões não merecem o nosso 
cuidado. Fui honrado com telegrama ofen·sivo do 
Si-.- Minístro Oiltem; e S. Ex• teve a resposta na 
mesma hora. Mas esse assunto é muito pessoal. 
ESS_e assuntO - como disse no telegrama a S. 
Ex:' - um dia nós o resolveremos pessoalmente. 
{Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Coricedo a palavra ao nobre Líder Ronan Tito, 
para encaminhar a votação. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmérite, falta
va dar uma explicação ao plenário do queocorrera 
ontem, após o equivoco que houve, a partir da 
assessoria do palácio do Planalto. Mantivemos
o Uder Marcondes Gadelha, o Líder Rachid Salda
nha Derzi e eu - cantatas telefónicos com Sua 
Excelêndã o Senhor PreSidente da ReP-útilica, e 
o notiflcamós do equívoco ocorrido. Sua Exce
lénda- Convidou-nos a ir ao Palácio, e lá procurou, 
com toda insistência, corrigir o erro que, se verifi
cou, ocorreu a partir do Ministério da Fazenda, 
quando emitiu dois avisos sobre um mesmo as
-st.Jhto. Um, quando fora aprovado ad referen
dum do Conselho Monetário Nacional; outro, 
após a aprovação do Conselho Monetário Nado~ 
na! do mesmo documento, o que deu origem 
i:Cdois processos. Daí a grande- confusão de se 
remeter para cá alguma coisa que já havia sido 
aprovado por este plenário. Tudo_ isso roi mos
trado para nós, de maneira sobeja, inclusive com 
a exibição dos documentos. 

Mais do que isso fez o Senhor Presidente da 
Repúblíc.9:, quando convocou ministros das pastas 
da Fazenda, do Planejamento, da-Habitação e da 
Casa Gvil, para que se reparasse o equívoco ocor~ 
rido. Primeiro, ·sondou para ver se existia algum 
pedido de financiamento Pi:lrado no Palácio, e, 
depois de vasculhar todas as gavetas, veriftcou-se 
que não havia nenhum. Passamos, então, à busca 
para localizar em qualquer ministério pedido de 
financiamento do governo da Bahia ao Governo 
federal. Depois de algumas buscas, foi localizado 
no Ministério do Planejamento, na Seplan, um 
pedido do Planasa, de um financiamento de 60 
milhões de OTN, Dem superior ao aviso que havia 
ocorrido anteriOrmente. e que viera aqui pela se
gunda vez. 

O Senhor Presidente da República comprome
teu-se e nisso empenhou todos _os..s.eus ministros 
ali presentes para que se queimassem etapas e 
se frzesse em questão de horas a remessa para 
o Senado Federal de um pedido de financiamento 
de 60 milhões de OTN, mais que o dobro do 
anterior, para que viesse ao plenário. E maiS, após 

, aprovado, que os órgãos financeiros do Governo, 
dentro do cronograma, se esrorçassem para Jíbe~ 

S.::!:'-"- o quanto antes os recursos. 
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Ficou SUa EXéerêlidá,~O senhcif Presldei1te. da rias pluviais. e · aqui~lçã~ de eQúÍpamentos para 
República, bastante preocupa.do com a'aC~saçao coleta de lixo,_no município. 
de que lá no Palácio esta-váril sendo escolhidos Art. 2e E~ta ~esoluçãp entrq f!rl) vigor Ilé\ data 
alguns pedidos de flnaÍldaméritO do governo da · de S1:1a publicação. · 

Bahia, ou de qualquer outro governo, e, durante O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
o tempo_ em que estivemoS -lá, somos testemu- Em discussão a redação final. (Pa_usa.) 

. nhas, o Senhor Presidente _da República, através Não havendo quem peça a palavra, encerro 
de seu Ministro da Casa -Civil; eriipe'nhou-se para a discussão. 
que se localizasse qualquer- ernpréstim·a· pa-ráli- Encerrada â diSc-ussãO, a matéria é dada como 

· sado lá. Realmente Sua EXcelêrlda só sossegou definitivamente ap[ovãda, independente de vota~ 
quando verificou que não hei. via nenhum. pedido ção, nos 'tenTlos reglnientaiS. 
de _empréstimo no Palácio do Planalto, na Casa . A .. mat~ri.a v~. i ~. P. ro. mulg~Ç:ã.o; 
Ovil, .onde .quer que fOsSe. E fiCou 6 Cóinpro-
mis_so, _assumido na presença do Líder Marcondes O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) --

. Gade.lha, -do Líder Rachid Salãaãnha Uerzi e ha Item 2: 
minha presença, de que em questão de tempo Votação, em turno único, do Projeto ·de 
maisbrevepossívelseriaaprovadoaque1e-pedido Resolução no 32, de 1988, que aUto[iia· .i 
. de fihanciamento: de 60 inil!lôes: de OTN, oriundo Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da 
do PlanaSa, que antes tem que percorrer a dire- Paraíba, a contratar operação de crédiO no 
toria do Banco Central, o ~TrlíSféiTBOa Fazenda valor correspondente, em cruzados, a 
e, em seguida, ir ao palácio, para, en~ão, ser reme- 80-000,00 Obrlgaçóe"s cfo ·r escuro NâCional 
tido, tão logo possível, a esta_ Casa. . . . - _ OTN, tendo · ' 

Era o_ que, tinha a diie[, Sr._PreSfdente. (Muito PARECER FAVORÁVI::L, proferido em Pie-
bem!) nário. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lw:.ena) - -A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
Em votação o projeto. extraordinária anterior. ' 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- Em votação o projeto, em turno único. (Pausa.) 
manecer sentados. (Pausa.) . . 

Aprovado. _O Sr. Jutahy_~galhães-Sr. Presidente, peço 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - a palavra para emcaminhar a votação. 

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo ~ O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Sr. 19 Secretário. Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma-

É_ lida a_seguinte __ galhães, para encaminhar a votação. 

. OSR.JCITAHYMAGALHÁES(PMDB-BA 
Redação final do Projeto de Resolução Para encaminhar a votação. Sem [evisão do ora-

no 30, de 1988. dor) -Sr. Presidente ·srs. ·senadores, estamos 
O Relator apresenta a redaçao final do Projeto: votando, __ um projeto do interesse do Município 

de Resolução n~ 30, de 1988, que a-utoriza a Prefei- de Monteiro, Estado da Paraíba, taJvez em home-
tura Municipal de Itapuranga (GO) a contratar nagem a V. Ex", paraibano que é. - . -
operação de crédito no valor correspondente, em Sabe V. Ex", Sr. Presidente como sabem os 
cruzados. a 48.000,00 OTN. Srs: Senad~res·, qtie' eXiSt:efn. vários processqs: Vá-

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. rios projetes do interesse dos estados e dos muni-
- Wilson Martins. RelatOr. - cípios, sendo qUe alguns t_êm que passar pelo 

ANEXO AO PARECER 

Redação 6nal do Projeto de Resolução 
n .. 30, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, iflciso Vl,- da Cónstitulção, 
e eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE !988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lta· 
puranga, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor corTespon
dente, em cruzados, a 48.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacionai-OTN. 

O Senado Federal resolve; 
Art. I~ É a Prefeitura Municipal de (tapuranga, 

EStado de Goiâs, nos termos do art. 2~ da Resolu· 
ção n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~ 140, de 5_ de dezembro de 1 985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em' 
cruzados, a 48.000,00 Obrigações do TesoUro 
Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Fe-de
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desfi
nada à implantação de meios-fios, sarjetas, gale· 

Senado, para aprovação desta Casa, para a libera
ção dos recursos posteriormente. Outros existem 
que não precisam paSsar pelo senado, aPenas 
uma liberação-dos recursos por-uma decisão polí
tica e administrativa dos órgãos competentes. 

. "Falou-se aqui que não existe nenhum processo 
no Palácio do Planalto. Logicamente, se os pro
cessos estavam, por determinação s_uperior, im
pedidos de serem remetidos a esta Casa, nem 
aqueles que têm que vir a esta Casa não estavam 
no Palácio do Planalto. 

Existem inúmeros projetas, com parecereS fa
voráveis dos órgãos técnicos dos diversos setores, 
que também estão prontos para serem liberados 
em beneficlo do EStado dà Bahia. -

Então, que não se ··argumente, porque estou 
- falan_do isto P,qui, aproveitando o encaminhamen-

to de_ votaçao deste projeto_ de resolução, de 
__ i~teresse do n1un~pio paraibano, pois conheço 

os adversários que ténho na Bahia, e não há _pro
jeto de interesse do estadO -em tramitação. 

O Senador Ronan Tito apresentou ontem, no 
Palácio dO Planalto uma grande relação de alguns 
dos inúmeros projetas que _es_tão prontos para 
serem liberados. Mas, fizeram uriia confusão, pe_n
sando que esses projetas tinham que vir para 
cá. Não. Aqueles que estão nas maõs do Senador 

sexta-feira 16 2377 

Ronan Tito, ·qUê os apresentou aO Palá~iõ ç!O ~a
naltO,· _dentrO dOs entendinie"nt6s qtie estavam 
.send.Õ efe"tuados já há algum- teinpo, lião têm 
que vir-para· o Sêni:idõ,-ma·s pOaém sêrem libera
dos pelo 'Goverôo,já estãO Prontos ·para ser libera
dOs. POrtanto, o interesse da Bci.i'iiã está éni jOgo, 
_como o- compromisSo assumido. segundó, ~ui 
informado .de. que a mensagem chegar'iâ aiflda 
eSta -5eri1anâ aqui, no máxirrio SegUnda ou terça
feira· da próxima semana, e que serià votada na 
prirrieira sessão em que houvesse número neces
sário Para sua aprovaçãO; e mais, que sedam liDe
rados os recursos de imediato._ Logicame-nte: há 
a tramitação· normal, que conhecemOs, e nãO Se 
exceda dentro dessa tramitação normal. 

Qs_conipromtssos foram eSteS, forárri-feitos em 
meu Gabinete. 

O SR. PRESIDENTE (Hun1berto Lucena) -
Em votação o projeto._ Os Srs. Senadores que 
o aprovam qUeiram permanecer sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 

O_SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Sobre. a mesa, re_dação final que será lida pelo 
Sr. 1" Secretário. . · 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n' 32, de 1988. 

O Rclator apresenta a redação fmal dO Projeto: 
de Resolução n" 32, de 1 988, que autoriza a Prefei~ 
tura Municipal de_Monteiro (PB) a rontrat~ opera
ção de crédito n.o valo~ cOrrespondente, em :cruza-
dos. a 80.000,QO QTN. . . . 

Sala das SeSsõ~. 15 de setembro d.e 1988. 
- Nabor Jú~or, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 32, de 1 !ias. 

F.1ço saber que o -SenadO Fedei-ai aprovou, nos 
termos do artigo 42. inciso Vf da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• -;DE !988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Monteiro, Estado da ParaJba, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federal resolVe: 
Art. 1 ~ .é: a Prefeitura Municipal de Monteiro, 

Estado da Paraiba, nos termos do art. 29 da Reso
Iuç_ão n1 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80,000,00 ObrigaÇões do Tesouro 
Nadol).al - OTN, junto ao Banco_ do Nordeste 
do Brasil SA, este na quàlidade de agente finan
ceiro da operação, destinada à execução de proje
tas de infra-estrutura, melhorias urbanas e equipa
mentos comunitári_os diversos, no munidplo. 

Art. 2<>_ .E;:sta resolJJçã_o entra em vigor na data 
de_ sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendO quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
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Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamtmte aprovada, dispensada a votação 
nos_tennQS regimentais. -

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 3: 

Votação, em turno ú.nicq, cto P..rojeto_ de 
Resolução nn 42, de 1 98"8~ que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Arai Moreira, Estado 
de Mato Grosso do Sul, a contratar operaÇão 
de crédito no valor correspondente, em <:ru
zados, _a 48.411 ,2._7 Obr_igações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo_ 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão _ 
extraordinária anterior. 

Em votaçãO o ProjetO, em tUrno UníCo. -
OsSts. Senadores que·o aprovam queíram per

manecer sentcu:lo$. {Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu_cena) -
Em_discussão a redação fmal. (Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. - - -

Encerrada a discussão, a matéría é dada como 
definítivamerlte· ãprovadá, --dispensada a votação 
noS termos regirrientaiS. 

A matéria v:ai à promulgação. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
--Item 4 

Votaçãu,- em -turn-O -únicO:-ao PrOjeto de 
Resolução n~ 48, de 1988, que autorii:<l á 
Prefeitura ~nicipa_l de Bandeirantes, Estado 

·ao Mato-Gfosso-aO-Siil, ·a cõritratar operação 
de crédito no valor cqrrespondente, em cru
zados, a-4.6_99,00 Obrigações do Teso_uro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL. proferido em Ple
--nário. 
A discussão da matéria foi encerrada na sessão 

extraordinária anterior. 
Em votação o projeto, em turno único. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Os Srs. Senadores que o aprovam queirani per-
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo manecer sentados. (Pausa.) 
Sr: 1o Secretário. .-=-""""_/\provado. 

É lida a seguínfe- P SR. PRESIDENTE (Hum~erto Lucena) -
S--obre a mesa, redação final que será lida pelo 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 42, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 42, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de_ Ar_al MoLeira (MS) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados,_a 48.411,27 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de -~tembro de 1988. 
- Rachid Saldanha Derzi, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 42, de 1988. -

Sr.J9_Secretári_o. _ 

É lida a s.eguinte 

-Redação final do Projeto de Reso-
lução no 48, de 1988. 

-O ReJator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 48, de f9B8, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Bandeirantes (MS), a contratar 

·· operação de crédito no valor corre:.pondente, em 
cruZados, a 4.699,00 OTN. 

Sala das Sessôes, 15 de setembro de 1988. 
-Mendes Canal e, Relator. 

_ ANEXO AO PARECER 

Redação 6nal do Projeto de Resolução 
Faço saber que o Senado_ Federal aprovou, nos no 48, de 1988. 

termos do __ &l't. 42_. j[icisO VI, da Constituição, e _ 
eu, Presidente, promulgo a seguinte · · FáçO'sabei que é Senado Federal aprovou, nos 

-lermos- do art. 42; incisO Vf, da Coris"ilitiiÇão, e 
_eu, Presidente; promulgo a seguinte RESOLUÇÃON .DE 1988 

Autoriza a Prefeitura MuJÜcipal de Arai 
Moreira, E3tado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
48A11,27 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. 

O SenadO Federal res_olve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Arai Mo

reira, Estado do Mato Grosso "do Sul, nos tE-rinos 
do art. 2° da Resolução· no 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pera-ReSolUçã"o n··· 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas -do Senado FederaL 
autorizada a contratar oper-ação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 48.411,27 
Obrigações do TesOUro NacionaL- OTN, junto 
à Caixa Econômicá Fedefal, eSta--n:ã Qllalidãde 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, desti_nada à implantação 
de galerias de_ águas pluviais, guias e sa-rjetas, 
no Município. 

Art z:_,__ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

RESOLUÇÃO N" , DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Bandeirantes, Estado do Mato Grosso 
do Su1, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 4.699,00 Obrigações do Tesouro Na
clonai - OTN. 

-- -0 Senado Federal resolve: 
Art. __ 1 ~ .t a Prefeitura Municipal de Bandei

rantes, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do _art. 27 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 

_de__L9_7.6,_alterada. pela Resolução n" 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 

_- autorizada a contratar operação de crédito no va
_lqi_Cci_irespqndente, em cruzados, a 4.699,00 

Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
à Caixa- Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do -FUndo de Apoio ao Desenvolvi
mento. SoCial --_ F AS. destinada à aquisição de 
veículo para transporte escolar, no Munidpio. 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data 
de s.ua publicação. 

setembrode 1988 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
_Em discuss.ãO a tedaçã:o 'final: {Pa\,.isã..) _ _ __ _ 

' Não havendó quem- peça a palaVra, encerro 
a discussão. -- . 

Encerrada a discussão, a matéria é dada_ cOmo 
definitivamente aprovada, dispensada a· votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à p"romulgação.· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto' Lucé~a·) ---:
ltem5: 

Votação, em turno único, -do Projetá de 
ReSolução no 49, de 1988. que autoriza a 
P-n~feitura M.u_nicipal de ltaporã, Estado do 
Mato Gro_sso _do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 13.800,00 Obrigações do- Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

- PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple-
nário. 

· A discussão da matéria foi encerrada. na .ses_ são 
extraordinária anterior. 

Em votaçiio o projeto, em tumo_ único. 
-OsSrs. Senadores qUe_ o aprovar:n_q_ueiraiYl per

manecer sentados. (Pau~é\-1. 
Aprovado. 

O SR. PRESJDEN'IE (Humberto Lucena)
Sobre a mesa, re"daçãO -final que será lida pelo 
Sr. 1" Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 49, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resol_!.lção n"' 49, de 1 !188,_que autoriza a Prefei
tura Municipal de ltaporã (MS) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 13.800,00 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988 
-Mendes Canale, Relator. 

- ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n" 49, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos ·do art. 42, inciso VI, da C_onstituição, e 
eu, Presidente, promu1go a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de lta

porã, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
13.800,00 Obrigações do Tesouro NaM 
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
-Ait. 1 o --É a Prefeitura Muntdpal de !tapo rã, Es

tado- do MatO Grosso do Sul, nos termos dO art. 
;29 da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n?140, de 5 de__dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratr operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 13.800,00 Obrigações do 
T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidaCte de Qestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! -
FAS;destinada à aquisição de veículos para transM 
porte__ escolar no município. · 

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



setembro de 1988 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em diSêu:SSãO_a"redaçãô final. ~(Pa'uSá.)' : · __ _ 

Não haverido éJLierri péÇa' a pálavra, ·enCerro 
a discussão. · - · · ~ · · · 
. Encerrada a discussão, a matéria é'âadci como 
definitivamente aprovada,· dispensada a votação, 
nos termos iegimehtais: 

A matéria vai à promulgaçãó. 

O SR. P.RESIDENTE (Humberto· Lucena) -
ltem6: -· -- · ~ 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 50, de 1988, que auto-riza a 
Prefeitura Municipal de TaqUarussl.i, Estado 
do·Mato Grosso ·do Sul, a contratar operação 
de·crêd.ito no valor conespundente, em cru
·zados; a 6.098,68 Obri9'aÇôes do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A disCUSsão da matéria foi encerrada na sessão 
extraorcli_nár:ia anterior. ; . _ 

Ef1:l votaçã~ _o projeto, em turryo único.- . 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1° Secretário. -- -

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 50, de 1988. 

O RelatQr ~presenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 50, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Taquatussu (MS) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 6.098,68 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de_ setembro de 1988. 
-Mendes Canale, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 50, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO N' • DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ta
quarussu, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
6.098,68 Obrigações dtl Tesouro Nacio
nai-OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Taquarus

su, Estado do Mato Grosso do SUl, nós termos 
do artigo 2o da Resolução n" 93,_de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezemb_ro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 6.098,68 
Dbrigações do TesoUro Nadonal -:- _OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta _na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à aquisição de 
veículos para transporte escolar, no munidpio. 

DIÁRIODO CONCiRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de su9 p_ub\icaç.ão. 

, O SR~ PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não h_avendo quem peça 8 palavra, enCerro 
a discussão~ 

Encerrada _a_di:Scussâo, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada: a Votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
lt~~ 7; 

Votação, em· turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 51, de I 988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Poxoréu, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
197.554,00 Obrigações do_:resouro Nacional 
- OTI"', tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

-A díscussão da matéria foi encerrãda na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Sfs~Senadores que o api'ovam queiram Per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a rriesa, redação final que será lída pelo 
Sr~ 1 o Secretário. 

ÉJida a seguinte 

_ Redação final do Projeto de Resolução 
n" 51, de 1988. 

_O Relator apresenta a iedação final do Projeto 
de Resolução no 51, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Poxoréu (MT) a contratar opera
"Çàd de crédito nO valor cõrrespondente, em cruza
dos, a 197.554,0<YOTN. 

Sala das SesSões, 15-·de setembro-de 1988. 
- Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 51, de 1988. 

___ Faço saber qUe o Senado Federal aprovou, rlos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e ~u. , Presidente, promulgo ~ seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Po
xoréu, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 197.554,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
011'1-

0 Senado Federal resolve: 
-Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Poxoréu, 

Estado do Mato_ Grosso, nos termos do artigo 
29 era-ReSolução n"93, de 11 de_ outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 

---a_Contratar operação de crédito no valof corres-
pondente, em cruzados, a l97.554,00 Obrigações 
do T escurO Nacional - OTN, junto à Caixa Eco
nôm!ca Feçiefal, esta na qualidaqe de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, destinada à execução de pavimentação com 
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lajotas, guias e sarjetas e canalização de águas 
pluviais, no município. · 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
-de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Hunibert:O Lt.icenã) -
Em dis~ussão a redaçãq fj_l}ai._Wa_us~.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a di~cusS!ão, a matéria é dada c_omo 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção; nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação_. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 8: _ 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 53, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cuiabâ, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
1.821.876,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentªd_os. (Pausa.)_ 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1? SecretáriO. 

E lida a se9-utnte 

Redação final do Projeto de Resolução 
no 53, de 1988. 

O Relator apresenta a redaçélo final do· Projeto 
·de Resolução n" 53, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Cuiabá (MT) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 1.821,876,00 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de_setembro de 1988. 
- Márcio Lacerda, Relator. 

. ANEXO AO.PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 53, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO N" ,DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Culabá, Estado de Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 
1.821.876,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art.. 1 ~ É_a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Es

tado do mato Grosso, nos termos do artigo 2° 
da resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, 
aherãdá pela ReSOlução n~ 140, de 5 de dezembro 
d~ 1985, arribas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
Pondente, em cru~ados, a 1.821:876,00 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN, junto à Caixa 
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Econômica Fe_deral, dest_inad~ à execuçã-o de"" fiDanceiro da operação, destinada à execução de 
obras dos Programas Prohap, Produrb e Finansa/ projetas de infra-estrutura e·-eqilipamentos urba-
Prosanear', ·no municfpio. - -nos, no Muncfpio. - · 

Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data Art. 2° Esta resolução entra·em vigor na data 
de sua publicação. ·· --de sua publicação. 

O SR. PRE$JDEf'IITE (Jiun}~elto Lucena) - O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-
Em discussão .a red~çãQ final.. ~ausa.) Ém diScussão a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro Não havendo quem peça a palavia, encerro 
a discussão. _ ___ _ a_ discussão: - - ---- -

Enterra-da a discussão, a matéria é dada como _ Encerrada a discuSsão, a matêria é dada cOmo 
definitivamente aprovada, independente de _vota- - defirlitivamehte _aprovada, independente de vota-
ção~ nos termos regimentais. ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à prolnulgaçã_o~ · . <?projeto-vai à·promolgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - "O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-
-~ -1~ . 

, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pro
prlá, Estado de Sergipe, a contratar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 79.860,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN. 

O Senado Federal res_olye; __ _ 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Propriá, 

Estado de Sergipe, nos termos do artigo 2o da 
Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, altera_-:_ 
da pela Resolução n1 140, de 5 de dez_embro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contrat3r operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 79.860,00 Obrigações do 
T escuro Nadonai_(QTN_), junto ao Banco do Nor
deste do Brasil S.A., este na qualidade de agente 

n,açl~ à aquisiçâcr de ~quipa_n:te_ntos para coleta 
. a~ li~- ~TrOplailtaÇão de calçamenta;·gà.Jerias plu
viais, meios-fios e sarjetas, no rriuhkfpio; -

Art. 2° _ Esta resolução entra ·em ViQor ná data 
-de sua -pUbiiCa:Çáá. --- · · -- - - - ----

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação- finai. -(P.lusa.)_ 
__ Não havendo quem peça" a palavra, en-cerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria ê dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
. ç,ão, nos termps ~eg!mentais. . .-· 

O projeto vai à prômi..ilg"ação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 11: 

_ Votação, em _turno úni~o. do ~rQj_eto" 4e 
___ Res_olução_ n~_ 61, _de "L9.8a," que autoriza o 

Governo do Estado de Min;;ts Q~rai~ !:1 ~~alizar 
operação de crédito externo no valOr deUS$ 
48.500,000.0.0 .(quarenta :e_oito.mi!Oõ.es e 
quinhentos mil çlólares nor:t~arn~ricanos), 
tendo_-_ _ _ _ _ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na· sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs:Senãdores que o aprov.am queiram· per

manecer sentados. (Pausa.) 
_Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 o Se~re_tário_. 

É: lida a seguinte 

Redaçáo flnal do Projeto de Resolução 
11" 61, de 1988 

O Rela~or ápresel'!ta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 61, de 1988~ que autoriza o Go
verno do Estado de Minas Gerais a realizar opera

- ç:ão de empréstimo externo no valor de US$ 
48.500,000.00 (quarenta e Oito rTiilbões e qui-
nhentos mi1 dólares_ americanos). _ 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
- Ronan Tito, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação flnal do Projeto de Resolução 
n• 61. de 1988 

- - FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos 
-terinoS ao art. 42, inciso IV, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a sequinfe 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de MI· 
nas Gerais a realizar operação de em· 
préstimo externo no _valor de US $ 
48.500,000.00 (quarenta e oito -~Uhões 
e quinhentos mil dólares americanos) 
destinada ao Programa de Conservação 
é- Produção Florestal em Minas Gerais 
- Pró-Floresta. 

O Senado Federal_ ~esolve: _ 
Art. 19 É o Governo do Estaao de Minas Ge

rais autorizado a rea-lizar, com a garantia da União, 
--uma operação de emprêstimo externo no valor 

de US$ 48.500,000.00 -(quarenta e oito milhões 
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e quinh~t?-tOS mil dólares ameriCanos), ou. o equi
valente_ em outras moedas,_ de principal, junto ao 
Banco Mundial, destinada ao Programa de Con
servação e Produção Aore-stal em Minas Gerais 
- Pró-Aoresta. 

Art z.' -'A operação reâlliar:.:se-á nos moldes 
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive 
o exame das condições credltícias da operação, 
a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em 
articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. 1", item 11 do Decreto n" 74.157, 
de 6- de junho de 1974~ obedecidas as demaís 
exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política económico-financeira do Governo Fe
deral, e, ainda, as disposições da Resolução n" 
4279, de 19 de julho de 1987, autorizaâora da 
operação. · 

Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publiCaÇãO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em- discussão a redação final. (Pausa.) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada _como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais._ 

O projeto vai à promulgação. 

·o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 12: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 69, de 1988, qu_e autoriza a 
Prefeitura Municipal de Santos Dumont, Es
tado de Minas Gerais, a contratar ope-ração 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 180.000 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessáo 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno únicoA 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queirãm per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será_ lida pelo 
Sr. ]9 Secretário. _ 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n9 69, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 69, de 1988, qUe autoriza a Prefei
tura _Municipal de Santos Dumont (MG) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 180.000,00-0TN. 

Sala das Sessões, 15 de setembro Q~ 1988. 
-Itamar Franco, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 69, de 1988-

Faço saber que o Senado Federal aprovoU, ilos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e eu, , President/, promulgo a seguin
te 
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RESOLUÇÃO No , de ) 988 

Autoriza- a Prefeitura Municipal de 
Santos Dumont, Estado de Minas Ge~ 
rais, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
180.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ t a Prefeitura Municipal de Santos Du

mont, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
artigo 2o da Resolução nc 93, de- 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 . 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorízada a contratar operação de- Crédito nO va
lor correspondente, em cruzados, a 180.000:00 
Obrigações do TesOurO Nacional- OTN, junto 
ao Banco de C(édito Real de Minas Gerais SA, 
este lla _ g_~.:~alidad~ de agente fmanceiro da opera
ção, destinada à execução de obras de implan
tação e complementação de infra-estrutura urba
na em bairros do Município de Santos Dumont 
-Programa CURA. _ _ . 

Art_. 2c _ Esta_ resolução entra_ em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

-Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai _à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humbertg Lucena) -
Item 13: 

Votação em turno único do Projeto de Re
solução n~ 84, de_1988, que autoriza o Gover
no do Estado do Rio de Janeiro a contratar 

_--operação de crédito no valor corr~spondente, 
erri cruzados, a 13.750.000,00 Obrigações 
do TeSouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. · 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

menecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr .. 19 secretário. 

É lida a seguinte 

R e dação final do Projeto de Resolução 
_n' 84, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 84, de 1988, que autoriza o GO
verno do_ Estado do Rio de Janeiro a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 13.750.000,00 OTN. 

-Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
-JanlU Haddad, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçiio_Hnal do Projeto de Resolução 
n'l!4, de 1988. 

Faço saber que o Senado Fe_deral aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 

e eu, 
te 

, Presidente, promulgo a seguin-

RESOLUÇÃO N' , DE I ~?8 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro_ a contratar operação de cré~ 
dito no valor correspondente, em Cruza
dos, a 13.750.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional- óTN. 

O_ Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o Governo do Estado do R-io de Ja

neiro'--IJ.OS termos do-artigo _2" da Resolução no 
93, de 11 de o_utubro de 1976, alterada pelã Reso
lução no 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
-áos, a 13.750.000,00 Obrigações do Tesouro Na~ 
cional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, 
esta na qualidade de agente financeiro da opera
ção, destinada à implantação de sistema de ge-
renciamento dos recursos _hídricos do Estado e 
execução de obras de drenagem_ e controle de 
cheias nas diversas unidades hidrográficas Segun
do as quais está divididO: 

Art. 2c Esta resolu_ção entra em vigor na data 
de sua püblicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãO, a matéria é dada cOmo 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 14: 

Votação, em tuffio único, do Projeto de 
Resolução no 86, de 1988, que autórtza do 
Governo do Estado da Paraíba a contratar 
operação de crédito no val_or correspondente, 
em cruzido.S a 32.458.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. -

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberta Lucena) -
-~obre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. ]9_ Secretário. 

É lida a seguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"' 86, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 86, de 1988, que autoriza o Go
verno do Estado da Paraíba a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 32.348.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, _15 de setembro .de 1988. 
- .Marcondes Gadelha, Relator. 
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ANEXO AO PARE:CER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 86, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo_-42, íricíSo VI, dã. Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO. 
N· , DE !988 

Autoriza o Governo do Estado da Pa
rmba a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
32.458.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN. 

OSenadó Federal resolve: 
Art. 1 ~ É õ -coveri\.0" do Estado da Paraíba, 

nos termos do artigo 2"" da Resolução n~ 93, <:(e 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n" 140, de 5 de dezembro de 1985J a_mbas do 
Senado Federal, autorizado a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 32:458.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto ao Banco do Estado da Paraíba 
SIA, este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à implantação,-ampliação e 
melhoria de sistemas de abasteçimento d'água_ 
e esgotos sanitãrlos em diversos municípios do 
Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 
-Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enceriada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 15: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n<> 102, de 1988, que autoriza a 
PrefeitUra Municipal de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 431.150,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária antElrior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. 

J:: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n° 102, de 1988. 

O Relator apresenta -~ redação final do Projeto 
de Resolução 0 9 102, de 1988,- qUe autoriZá -ã 
Prefeitura Municipal de Nata1 (RN) a contratar op~ 
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 431.150,00 OTN. 

Sala das S!;!ssões, 15 _de setembro_çl~_l-988 
- Francisco RoUemberg, Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução-
"' 243, de 1988. 

__ faço saber_que o Senado Federal aprovou, nos 
te1'ri1ós __ _d_o_ ~rtigo 42, inciso VI,_ da Constituição, 
e eu,Yiêsidente~ PrOfnulgo a s_eguinte 

J<ESOLUÇÃO N" , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Na· 
tal, Estado do Rio Grande do Norte, a 
contratar operaÇão de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
431.150,00 Obrigações do Tesouro Na
cional-- OTN. 

-Ó Sena"dó Federãi 1-esolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Natal, Esta

do do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 
29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985; ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 431.150,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
nôrnica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociai·
FAS; destinada à implantação de drenagem, es· 
goto sanitário e_ pavimentação no município. 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data 
- de sua publicação. _ 

. . OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- . 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmltivamente aprovada, dispensada a votação. 
nos termos regimentais. 

---'---- A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Itein 16: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n? I 03, de 1988, que aUtoriza a 
Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do 

- ---Ma-tO GrossO, a contratar opef8ção de crédito 
no valor correspondente, em cruzados; a 
93.000)JO ObriQações do T escuro Nacional 

-....:_: OTN, tendo -
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple

nário. 
·A discussãQda matéi"ia foi encerrada na sessão 

extraordinária anterior. 
Em votação o projeto em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovi:.im queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
So_bre a mesa, redação- final que será lida pelo 
Sr. 1 ~Secretário. 

É lida a ~-~_guinte 
Redaçáo final do Projeto de Resolução 

n• 103, de 1988. 

O Relator apresenta a redaÇão final do Projeto 
de Resoluç~o n~ 103, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Colíder (MT) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 93.000,00 OTN. 

Sala das SesSõeS, 15 de setembro de 1988: 
- Louremberg Nunes Rocha, Relator. 

setembr9 de 1988 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do .PrOjei:o c:i~ Resolução 
n° 103, de 1988. - + • 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciSo VJ, da COilStitulÇão, 
e eu, Presidente, promulgo a Se'guinte ' -

RESOCUÇÃO N' • DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Co
-líder~ Estado dO MatO Grosso,_ a contra
tar oPêração de crédito nO valor corres
pondente, em cruzados,, _a 93.000,00 
Obrigações do Tesouro N~donal -
OTN. 

O Senado Federal_ resolve: . ~ , . _ 
Art. 1 o É a Prefeitura MuoicipãJ Q_e C9líder, 

Estado do Mato _Grosso, nos. termçs do artigo 
2~ da Resolução_ n~ 93, de 11 _de putul_?r.o de 1976, 
alterada pela Resolução no 140, de.5 de dezembro 
de l9.8S..amb_a_s __ do_~S_En?~do fe_d_eial, autorizada 
a contratar Operação de crédito no valor c:orres· 
pendente, em cruzados, a 93.QQO,O.O_QbJigações 
do-TeSouro Nacional- Ol"i"i,jUnto_ ~ Cc;~ixa_Eco
nôiniCa Federal, esta na qualidade de gestora do 
FundO de- Apoio -ao DesenvolVimento Soc:ial
FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, 
no município. - · -- -- __ ._, 

Art. 29 Esta resolução entra em_vigo! fla data 
de s~ publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Er:n disciJssáo _a redação ftri~l. (paUsa.) 

Não havendo quem -peça--a palavra, encerro 
a discussão. _ 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Item 17: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nç 104, de 1988, que autoriza a 

- Prefeitura Munidpal de Diamantino, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 300.000,00 Obrigações do T escuro Nacio-
nal - OTN, tendo _ - _ 

PARECER FAVORAVEL, proferido em ple
nário. 

A discussãO da matéria foi encerra.da n::,. sessão 
extraordinária anterior. 

Em vOtãÇao o projeto, "em tui'rio únkO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecei sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE -(Hurllberto Lucen.ii) -
Sobre_ a_ mesa, redação fi11al que será lida pelo 
Sr. 1" Secr-etário. -

É lida a seguinte 
Redação Onal do Projeto de Resolução 
n" 104-, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fma_l do Projeto 
de Resolução nç 104, de _19/38, que aUtoriza a 
Prefeitura Municipal de Diamantino (MT) a con
tratar operação de crédfto no valor correspon
dente, em cruzados, a 300.000,00 OTN~ 

-Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
- Louremberg Nunes Rocha, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 104, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artfgo 42, indso VI, da Constituição, 
e el.l, · _. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUçAO N-~ , de 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dia~ 
maJ]tino, Estado do Mato Grosso, a coo
traJar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 300.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" I:: a Prefeitura Municipal de Diamantino, 

Estado do ·Mato Grosso, nos termos do artigo 
2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n'~ 140, (je 5 de dezembro 
de 1985, ambas do sen.a:dcd~'ederal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 300.00o;OO Obrig.:ições 
do TesourO Nacional--orn, juntó à Caixa Eco
nômtca- Federal, esta na qualidade de agente fi
nanceiro -da operação, destinada à execução de 
obras do Programa Produrb, no Munidpio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Ericetrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Item 18: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 105, de 1988, que autoriza o 
Governo do Estado do Ceará a contratar ope
ração de crédito no vaJor correspondente, 
em cruzados, a 11.468560 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A discussão ·da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno ónic_o. 
Os Srs~SenadoreS que_ o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa redação final que será lida pelo 
Sr. 19 Secretário. -- -

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 105, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 , de 1988, qUe autoriza o 
Goverilo do Estado do Ceará a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a I 1.468.560,00 OTN. -

SaJa das Sessões, 15 de:-Setembro de 1988. 
-Mauro Benevides, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n" tos. de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu,_ ~residente, ~!'Omulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N~ ,DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Cea
rá a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
11 A68.560,00- Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n"106, de 1988. 

-Faço sabe"r que o Senadõ Federalã{xoyou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da ConstituiÇão, 
e eu, Preside'nte, prOmulg? a seguinte 

RESOLUÇÃON", DE !988 

AutoriZa o Governo do EStado de Ser· 
gipe a contratar operação de _crédito no 
valor correspondente. em cruzados. a 
30.000.000,00- Obrigações do Tesouro 

O Senado Federa1 resolve: Nacional- OTN. 
Arl }9 t: o" Governo do Estado do Ceará, nos 0 Senado Federal resolve-: 

'termos do artigo 2" da Resolução n~ 93, de 11 Art. 1 e _t 0 Governo do EstadQ de Sergipe, 
de outubro de 1976, alterada pela Resolução n" nos termos do artigo 2~ da Resolução n" 93, de 
140, de 5 de dézembro-de 198!5, ambas do Sena- 11 de outuóro de 1976, alterada pela Resolução 
do rea_e-raçautoriza"do a COntratar 9peraçâo de 09 l4_0, de 5 de dezembio de 1985, arTibas_do 
crêdíto rio valor correspondente, em cruzados, Senado Federal, autorizado a contratar operação 
a 11.468.560,00 Obrigações do T escuro Nacional de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
- OTN, junto ao Banco do Estado do_- Ceará a30.000.000,000brigaçõesdoTesouroNacional 

-S/A: este_ .. na q~alida~eA_e ~g:nte financeiro da ~ OTN, junto ao BancO do Estado" de Sergipe 
operaça-o, d~sun_ada a execuçao do Plano Esta- S/ A, este __ na qualidade de agente financeiro da 
dual de Habttaçao Popular nos anos de 1988 e __ operação, destinada a obras de infra-estrutura e 
1989, n~ Estado. _ . construçãO de moradias para a população de bai-

Art. 2· ~sta :esoluçao entra em VIgor na data xa renda, na capital e em diversos munidp!os. 
ele sua publtçaÇ1!-Q_. ___ - Art. 2o ESta resolução entra em vigor na data 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - de sua publicação. 
Em _d~s~~~são a redação final. (Pausa.) 0 SR. PRESIDENtE (Humberto. Lucena)_ 
. Nao ~avendo quem peça a palavra encerro a Em discussão a redação finaL -(Pausa.) 

dtscussao. N" h d J 
En d d

. ~ . . . d d ao aven o quem peça a pa avra, encerro 
.c.erra a_a tscussao, a ':1atena e a a con;o a discussão. 

definttivamente. aprov~da, dispensada a votaçao Encerrada a discussão, a matéria é__dada como 
nos term.o~ re:Q.n~nentats. ~ definitivamente aprovada, dispensada a votação, 

A matena vai a promulgaçao. nos termos regimentais. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A matéria vai à promulgação. 

Item 19: O SR. PRESIDENTE (HumbertO LuCeila) -
Votação, em turno único, do Projeto de Item 20: 

Resolução n? 106, de _1 Q88, que autoriza o Votação, em turno único, do Projeto de 
Governo do Estado de Sergipe a contratar Resolução nQ 107, de 1988; qtie autoriza o 

____ operação _de crédito no valor correspondente, Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 
em cruzados, a 30.000.000,00 Obrigações 4.882.150,00 Obrigações do Tesouro doEs-
do T escuro Nacional - OTN, tendo ta do, elevando, temporariamente, o lirnite de 

PARECER F AVQRÁ VEL, proferido em Pie- sua divida consolidada, tendo 
-riário. PARECER FAVORA_._VEL; piOferido em Ple-

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votaçãõ o projeto, em turno único. __ _ 
Os SrS:-Senadores que o aprovam queiram per

manecer s-entados. (Pausa.) 
AproVado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
:Sobre a mesa redação final que será lida pelo 
Sr. 1? Secretário. 

É-lida a seguirite 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 106, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 106, de 1988, que autoriza- o 
Governo do Estado de Sergipe a contratar opera
ção de Crédito no valor correspondente,-em cruza· 
dos, a 30.000.000,00 OTN. 

Sa1a das s_essôes, -15 de setembro de 1988. 
-:;:_;_-Albano Franco, Relator. 

nário. 

A discussão foi -encerrada na sessao- extraor
dinária anterior. 

Em votaÇão o projeto, em turno úniCo~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Huinbert_Q_ Luc@a) --:
Sobi'e a mesa, redação fina1 que será -lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 107, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do-Projeto 
de Resolução n~ 107, de 1988, que autoriza o 
Go\,-erno do Estado de ·MinaS Gerais a elevar _o 

-montante de sua divida consolidada interna. 
Sala das SesSões, 15 de setembro de 1988. 

-Itamar Franco, Relator. 
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ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•l07, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federa] .ç]provou, nos 
termos do artigo 42, iri.ciso Vl, da Coristitulção, 
e eu, , Presidente promulgo a -
seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de Mi
nas Gerais a elevar o montante de sua 
dívida consolidada Interna. 

O Senado Federal resolve: 

Arl 1"' É o Governo do Estadd'de-Minas Ge
rais autorizado a elevar, temporadamente, os pa
râmetros estabelecidos nos incisos I, DI e IV do 
art 29 da Resolução n" 62," ·de 28 de outubro de 
1975, modificada pela de n9 93, de 11 -de outubro 
de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de 
que, possa emitir, mediante registro no Banco 
Centra], 4.822.158 obrigações do Tesouro de Mi
nas - OTM, destinadas à cobertura de débitos 
do principal das operações de crédito contratadas 
ao amparo da Resolução n"' 63, de 1967, do Con
selho Monetário Nadonal, vendvefs no correnta 
ano. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -
Em discussão a redação final (Paus,a.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria: é-dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem21: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de 
Lei do Senado n~ _ 43;·· de 1988, de autoria 
do Senador Francisco Rollemberg, que proí
be a produção, comercialização e utilização, 
em todo o Território Nadonal, de artosóis 
que contenham clorofluorcabono, e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido _em Ple
nário. 

Em Votação o projeto em primeiro turno. 

_ Redação final do Projeto de Lei do Se
nado n' 43~ de 1988. 

O relator apresenta a redação final do _Projeto 
de Lei do Senado n" 43, de 1988, que proíbe 
a produÇão, Comercialização e utilização, em todo 
o Territ6río Nacional, de aerosóls que contenham 
dorofluorcarbono, e dá outras providências. 

Sãla das SesSões, 15 -de- setembro de -1988. 
......,.. Iram Saraiva, Relator. 

AN!:XO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Lei do Se~ 
nado W 43, de 1988, que proíbe a produ
ção, comercialização e utilização, em to
do o terrltórlo na clonai, de aerossóis que 
Contenham clorofluorcarbono, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nadonal decreta: 
Art. 1? S~o proibidas, em todo o território, na

dona!, a produção, comercialização e utilização 
de aerossóis que contenham dorofluorcarbono 

--em-sua composição. 
Art. 2~ A in_fração ao_disposto nestaJei implica 

crime de periditação da vida e da saúde, previsto 
no art. 132 dO Código Penal, sem prejuízo, isolado 
ou cumulativamente, das sanções: 

I-advertência; 
. II-multa; 
DI- suspensão; 

-IV- impedimentO ou interdição tempo ráfia ou 
definitiva do estabelecimento; e 

V-cassação ou cancelamento de registro ou 
lí.cenciamento de funcionamento do estabeleci
"t11Emtõ.-

-Art.--3,- O Poder Executivo regulainentará a 
presente lei, no prazo de 90 (noventa~ dias, a con
tar da data de sua publicação. 

Art 4" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

_Art 5" Revogam-se as disposições em ·con
trádo: 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo que peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é considerada 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos terinos regimentais. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Itens 

22 Os Srs. Séitadores qUe o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.} 

Aprovado. Discussão, em turno único, do Parecer da Co-
missão do Distrito Federal sobre Mensagem n? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- 159. de I 986 (n• 298188, na origem), de 11 de 
Passa-se á discussão do projeto, em segundo tur- agosto de 1988, pela qual o Senhor Presidente 
no. (Pausa.) da República submete à deliberação do_ Senado 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a escolha do Doutor José Eduardo Barbosa para 
a discussão. exercer o cargõ--de Conselheiro do Tribunal de 

Encerrada a discussão em segundo turno, sem · -Cõnfu:s- do Distrito Federal na vaga decorrente 
emendas, a matéria é considerada definitivamente · ,_do falecimentG do CÓnselheiro Rogério Nunes. 
aprovada, dispensada a votagão nos: terrQOS regi-

23 mentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 
\ 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de ConstitUição e_ Justiça sobre a Mensa
g~m n9 170, de l988 (n9_321/88, na origem), 
de 2"6 de agosto de 1988, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 

do Senado a escolha do Doutor A.lmir Pazzianotto 
Pinto, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
Superior do TraDalhO na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Jo-ão Américo de Souza. 

24 
Discussão, em tumo único, do Parecer da Co

missão de Constituição e Justiça sobre ·a Mensa
gem n~ 184, de 1988 (n~ 363/88, na origem), 

--de 8 de setembro de 1988, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à-deliberação 
do Senado a escolha do Dr. Wagner Antônio Pi
menta, Subprocurador~Geral da Justiça do Traba
lho, para exercer o cargo de MinistrO T ógã.do do 
Egrégio Tribunal Superior- do Trabalho, na vaga 
destinada a membro do Ministério Público da Jus
tiça do Trabalho, em decorrência da_ aposenta
doria compulsória do Ministro Ranor Thales Bar-
bosa da Silva. - -

25 

Discussão, em turno único, dO_ Parecer da Co
missão do DiStrito Fedral sobre a Mensagem n" 
I 85. de. 1988 (ri" 364/88, na origem)_, de 9 a e 
setembro de 1988, pela qual o Senhor_ Presidente 
da_República submete à delibei"ãção do Senado 
a escolha do Senhor Joaquim _Domingos Roriz 
para exercer o cargo de Governador do Distrito 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
As matérias constantes dos itens_ 22 a 25 _ dã Or
dem do Dia da presente sessão, nos termós da 
alínea h do art. no 402 do Regimento Interno, 
deverão ser apredadãs em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. _ fundonári9s as providências 
necessãiias a fim de que seja respiltado O dispo
sitivo regimentaL 

(A sessão transforma-se em secreta às-14 
horas e_ volta a ser pública às 14 horas e 
10 rrilhUtos.) 

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

Ainda-ha uma matéda-a ser votada. 

Antes de passar à votação, a Presidência con
voca nova sessão do Senado Federal para as 16 
horas e 30 minutos. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Passa-se, agora, à votação do Requerimento no 
132, lido na Hora do Expediente, em que o nobre 
Senador RAchid Saldanha Derzi solicita autori
zação da Casa, para participar da LXXX Confe
rência da União Interparramentar, -a ser realizada 
em Sófia, Bulgáda. 

De acordo com a disposição regimental, a pro
posição deve ser instruída pela Comissão de Rela
ções Exteriores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson 
Carneiro, para proferir o- parecer. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente; Srs. Sena
dores, _o nobre Senador Rachid Saldanha Derzi 
pede autorização do Senado Federal para compa
recer à LXXX Conferência da. _União Jnt_erparla
mentar, que se realizará na Bulgária. Atendendo 
a que S. EX' nunca representou o Brasil na_ Bulgá
ria, nós, da Comissão de Relações Exteriores, opi
namos favoravelmente ao pedido. 

E:. o parecer, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer da Comissão de Relações Exteriores 
é favorável. -

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Foi ConCedida a autorização solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai-s_e passar, agora, à_ apreciação do Requeri
mento n? 1:33, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Lei da Câmara n~ 216/88. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. João Menezes -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Senador João Menezes 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para 
encaminhara votação.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, este projeto de lei refere-se ao esporte, 
e gostaria de encontrar uma solução melhor para 
a sua discussão. Entretanto, tenho conversado 
com dirigentes esportivos, e ainda hoje conversei 
com um representante de São Paulo e um do 
Rio de Janeiro e todos estamos esperando, pri
meiro, a promulgação da Consfituiçao pãi'a de
pois fazemros uma modificação que realmente 
se adapte às normas e-stabelecidas na Con.stitut
ção. 

Este projeto de lei não traz nenhuma inovação, 
a não ser aquela de querer transformar, no mo
mento, pontos sem maior significaçáo para o es
porte, a não ser encontrar forma para modificar 
a eleição dos cartolas. Predsamos fazer um pro
jeto de lei_ em matéria de esporte que interesse 
à coletividade brasiletra- atê já apresente[ emen
das a esse projeto de \et -, mas depois das con
versas que mantive comdirigentes esportivos, de 
vários clubes brasileiros, resolvi aguardar também 
para ver se conseguimos fazer o que atenda aos 
interesses gerais. _ 

Nessas condições, mani[esto-me contraria
mente ao pedido de urgência de um projeto defei
tuoso. Temo:S tanta matéria de interesse nacional 
e vamos dar preferência a um assunto de interesse 
personaUstic:o? 

Provaremos, se for preciso, oportunamente: 
Assim, quero dizer a V. Ex' que votaremos con

tra, em nome do meu Partido, à urgência desse 
projeto de leí. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
Eri1 votação o requerimento. -

Os Senhores Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. _(Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. João Menezes- Sr. Prestdente, peço 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor João Menezes. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu
gares. Não se trata de votação secreta. Cada sena
dor, portanto, terá que se assentar da sua respec
tiva bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vamos proceder à nova votação. Na forma regi
mental, a votação será nonlinal. 
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Vou solicitar o- voto das lidera~ças. 
Trata-se de requerimento df=- urgência para o 

Projeto de Lei n~ 2.929-C. da Câmara dos De'Puta
dos, que altera a redação da Ler n~ 6.251~ C:{Ue 
institui normas gerais sobre deSportos. ·- 1 

• 

Como vota o nobre Líder do PMDB? 

O Sr. Ronan Tito (PMDB- MG)- Siffi. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Corno vota O riobre Líder do PFL? 

~Sr. João MeneieS- (PFL -- PA)- Nãq. 

O SR. PRES-IDENTJ; (t-íllinbeito Lucena) -
Como--vOta O Uder do PSbB? 

_ O S_r._ Fernando HeJ:J.rique Cardoso (PSDB 
-MG)-Sim. . . . 

O SR. -PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Líder do PDS? 

O Sr. Jarbas Plissariitho (PDS ..:..... PA) -
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (HurtJberto Lucen~) -
Como vota o Líder do PTB?-

0 Sr. Carlos Alberto (PTB- RN)- Slní. • 

O SR. PRESIDENTE_ (Humberto Lucen_à)_ ..:_ 
Como vota o Líder do PDT? 

0-Sr. Maurício Corrêa (PDT- DF)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ç:;omo vota o Lí_der do PDC? -

= Ó Sr. Mauro B_Qrges CPPC~~~QOJ ~Si~~ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_-

CornO vdta o Líder do PMB? - ' 

o Sr. Ney Maranhão (PMB - PE)- Siry,, 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Corno vota o Líder do PSB? 

S. Ext está ausente, 

-O SR.--PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os Srs. Senadores já pódein votar. A votação ê 
nominal. 

(Procede-se it votação.) 

VOTAM "SJM"OSSRS.SEI'IADORES, 

Albano Fr-anc;.o 
Alfredo CamPos 
Aluízio Bezerra 
Carlos Alberto 
CarlOs Chiarelli 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Dirceu Carneiro 
Dfvaldo Suruagy 
Fernando Cardoso 
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
lrapuái"l Júnior 
'ltarriai-Franco 
·Jarbas_ Passarinho 
João Càlinon 
José lgnácio 
Jutahy Magalhães 
Louremberg Rocha 
Lourival Baptista 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
MauricLo Corrêa 
Mauro Benevides 

Mauro Borges 
Metra ·Fnno- · 
Mendes Canale 
N~s.on Carneiro 
Ney Maranhão 
Pompeu de Sousa 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito 
T eotonio Vilela Filho. 
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VOTAM ·'I:'fAo·· OSSRS. SE!YADORE:X 

Mário Maia 
Roberto Campos 

O SR. P_RESIDENTE (Humberto Lucena) -
En'cerrada a votação. Vai 51~r feita a apuração. 
(Pausa.) 

Votaram "Sim" 33 Srs. Sendores;e--•·N:aO", 2." 
NaO houve abstenção. 
Total 35; coi-n o Presidente, são .3-6 Votos. 
Não houve quorum. 
A Presidência vai suspender a sessão por 1 O 

minutos, acionando as campainhas para a cha
mada dos SrS. Senadores a plenárlo. 

Está Susperi.Sa à Sessão. 

(Suspensa -às 14 horas e 20 riúnutàs, a 
SesS§o __ é.feab-erta às J4 horas e 21 rhlnUtoS.) 

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

O Sr. Leite Chaves - Sr. Presldente, Peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Cha
Ves, pela ordem.-

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
não sabendo que a votação era nominal, sentei
me na bancada de outro Senador. Meu voto, as
sim, foi registrado no painel em seu nome. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
A Presidência está recebendo da Assessoria a in
formação de que, além de V. Ex•, o Senador João 
Menezes está presente e não votou. POrtanto, a 
presença de S. Ex• é contada para efeito de quoM 
runt. - - -- --

Desta forma, em tendo havido quorum, está 
aprovado o requerimento. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr~ Presidente, 
permita-me. Mais do que isso, se Qautor do pedi
do de verificação não votou, está anulado o pedido 
de verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Realmente está aprovada a proposição. 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 216 de 1985, que altera 
a redação da Lei n~ 6251, de 8 de outubro 
de 1975, que institui normas gerais sobre 
desportos. 

(Dependendo de parecer) 

Sobre a mesa, Parecer da Comissão de Educa
ção e Cultura, que será lido pelo J9 Secretário. 

É lido o seguinte_ 
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PARECER 
N' 5, de 1988 

Da Comissão de Educação e Cultura, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara no2t6, 
de 1985 (no 2.929-C, de 1983, na Casa 
de origem), que "altera a redação da Lei 
0° 6.251' de 8 de outubro de 1975, que 
institui normas gerais sobre desportos". 

Relator: Senador Gastão Müller 

O Projeto de Lei da Câmara no 216, de 1985 
(n9 2.929~C. de 1983, na Câmara dos Deputados), 
de autoria do Sr. Deputado Márcio Braga, tem 
por objetiVo a alteração da Lei on 6.251, de 8 
de outubro de 1975, que insütui narinas gerâis 
sobre desportos. . _ _ _ 

Justificando a Proposição, o ilustre parlámentar 
se reporta ao "Ciclo de Debates: Panorama do 
Esporte Brasileiro", promovido pela ComisSãO de 
Esporte e Turismo da Câffiara dos Deputados, 
do qual resultou a constatação de que a legislação 
desportiva em vigor, idealizado nos idos do Estado 
Novo, encontra-se completamente defasada, não 
atendendo às atuais perspectivas da sociedade 
brasileira. Embora advogue a necessidade de revi
são estrutural para o Sistema Deportivo Nacional, 
o Autor da Proposição se atém a algumas medi
das conjunturais imediatas, destacando as se
guintes: 

l-Abolir o voto unitário obrigatório, nivelador 
das agremiações, ao equiparar aquelas com força 
representativa em seus Estados e outras sem 
qualquer estrutura e investimento desportivo. Es
sas últimas garantem maioria esmagadora nos 
colégios eleitorais do desporto. 

Em vez desse sistema; o pieseÍlte projeto de 
lei propõe a instituição-do voto plural e transitório, 
para cuja quanticação as confederações, federa
ções e ligas devem privilegiar; pela ordem, o de
sempenho técnico de suas filiadas, a nível nacio
nal, regional e local, nos últimos dez anos, poden
do considerar também _s_ua eficiência material. 

2 -- Permitir a formação de_ ligas intermuni
dpais, de federações desportivas interestaduais 
ou de ligas nas _capitais e no Distrito Federal. Esta 
faculdade visa ao melhor desempenho de muni
cípios e_ regiões que só assim poderiam atingir 
um estágio mais significativo no desporto. 

3 - Devolver aos estatutos e regimentos das 
associações, ligas, federações e confederações 
a necessária autonomia para: Organizar e fazer fun
cionar o desporto de acordo com o dinamisino 
da realidade das próprias entidades desportivas, 
resolvendo seus problemas sem a tutela do Esta
do e caminhando, no mesmo- sentido do País, 
para a redefinição de seu papel e para o reen-
contro com a legitimidade. _ 

Por último, o ilustre Deputado, em sua propo
sição, assenta como fundamental, a revisão das 
competências do Cohselho Nacional de Despor
tos (CND), cujas funções deveriam limitar-se às 
de assessoramento ao Ministro da Educação pa
ras as políticas e planos naclonals de amparo 
e desenvolvimento do desporto, libertando-se de 
atribuições judicantes, normativas e executivas de 
somenos importância. 

Submetida ao Senado ccimo câmara reVisOra, 
a propbsjção tem o nosso apoio básico no que 
diz respeito à autonomia das associações, Jiga"s 
federações e confederações e à correspondente 
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limitação da ingerência do Poder do Estado no 
dinamismo dãS mesmas. No entanto, encontra -
nossa _oposição no que se refere ao voto plural 
e à revisão radical das funções do Coriselho Na
cional de Desportos. 

Por isso, apresentamos a esta Comissão de 
Educação e Cultura emenda substitutiva a fim 
de explicitar eStes e outros pontos que, sem dúvi
da, darão às alterações da Lei n~ 6.251/75 o mes
mo sentido democrático pretendido pelo autor 
da proposição em exame. 

CC?Inffçam~s--'p~or-liltfodu:Zk; na conceituação de 
desporto do art. 2c da Lei n~ 6251/75, o enfoque 
participativo, além do seu caráter competitivo, e 
o reconhedmento de condições não formais para 
a sUa OPfátka: Essa·abertura coloca-se bem à altu
ra ·dos esforços para a intensificação dos despor
toS de massa Ou mais propriamente do "esporte 
para todos" por iniciativa das próprias comuni
dades. Tal mudança de visão reflete-se tarilbém 

-ha alteração dos itens do art s~. cuja ênfase não 
recai apenas no aprimoramento da aptidão física 
da população quanto no exercício de seu direito 
à prática desportiva através da escola e da livre 
iniCiativa das comunidades e dos indivíduos. 

Além disso, esta emenda substitutiva mantém, 
nos: artigos, 14, 15, 16 e 17, as alterações da 
proposição original quanto à existência de federa
çõe_s interestaduais, ligas intermunicipais, forrna 
jurídica das associc:ç_ões_ desportivã.s_ e vedação 
do profisslonalismo no âmbito das ligas despor
tivas~ Acrescenta, porém, ao artigo 17, que trans
fere c;ompeténcias no Conselho Nacional de Des
portos para os estatutos das_ confederações e fe
derações, os itens Vlll e sobretudo o IX, que dispõe 
sobre a composição do Conselho Arbitral; c_om 
fmalidade adstrita à organização das competições 
pl-_omovtdas pelas entidades de direção do des
porto comunitário. 

Passando agora aos pontos de divergência da 
Proposição do ilustre Deputado Márcio Braga, 
aprovada pela Câmara dos Deputados, esta 
Emenda Substitutiva formu1a diferentemente as 
alterações que devem ser introduzidas no artigo 
18, ou seja, no sistema de votação, consignado 
nos estatutos das confederações, das federações 
e das figas desportivas. A emenda preconiza, em 
vez da adoçáo obrigatória do voto plural, um siste
ma de voto _partidário que assegure a represen
taçãO de todos os segmentos esportivos de cada 
entidade, na composição de seus poderes. Ao 
mesmo tempo que evita o "nivelamento por bai
xo_,., das entidades, permite que as normas estatu
tárias Quantifiquem os votos das frliadãs de acordo 
com o níveJ de participação e vinculação técnica 
à entidade. As assembléias gerais poderão instituir 
livremente votos de mérito, transitórios que, revis
tos periodicamente, consagrem as atuações e o 
desempenho técnico da própria instituição. 

Ao preconizar o modelo paritário e distribuítivo 
de podereSnaS eritidades desportivas, esta emen
da substitutiva não só assegura a impossibilidade 
de obtenção de hegemonia por qualquer dOS seg
mentos que corporificam as entidades, como pre
vine a elitização do poder, caso se adotasse de 
modo obrigatório o sistema de voto plural e transi
tório, afastando a participação no poder dos clu
bes menores e das novas associações em franco 
desenvolvimento. 

Outro ponto de divergência da propOSição 
aprovada pela Câmara dos Deputados diz respeito 
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àS atribuições legais do Conselho Nacional de 
Desporto, aí reduzido a mero instrumento- de as
sessoramento do Ministro da Educação. Parece
nos imprescindível a manutenção do CND como 
órgão superior do sistema desportivo nacional, 
embora com _a reduçãO de suas funções execu-
tivaS, riormativas e judicantes. -

Assim é que esta emenda substitutiva, mesmo 
consagrando amplamente o _princípio da autono
mia das confederações, federações, ligas e asso
ciações desportivas, emancipadas da tutela esta
tal, na qualidade de entidades jurídiCas de direito 
Privado, abre ainda espaço para a supervisão nor
mativa e judica,_nte dõ Conselho Nacional de Des
portos, ao qual compete editar resoluções e nor
mas gerais sobre desportos, além de competir-lhe 
atividades de assessoramento ao Ministro da Edu
cação (artigos 1~; 11; 13, parágrafo 2>; 41; 42). 

Foram suprimidos também os artigos 19, 20, 
21 e 22, dada a acentuada ingerência do Conselho 
Nacional de Desportos na_organização e funcio
namento desportivo, transferidos à alçada regi
mental. 

Entre os artigos que passaram por um processo 
de reelaboração redacional. sem alterações subs
tanciais, contam-se o 46, sobre_ a isenção do Im
posto de Importação, e o 54, sobre os casos de 
recurso ao Poder Judiciário do Estado. 

Feitas estas modificações, encarecemos -à Co
missãO de Educação e Cult~ra a oportunidade 
do Projeto de L~i n~ 216, de -1985 (n~_2.929-C, 
de 1983, na Câmara dos Deputados/, ná fÕrma 
desta __ em_enda substitutiva, que. loõge de desfi
gurar a proposição original, retoma-a com o mes
mo objetivo fllfldamentaf, qual seja, o de dar ao 
desporto nacional balizamento mais. democrático 
e participativo. 

Votamos, portanto, pela aprovação do Projeto, 
nos termos da seguinte: 

EMENDA N' 1-CEC 
(Substitutivo) 

Altera a redação da Lei 0° 6.251, de 
1975, institui nonnas gerais sobre des
portos e dá outras providências. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. lo __ A Lei n~ 6.251, de 9 de outubro de 

1975, passa a vigorar com as seguintes altera
ções: 
1- O art. 1 o passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

''Ait 1' A organiZ<lçáo desportiva do País 
obedecerá ao disposto nesta lei, em seu regu
lamento e nas resoluções do Conselho Na
cional de Desportos." 

II- o art. 2° pas~ a ter a seguinte redação: 

"Art. 2? Para os efeitos desta lei, conside
ra-se desporto as atividadeS predominante
mente físicas, que enfatizam o caráter com
petitivo ou o sentido participativo, seja obede
cendo as regras preestabelecidas ou respei
tando normas, respectivamente em condi
ções formais ou não formais." 

lfl - O art. 59 passa a viger com a seguinte 
redação: -----_ -_ -

"Art. 5~ O Poder Executivo definirá a Po
lítica Nacional de Educação Física e- Despor
tos, c.om os seguintes objetivos básicos: 
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1- promover o exercício do direito à prá- -
ti c a_ desportiva na população; 

J(- elevar o·nível de desenvolvimento des~ 
portivo no País; 

III- promover, na escola, a prática regular 
do esporte, como atividade de formação do 
homem e da cidadania; 

IV - dar oportunidade às comunidades 
para a prática voluntária do esporte no tempo 
livre; 

V - elevar o- nível técnico das represen
tações desportivas nacionais; 

V1 - favorecer as possibilidades de _livre 
iniciativa na área desportiva· do País; 

VII - incentivar e apoiar- a- pesqüina na 
área da Educação Física e Desportos; 

VIII - aprimorar a formação dos recursos 
humanos que atuam na área_ da Educação 
Física e Desportos; 

IX - organizar programas de Educação 
Física e de Desportos destinados às pessoas 
portadoras de deficiência." · 

IV-O art. 11 passa a viger com a seguinte 
alteração: 

"Are 11. O desporto comUnitário, arria-· 
dor, não amador ou profissional, sob a super
visão do Conselho Nacional de Desportos, 
abrange as atividades das associações, ligas, 
federações, confederações e cl.o Co:nitê 
Olímpico Brasfleiro, integrantes obrigatórios 
do Sistema Despmtivo Nacional." 

V-Oart. 13 passaaviQeracresddodoseguin
te § 29, renumerando o atual parágrafo único para 
§ 19: 

"Art 13. 

§ 29 Das decisões dos tribunais das con
federações não cabe recurso para qualquer 
entidade do Sistema Desportivo Nacional, 
salvo quando proferidas contra literal dispo
sição de norma emanada do poder público 
ou de federação internacional dirigente, caso 
em que cabe recurso para o Conselho Nacio
nal de Desportos, na forma que vier a ser 
estabelecida pelo regulamento desta lei." 

'vi - Ficam redigidos da seguinte forma o art. 
14 e seus§§ 1~ e 21: 

"Art. 14. As federações desportivas, filia
das às _confedera_ções, sã.o entidades de dire
ção dos desportos em cada unidade da fede
ração ou conjunto delas. 

§ 19 Não poderá haver em qualquer uni
dade ou grupo de unidades federadas mais 
de uma Federação Desportiva pa"ra cada des
porto. 

§ 29 Sempre qUe haja em qualquer uni
dade _ou grupo de unidades federadas pelo 
menos três associações desportiVas que tra
tem do mesmo desporto, fiCarão elas sob 
a direção de uma Federação Desportiva que 
poderá ser especializada ou eclética." 

vn - É a seguinte a redação do art. 15: 

"Art- 15. As ligas desportivas, filiadas às 
federações, cuja organização ê facultativa, 
são entidades de direção dos desportos no 
âmbito municipal ou intermunicipal, poden
do constituir-se através do agrupamento de 
três ou mais associações. 

Parágrafo único. As_ ligas ficam obriga
das a promover até seu término campeo

- natos_ de júniors sob pena de perder sua filia
ção." 

vm - o parágrafo único do art. 16 é desdo
brado em§§ 1~, 2~. e 3~, com a seguinte redação: 

"§ 16 As associações desportivas ou clu
bes serão registrados como entidades jurídi
cas de direito privado, de acordo com a legis
fãção vigente e sem neces_sidade de registres 
adicionais em outros órgãos públicos.'" 

§ 2~ As associações desportivas pode
rãp filiar-se ~s ligas ou _às feq_erações ou a 
ambas, - · 

§ 3« As asSodações desportiVas que pra
tiquem um ou mais desportos profisSionais 
filiar-se-ão obrigatoriamente à res.P._ec~v~ fe
deração que as dirijam no Estado, sendo ve
dada a_ dire<rªo do profissionalismo no âm
bito das ligas desportivas." 

-IX- É a seQUi~te a redação _do arl 17: 

.- -- "Art 17, Cabe aos; estatutos das cqnfe

. derâções, -federaçõ-es,: ligaS e associações 
desportivas fiXar requisitos necessários à sua 
~nstituição, organização- e _f~ncionamento, 
obseryado o previsto nesta lei e no seu regu
lamento, no que diz respeito a: 

I:.:_ transferência de atletas, atendendo às 
Difetrizes emanadas do ·cND; 

II- coordenação dos calendários referen
tes aos respectivos esportes em suas áreas 
de atuação; . 

lli - datas, horáriOs e íhte~alos de jogos, 
~respeitados os direitos e _as conquistas çlos 
atletas; 

IV - prazos de mandatos de presidente 
e vice-presidente, eleitos ou reeleitos após 
a PublicaçãO desta lei, que não poderão exce
der de 4 (quatro) anos, permitida a recon
duçãO por uma só vez; 

V - a constituição ou não de conselhos 
e sua organização e funcionamento; 
- - VI --a profissionalização ou não de _seus 
diretores; 

Vll- a constituição, organização e funcío
namento de suas respectivas divisões; 

VIII- as condições para permissão ou não 
da prática do profissionalismo nas associa
ções desportivas; 

1X ~a composição de um órgão técnico, 
o Cõnselho Arbitral, obrigatório no futebol, 
é facultativo para os demais esportes; para 
Qrganizar as competições promovidas pelas 

_entidades de direÇão do desporto comuni
tàri_o, constituído com este fim específico e 
fofinadO exdusívainente pelas entidãdeS ou 
associações participantes dãs mesmas com;. 
petições e presídido pelo presidente da enti
dade." 

-X-Fica redigido da seQuinte forma O art. 18, 
com o acréscimo dos §§ 19, 2?, 3°, 49, 59 e 6~; 

"Art. 18. Sob pena de nulidade, os esta
tutos das confederações, das federações e 
das liQas desPortivas obedecerão" a um siste
ma de voto paritário, por nível de participação 
e vinculação técnica à entidade, observadoS, 
_nª_hipótese exclusiva do voto plural nas fede
rações, a correspondente quantificação dos 
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votos, de acordo com as respectivas filiações, 
nas __ diversas divisões de profissiOnais e da 
filiação amadora, na representação de todos 
os filiados em qualqur reunião de seus po
deres. 

§ 1 ~ Os estatutos- das confederações, 
das feder_a_ç_õeS e das ligas despOrtivas obri-

__ gatorig~_rn~nte garantirão o direito de partici
pação direta, com voto de todOs Os filiados 
_nas assembléias gerais, desde que se encon
trem no eXetcício- de suas atividades espor· 
tivas e em cumprimento nOrmal de suas obri
gações legais e estatutárias. 

§ 21 A quantificação dos votçs dos filia.: 
dos poderá privilegiar, de forma transitória, 
o desempenho técnico no âmbito !Oca!, re_
gional e nacional, no período de 4 (qúatro). 

_ .3!nos, .dentro do qua! se realiza!ll ás reUniões. 
§ 3° _ Nas federaçói!s estaduais de fute

bol, a soma dos votos das _ _a_ssodações que 
integram as divisões principais de profissio
nais dos Estados, bem como a de qualquer 
um dos segmentos eleitorais da entidaae, re
sultante da quantificação privilegiada prevista 
neste artigo, não poderá ultrapassar a metade 
do somatório dos votos do colégio eleitoral 
das federações, neles computados os votos 
das demais associações, das ligas despor
tivas e das associaÇões amadoras díretamen· 
te_filiadas. 

§ 4° A soma dos votos das __ associações 
integrantes da Divisão Principal de Profissio
nais deverá corresponder, no mínimo, a 30% 
(trinta por cento) do somatório dos votos do 
colégio eleitoral. 

§ 59 As confederações, federações e li
gas terão o prazo máximo improrfOgável de 
6 meses, a contar da yigência do regulamen
to des~ lei, para codifiCãÇ:ão dos novOs crité
rios quantificádores dos Votos dos filiados 
e devida adequação expressa de seus respec
tivos estatutos. 

§_ 6? Até _que ~e efetivem as necessárias 
codificaÇões e as correspOndentes alterações 
nos estatutos, prevalecerá o critério em vigor 
ar:tes da vigência desta lei." 

XI- Fica eliminada a redação dos arts. 19, 20, 
21 e 22, renumerando-se, em conseqüência, os 
demais artigos. 

XII-A redação do art. 41 passa a ser a se-
guinte: - -

"Art:--- 4-1. O Conselho Nacional de Des
portos, do Ministério da Educação, é o órgão 
normativo é de aconselhamento máximo pa
ra as atividades- deSpOrtivas, observadas as 
normas editadas pelo Poder ExecUtivo Fede
ral." 

XIII- O art. 42 passa a vigorar ·coln ·a seguinte 
redação: 

~'Art. 42. Compete ao Conselho Nacio
nal de Desportos editar, sob a forma de reso
lução, normas gerais sobre desportos, respei
tada a autonomia das entidades desportivas 
de direito privado e a competência exclusiva 
de seus estatutos para a fiXação de normas 
e reqUisitOS relativos ao füncionamento inter
no das mesmas, bem como assessorar o 
ministro da Educação na elaboração da polí
tica nadonal de educaç~o fí_s[l;:a e desportos, 
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no acompanhamento e avaliação da sua exe
cução, e oul.ras atividades de assessoramcn
to a ele confiadas pelo ministr_Q ou previstas 
emlei." _ 

XIV -·o ãrt. 43 passa a viger com a seguinte 
redação: 

"Art. 43. O Conselho Nacional de Des
portos compor-se-á de 15 (quinze) mem
bros, sendo: 

1-10 (dez) de livre escolha do presidente 
da República, dentre pessoas de elevada ex
pressão cívica e de notórios conhecimentos 
e experiência em desportos, com mandato 
de 4 (quatro) anos, permitida a recondução 
por uma só vez; 

n -1 (um) representante das confedera
ções desportivas escolhido. dentre os inte
grantes de lista tríplice organizada sob a coor
denação do Presidente do Conselho Nacio
nal de Desportos e encaminhada por este 
ao ministro da Educação até 3 (três) meses 
antes de expirai ·o- mandato dos represen
tantes; 

[JI-1 (um) representante do Comitê 
Olímpico Brasileiro, escolhiâo entre os inte
grantes de lista tríplice organizada e encami
nhada por aquele órgão até 3 (três) meses 
antes de expirar o mandato do representante; 

rv -1 (um) representante dos conselhos 
regionais de desportos, escolhido entre os 
integrantes de lista tríplice organizada sob 
a coordenação do presidente do Conselho 
Nacional de Desportos e encaminhada por 
este ao MinistériO da Educação até 3 (três) 
meses antes de expirar o mandato do repre
sentante; 

V -1 (um) secretário de esportes de uma 
das unidades da federação, escolhida entre 
os integrantes de llste tríplice organizada sob 
a coordenação do presidente do conselho 
nacional de desportos e encaminhada por 
este ao Ministério da Educação até 3 (três) 
meses antes de expirar o mandato do repre
sentante; 

VI- o dirigente dCi órgão do f.1.inistério da 
Educação responsável pela administração e 
coordenação das atividades de educação fisi
ca e desportos, que integrará o Conselho co
mo membro nato. 

§ 1 o Os membros do conselho, exceto 
os representantes do MEC. serão nomeados 
por ato do presidente da República. 

§ 29 Os membros referidos nos H:ens U, 
lll, [V e V deste artigo terão mandatos de dois 
anos, permitida a recondução por uma só 
vez, não sendo admltída nova indicação ou 
eleiçãO no período, salvo nos casos de faleci
mento, renúncia, destituição ou perda da fun
ção de conselheiro. 

§ 3<> Em caso de vaga, a nomeação será 
para completar o mapdato e somente ser~ 
considerada para o efeito de limitar a recon
dução se ocorrer na primeira metade do pra

. zo normal do mandato. 
§ 49 Dentre os mémbros referidos no 

item I deste artigo, o presidente da República 
designará o presidente~ y:lç-e-presidente do 
Ccitfselho." -

XY- "ta segUinte a ied"ãção ao art. 4Ef, passan
do os seus §§ 1? e 29 a Constituírem parágrafo 
único: 

"Art. 46. É -~oncedida isenção do Impos
to de lmport,ação e do Jmposto sobre Produ
tos Industrializados _ao material e equipamen
to destinados à prática dos desportos, sem 

_ equivalente nacional, importados por entida
des do Sistema Desportivo Nacional. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se também ao material e equipamento 

---importá dos por atletas praticantes, satisfeitos 
o~ _requisitos legais. 

XVI- Ficam acrescidos à lei modificada os 
arts. 53 e 54, redigidOs na forma seguinte: 

''ArL 53. A propaganda e a publicidade 
em uniforin€s de atletas, árbitros e demais 
auxilíares desportivos, durante as competi
ções, será permitida, observadas a legislação 
e as normas internacionais.'' 

Art, 54. As questões disciplinares decor
rentes da prática dos desportos, bem como 
as questões ~ela_1il(as às competições, serão 
proces-sadas e julgadas, exdusivamente, no 
âmbito das entidades _ _desportivas, indusive 
pelos Seus óri;Jãos_ de justiça e disciplina des
portivas. 

§ 1 ~ Ficarão privadas de receber qUais
quer recursos finánceiros de origem oficial 
ou governamental as entidades e associa
ções que se valerem da Justiça do estado, 
antes de esgotadas todas as instâncias julga
doras das entidades e órgãos a que se refere 
este artigo. 

§ 2Q Fícarãã _Jguàlrnente privadas de re
ceber os reçursos a_que se refere o parágrafo 
anterior as -entidades e associações que vie
ram a beneficiar-se- de- medidas concedidas 
a atletas pela Justiça do Estado. 

§ 3c Não se aplica o disposto neste arti
go se_ a questão, no âmbito das entidades 
oç:lesportivas, não estiver definitivamente julga
da no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da propositUra da demanda." 

Art. 2" Dentto do prazo de 60 (sessenta) dias 
de sua publicação, o Poder Executivo regulamen
tará esta lei. 
- -Art 3" Esta lei entra em vigor na data de sua 

- p~,Jblicação. 
Art 4~ Revogam-se as disposições em con

tráriO.-
Sala das Comissões, 1 O de abril de 1986. -

Jorge Kalume, Presidente - Gastão Müller, 
Relator- Odacir Soares- José Uns- João 
Calmon. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer conclui pela apresentação -de substi
tutivo que ofereCe. 

Solicito ao nobre Seoador Itamar Franco_ o pa· 
recer da Comh~são de Constituição e Justiça sobre 
o projeto e o substitutivo da Comissão de Educa~ 
ção e Cultura. -

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o pro

jeto sob exame, de autoria do nobre Deputado 
Márcio Braga, objetiva alterar a redação de vários 
dispositivos da Lei n~ 6.251-, de 8 de outubro de 
1975, que "institui normas gerais sobre despor-
tos". . . ·-· -· 

2. Seildo -·o proje_t9 em questãO oriundo da 
CãmareJ dos Deputados e tendo recebido emenda 
Substítutiva da Comissão de Educação e Cultura, 
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~oi o mesmo encaminhado ao exame desta co
missão, na forma regimental (art. 101), a fim de 
opinar sobre a constitucionalidade e juridicidade 
·9o substitutivo apresentado pela referida comls· 
são. 

3. Após examinarmos detidai;nente a matéria, 
verificamos ser necesSáiio introduzir oUtras altera· 
ções, visando, sobretudo, atualizar a terminologia 
anteriormente adotada no desporto, por não estar 
de acprdo com a utilizado nos âmbitos nacional 
e lntemacional, além de ampliar o conceito de 
esporte e promover, nã escola, a prática regular 
da educação física e do esporte, como atividades 
básicas da educação. 

4. Ante o exposto, conduímos pela constitu
cionalidade e jurid!cidade do projeto, que se evi
dencia acorde às normas regirnentafs e à técnica 
legislativa, nos termos da apresentação de substi
tutivo, que subsegue: 

EMENDA N' 2-CCJ 
(Substitutivo) 

PLCn'216.de 1985 

"Altera a redaçáo da Lei n"' 6.251, de 
8 de outubro de 1975, que "Jnstitui nor
mas gerais sobre desportos" e dá outras 
providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A Lei n1 6.251, de 8 de outubro de 

1975, passa a vigorar com ãS seguíntes altera-
ções: -

I- o art. 1 Q passa a vigorar com a_ seguinte 
redação: 

"Art. 1 o A organização desportiva do País 
obedecerá ao disposto nesta lei, em seu regu
lamento e nas resoluções do Conselho Na
cional de Desportos"; 

11-o art. 2° passa a vigorar com a seguinte 
redação: · 

"Art. 2Q Para os efeitos desta lei, conside
ra-se desportQ a atividade predominante
mente F!Sica, que enfatize O -carátef formativo
educacional, participativo e competitivo, seja 
obedecendo à regras preestabelecidas ou 
respeitando normas, respectivamente em 
condições formais ou não formais"; 

l/1-o art 5~ passa a vigorar com a seguinte 
redação: ~ 

"Art. 5 9 O Poder Executivo definirá a Po
lítica Nacional de Educação F"ISica e Despor
tos, com os seguintes objetivos básicos; 
I- promover o exercício do i:lireito à edu

cação fi.s:!ca e a p~ática desportiva na popu
Iaçâoj 

II-elevar o nível de desenvolvimento des
portivo no País; 

nr- promOver, na escola, a prática regular 
da educação fisica e do esporte, corno ativi
dade de formação do homem e da cidadania; 

IV-dar oportunidade às comunidades 
para a prática voluntária do esporte no tempo 
livre; 

V- elevar o- rlível técnico das represen
tações desportivas nacionais; 

Vl_- favorecer _as possibiJ_idades _de livre 
iniciativa na área desportiVa-do País; 

Vll- incentivar e apoiar a pesquisa na área 
da Educação Física e Desportos;-
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vm -aprimorar a formação dos recursos 
humanos que atuam na área da educação 
Física e- Desportos; e -

IX- organizar programas de Educação 
Física e de Desportos destinados às pessoas 
portadoras de deficiência"; 

IV-O art. 11 passa a viger com a seguinte 
redação: 

"'Art. 11.-- o- "desporto comunitário, não 
profissional e profiSSional, sob a supervisão 
do Conselho Nacional de Desportos, abrange 
as_atividades .das assodaçõe:;;, ligas, fecterÇJ.· 
ções, confederações e _d_p _Comitê Olfmpii::o 
Brasileiro, integrantes obrigatórioS do-Siste
ma Desportivo Nacional": 

V- o art 13 pZissa-a~~ge(acrE:Scido d6 se
guint~ ~ 2:! fe_nt.!~~~ndQ g at~~l par~g~af~ único 
para§ 1~: 

"Arl 13. . ...................... . 
,,,-OM----···-.....---.~~~ ... ----·.._ ... ,_---

§ 2? Das decisões dos tribunais das con
federações não cabe recurso para qualquer 
entidade do Sistema Desportivo Nacional, 
salvo quando proferidas contra literal dispo
sição de norma emanada do poder público 
ou de federação internacional dirigente, caso 
em que_ cabe recurso para o Conselho Nacio
nal de Desportos, na -formã que vief a ser 
estabelecida pelo regulamento desta lei"; 

Vl-ficam redigidos_ da seguinte_ forma o-art. 
14 e seus§§ }9 e 2~: 

"Art. 14. As federações desp-ortivas, filia
das às confederações, São entidades de dire
ção dos desportos em cada unidade da fede
ração ou conjunto delas. 

§ 1.0 Não poderá haver em qualquer uni
·dade ou grupo -de unidades da federação 
mais de uma Federação Desportiva para ca:. 
da desporto, existir uma e"t1tidade específica 
para a área profissional e outra, diversa, para 
a área não profissional. 

§ .29 Sempre que haja em qualquer uni
dade ou grupo de unidades federadas pelo 
menos três associações desportivas que tra
tem do mesmo desporto,- ficarão elas sob 
a direção de uma Federação Desportiva que 
poderá ser especializada ou edética"; 

Vll- é a seguinte a redação do art. 15: 

"Art. 15.~ As ligas desportivas, filiadas às 
federaçõ_es, c_uja organização é facultativa, 
são enttdades de direção dos desportos no 
âmbito municipal ou intermunidpal, poden
do constituir-se através do agrupamento de 
três ou mais associações. 

Parágrafo único·. -As ligas ficam ObriQa
das a promover até seu término campeo
natos de júniores sob pena de perder sua 
filiação"; 

vm -o parágrafo único do art. 16 "é desdo
brado em§§ 1?, 2o, e 3?, com a seguinte redaçáo:' 

"§ 1 o As associações desportívas ou clu
bes serão registrados como entidades jurídi
cas de direito privado, de acordo com a legis
lação vigente e sem necessidade de registras 
adicionais em outros órgã"os públicos". 

§ 29 As associações desportivas que pra
tiquem desportos não profission-ais poderão 
filiar-se.às Iigãs ou às feder~ões, ou a_ ambas. 

____ § .3'> _ As associações desportivas que pra" 
tiquem d~sportos profissionais J?OdE!r~q filiar
se às federações ou_ às confederações des-
p'õlttVas,~ õu-~ am~is~; .- -

lX-é a ~eguinte a redação do art. 17: 

"Art. 17. Cabe aos eSbiti..itOs daS confe
derações, federações, ligas e associações 

-desportivas fixar requisitos n-ecessários à sua 
çonstituição, organização e funcionamento, 
observado o previsto nesta le"i e nd seu regu
lamento, no que diz respeito a: 

I:...._ transferência de atletas-, atendendo às 
diretrize5 emanades do CND; 

_n_- Coorâeha"Ção dos--calendários referen
teS aos--reSpectivos esporteS em suas áreas 

-de atuaçao;----- - -------- -- ---- ----

111- datas, horários ·e 1hteivãlos de- jogos, 
-respeitados os direffõ-5-_e as ·conquistas dos 
--atletas; 

______,.. : Jy :_.:_.-prazos de m?fldatos de presidente e 
. -vice-presidei1te, 'eleitoS ou reeleitos apOs a 

publiCaçãO desta lei, que não poderão exce
der de 4 (quatro) anos, permitida a recon
dução por ama só vez; 

V- a constituição _ou nã9 de _conselhos 
-----e s_ua organização e funcionamento; 

VI- a profissionalização ou não de seus 
diretor_es_; 

VIl-a constituição,_organização e funcio
namento de suas respectivas divisões; 

VIII- as condições par~_germissâo ou não 
---da prática do profissionalismo nas associa

ções desportivas; 
IX- a composição de um órgão técnico, 

o Conselho- Arbitral, obrigatório no futebol 
e facultai:i'là Parâ os demaís· esportes, para 
organizar as competições promovidas pelas 
entidades de direção do desporto comuni
tário, constituído com este fim específico e 
formado exclusivamente pelas entidades ou 
associações, estas com voto qualitativo por 
classifiCaÇão técnica, partícipantes das mes-
mas competições e presidido pelO pr-eSidente 
da entidãde." 

X-Fica red_igid_o da seguinte forma o art. 18 
CO!'f1 o acréscimo dos§§ 1°, 2°, 3°, 4~, 59 e 6~;-

"ArC] 8. Sob pena de nulidade, os esta
tutos das confederações, federações e ligas 
desportivas obedecerão ao sistema de voto 
unitário na representaçãO das fillé!das nas 
reyniões de seus poderes, assim entendidos 
a Assembléi_a Geral, o T nbunal de _Justiça 
Desportiva e o_ Conselho Fiscal. 

§ 1 ~ O direito de voto nas assembléias 
gerais eleitorais será garantido, exclusiva
mente: 

a) Nas Confederações Desportivas: _às 
F~derações Desportivas Estaduais e às Asso
daçõ_es Desportivas participantes da divisão 
principal, ou correspondente, do último camw_ 
Peonato nacional, ou equivalente; 

b) Nas Federações Desportívas: às Asso
ciações Desportivas participantes da divisão 
principal, ou·correspond_ente, do último cam
peonato _estadual, ou equivalente; 

- -c)- Nã.s l..:fgas Desportivas: _às -Associações 
Desportivas partícipé!ntes da divisão princi
pal, ou correspondente, do último campeo
nato municipal, ou equivalente; 
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§ 2" Nas entidades desportivas dirigen
tes de _f'!1odalid?des qe prática profissional, 
os_ campeonatos referidos nas_ alíneas a e 
b do parágrafO anteriOr, sãÕ oS carrlpeOnatos 
nacioanais e estaduais profissionais da divi" 
são principal ou corresponderite. ___ ~ 

§ 3"- No caso das entidades desportivas 
dirigentes ec~éticas, os carnpeonatos citados 
nas alíneas a, b e c do § to, referem-se a 
·cada modalidade desportiva que as cornw 
põem, garantindo o direito, a·-cadã aSsocia
ção desportiva. de um voto para cada cam
peonato principal disputado 

§ 4~ As entidades desportivas nacionais 
_dirigentes deverão indicar, por ocasião do 
encaminhamento ao ConselhO Nacional de 
Desportos -do seu Calendário Desportivo 

_ Anuai, qual· o cam-peonato que corresponde 
aos previStos nas alíneas a. b e c do§ 1,., 
naquele_ ano. 

§ 5<> Ca,berá .;1_9 Conselho Nacional de 
Desportos estabelecer normas ·complemen
tares disciplinadoras clo fundoriamento das 
Assembléias Eleitorais das entidades dirigenR 
tes desportivas. 

§ 6" Os eStatutos das entidades despor
tivas dirigentes serão a_daptados, para efeitos 
do presente artigo, no prazo- de 90 (noventa) 
dias." - --

XI- Ficam suprimidos os arts. 19, 20,_ 21 e· 
22, renume·rand~se,_ em conseqüência, os de
mais artigos. 

XII- A redação do art. 41 pas.sa a ser a se
guinte: 

"Ari:. 41. O ConSelho· Naciohal de Des
portos, do Ministér1õ -da Educação, é o órgão 
de aconselhamento máximo do esporte e de 
atuação normativa, s-obretudo quanto à orga
nização, funcionamento, expansão e aperfei
çoamento do esporte, observadas as normas 
editadas pelo Poder EieCutívo Féderãf.'' 

XIII- O art. 42 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

-"Art. 42. Comp-ete ao CofLSelhó Na cio
mil de Desportos: 
I- assessorar o Ministro da Educação nos 

assuntos do esporte; 
II- coordenar a formulação da politica 

nacional do esporte; 
m-acompanhar e avaliar a execução da 

política nacional do esporte; 
IV- estudar, propor e promover medidas 

que tenham por objetivo assegU-fãr melhor 
administração e organização do esporte; 
V- propor normas referentes à manuten· 

ção da _9rdem esportíVa e à organização da 
justiça e· disciplina esportiva; 

Vl- editar- normas cOmplementarú so
bre o_ esporte; 

VII- coordenar a elaboração do Calendá
rio Esportivo Nacional; - -

Vlll- desenvolver estudos e promover o 
debate, em âmbito nacioPal, das principais 
questões afetas ao esporte; 

[)(-aconselhar e orientar os órgãos e en
tidades esportivas nos assur.tos relativos à 
legislação e jurisprud~flc!a <k•s 11ormt"''> rlo 
esporte; 
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X- baixar resoluções e recomendações 
que orientem a execução do processo des
portivo brasileiro." 

XIV-O art. 43-Pa5Sa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art, 43. O Colegiada do Conselho Na~ 
cional de Desportos compor-se-á de quinze 
(15) membros, sendo: 
I- dez ( 1 O) de livre escolha do presidente 

da República, dentre pessoas de elevada ex
pressão dvica e de notórios conhecimentos 
e experiência em desportos, -com mandato 
de quatro (4) anos, permitida a recondução 
por uma só vez; 

](-um (1) representante das entidades 
desportivas nacionais dirigentes que abran
jam desportos de prática profissional reco
nhecida pela legislação desportiva em vigor, 
esc.olhido entre os integrantes de lista tríplice 
organizada sob a coordenação do presidente 
do Conselho Nacional de Desportos e enca
minhada por este ao ministro da Educação 
até três (3) meses antes de expirar o mandato 
do representante em exercido; 

III- um (1) representante das entidades 
desportivas nacionais dirigentes que abran
jam desportos de prática não profissional, 
escolhido_ entre os integrantes de lista tríplice 
organizada sob a coordenação do p~esidente 
do Conselho Nacional de Desportos e enca
minhada por este ao ministro da Educação 
até três (3) meses antes de_ expirar o mandato 
do representante em exercícJo: 

[V- um (1) representante do Comitê 
Olímpico Brasileiro, escolhido entre os inte
grantes de lista tríplice organizada e encami
nhada por aquele órgão ao Conselho Nacio
nal de Desportos até três (3) meses antes 
de expirar o mandato do representante em 
exercído; 

V-um (1) representante dos Conselhos 
Regionais de Desportos, escolhido entre os 
integrantes de lista tríplice organizada sob 
a coordenação do Presidente do Conselho 
Nacional de Desportos e encaminhada por 
este ao ministro da Educação até três (3) 
meses antes de expirar o mandato do repre
sentante em exercício; 

VI- um ( 1) representante das entidades 
nacionais de Ciência do esporte, escolhido 
entre os integrantes de lista tríplice organi
zada sob a coordenação do presidente do 
Conselho Nacional de Desportos e encami
nhada por este ao ministro da Educação até 
três (3) meses antes de expirar o mandato 
do representante em exercício. 

§ i 9 Os membros do conselho, exceto 
os representantes do MEC, sefão nomeados 
por ato do presidente da República. 

§ 29 Os membros referidos nos itens 11; 
III, N, V e VI deste artigo terão mandato de 
dois (2) anos, peanitida a recondução por 
uma só vez, não sendo admitida nova indica
ção ou· eleição no período, salvo nos casos 
de falecimento, renúncia, destituição ou per
da da função de conselheiro. 

§ 3~ Em-caso de vaga, a nomeação será 
pra. completar o mandato .e somente será 
considerada para o efeito de limitar a recon-
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dução se ocOrrer na primeira m_etade do pra-
zo normal do mandato. _ _ _ , o -

-, f 49- Dentre os membl-os referidos no 
item I deste artigo, o·presidente da República 
designará o presiden_~e e o vice-presidente 
do Conselho." 

XJ/- Ê a segUinte a redãÇão elo art. 46, passan
do os seus §§ }9.29 a constituírem parágrafo ()_nico: 

"Art. 46. É concedida isenção do Impos
to de Importação e do_ Imposto sobre Produ
tos lndus~i~!iza~os ao matçrial e equipamen
to destinados à prática dos_ desportos, sem 
equivalente nacional, impo_rtados pór ~ntida
des do Sistema Desportivo Nacional. 

Parágrafo único. O disPosto neste artigo 
-,aplica-se também ao materiaJ e equipamento 
importados por atletas praticantes, satisfeitos 
os requisitos legais." 

__ XYL- Ficam_ acrescidos à lei modificada os 
~~:53 e__~._r~diQidos na for_ma seguinte: 

"Art 53.-- -A propaganda e-a publicidade 
em uniformes de atletas, árbitros e demais 
auxiliares desportivos, durante as competi
ções, serão peanitidos, observ:adas a legisJa
ção e as normas internacionais." -

"Art. 54. As questões disciplinares de
correntes da prática dos desportos, bem co
mo as questões relativas às competições, se
rão processadas e julgadas, ~c_lusivamente, 
no âmbito _das entidades desportivas, inclu
sive pelos órgãos de justiça e disciplina des-
portivas. · 

§ }9 Ficarão privadas de receber quais
quer recurs_os financeiros de orlgel'!) oficial 

· _o_u governamental as entidades e associa
ções que se vaJerem da Justiça do Estado, 
antes de esgotadas todas as instâncias julga

_:_doraS das entidades e órgãos a que se refere 
est;g_artigo. 

§ 29- _Ficarão igualmente privadas de re
ceber os recursos a que se_ refere o_ parágrafo 
ariterior as entidades e-assOciações que vie
rem a beneficiar-se de medidas concedidas 
a atletas pela Justiça do Estado. 

§ 39 Não se aplica o disPosto neste arti
go se a_questão, no âmbito das entidades 
desportivas, não estiver defmitivamente julga
da no prazo de 60_(sessenta) dias, contados 
da propositura da demanda." 

Art. 29 Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias 
de publicação, o Poder_ Executivo regulamentará 
esta lei. - _ 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua 
_publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições_ em con-
trário. -= 

Volto a frisar, Sr.- Presidente, este proleto já se 
eOContra no COfigfés.so Nacional há cerca _de três 
anos, e é da maior importância para o desporto 
nacional. 

É o parecer, sr. Presidente, 

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -
O Parecer da Çomissão de_Constituição e Justiça 
conclui pela apresentação de um segundo subs
titutivo. 

Completada a instrução da matéria. ~ssa-se 
à sua apreciação. 

, Ein diSCU$SãO,- em tUrno único.- dO projeto e 
,d~s .substituti\ÇOS. 

o·sr. João Me"n"ezes- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre Seriaâor-JoãO Me_nezes. 

OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pronun· 
cia o seguinte discurso~) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, vem à discussão este P_rojeto de Lei 
n" 216 da Câmara dos- DepUtados. Esse projeto 
não traz qualquer melhoria para o desporto nacio
nal. Trata-se, a princípio; de disputa entre interes
sados, em relação à eleição para a Corifederação 
Brasileira de Desportos. Este é o único funda
(Qento dessa discussão emitida no projeto. Melho
ria para o esporte_ é que não tem nenhuma, porque 
ninguém estudou esse assunto, ninguém fez na
da, não se induiu aqui ·nenhum dispositivo que 
yjesse reaJmente trazer algum benefício. 

. Diz-se gue esse projeto está aqui há mais de 
-um ano. E verdade. Há outros aqui de maior im
portância, e outros projetas que também precisa
vam ser votados e que encontram-se na Casa, 
há 3, 4, 5, 6 anos, sem serem votados. Esse, 
agora, está sofrendo uma pressão de interesse 
pessoal para que se venha a aprovar o projeto. 

Tenho certeza, como homem de esporte ....,.... 
e já fui Presidente do Conselho Nacional de Des
portos - de que o projeto que aqui está não 
atende às necessidades do País, e nem sequer 
a dos esportistas. Sabemos que o futebol, sobre
tudo, é o maior lenitivo que podemos encontrar, 
mas·o que s_e _está vendo é uma disputa constante 
em que até hoje não chegamos a um fim deter
minado. 

Vemos, por exemplo, nesse campeonato de ru
tebo~ acertam deteaninada coisa, e quando che
ga a hora de aplicar, já não querem mais. Vão, 
então, para a justiça comum; ·reclamam de toda 
a forma sem encontrar uma solução;_Agora mes
mo, já neste campeonato que se inicioU, o que 
se verificou foi que_ clubes, como o_ flamengo 
e outros grandes do Rio de Janeiro, recusaram-se 
a cumprir a lei que determinava em caso de em
pate fazer a decisão por pênaltis. 

Então, é _uma bagunça. E é contra essa bagun
ça interna e externa contra a qual me anteponho, 
Sr. Presidente. Desejo fazer,_ com a colaboração 
dos Srs. Senadores, alguma colsa que realmente 
venha trazer um beneficio para o futebol. Vemos 
essas seleç.ões saírem aqui do Brasil sem nenhu
ma orientação, e, até sem delegação formada, 
e os jogadores, além do que recebem, exigem 
remuneração por vitória ou empate! Por isso não 
voltamos, no futebol, a ser campeão do Mundo. 
Jogadores vão, chegain lá e não jogam ou, se 
vão jogar, querem que se pague não sei quanto, 
e se não pagar, eles não jogam, não viajam, e 
não atendem às disposições naturais. É essa a 
bagunça que está dominando o esporte. Esse 
tal grupo dos 13, que se fez, aumentou ainda 
mais a bagunça. E é contra isso que eu me insurjo, 
Sr:Presidente e Srs. Senadores. Faço um apelo 
a esta Casa, para que não aceitem, que_ votem 
cOriira, rejeitam es._se projeto de lei, porque, tão 
logo seja votada a Constituição, nos comprome
tamos a trazer o novo projeto imediatamente aqui, 
para ser discutido com a colaboração dos Srs. 
Senadores. O que não pos-so aceitar é que se 
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faça um projeto de lei para benefiCiar um~ determi
nado grupo ou pequeno grupo apenas _com esse 
objetivo, ou seja~ com Pbj~tiV.P.eleitor,eiro .. IS;,SO eu 
não posso aceitar, Sr. PresidEmte. Ainda hoje aca
bo de receber telefonemas de São PauJo e do 
Rio de Janeiro, para que aguarde uma oportu
nidade. melhor. a fim de que _se possa fazer uma 
lei que sUva aos inte(esses do esporte. Peço aos 
Srs. Senadores que, atendendo a essaS pOnde
rações __ e ao que _existe de público e notório no 
esporte brasileiro, se neguem a aprovar este pro-
jeto de lei. _ ---- - · 

Quem desconhece a sitUação caótica do esPor
. te_ brasileiro? Quem desconhece? E são 'certos 

clubes os interessados na aprovação desse proje
tinho, que está .:riando toda essa dificuldade. Vão 

- para os jamais, vão para- as rádios, vão para a 
televisão, contam mentiras, ficam numa conversa 
fiada, e o e.sporte vai cada vez mais se acabando, 
cada vez mais terminando. Peço· aos Srs. Seri!l
dores que não esqueçam que já existe formalizada 
uma CPl para apurar-IITegularidades nos deSpor
tos que tem, se não me enga·no, ·cerca de 11 

· assínaturas de Senadores. 
Portanto, confio nos Srs. Senadores para que 

rejeitem esse projeto de lei, e que as lideranças 
não mais se aponham à sua c-oncordância, para 
pedido de urgência. Isso hoje vai acabar, porque 
eu tenho certeza de que este projeto será rP.ieitado. 

Muito obrigado, Sr. Présidente 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Encerrada a discussão da matéria, passa-Se à vo-
tação. · · ·-• 

Em votação--õ substitutivo da Comissãb de 
ConstitUição e JUstiça, que tem prefei"ência regi
mental. 

O SrS. Senadores que o aprovari-1 queiram pe
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
verificação de quorum. - · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-~ 
Será feita a verificação solicitada pelo nobre Sena
dor João Menezes. 

Os Sts._Seil.adores já pOdem votar. (Pausa.) 

(Procede-se a votação) 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Alfredo Campos 
Aluízio Bezerra 
Carlos Alberto 
Carlos Chíarelli 
Chagas Rodrigues 
Qd CarVa:lho 
Dirceu Ca:meirci 
Fernando Cardoso
Gerson Camata 
Iram Saraiva 
Irapuan Júnior 
Itamar Franco 
Jarbas Passarinho 
João_Calmon 
José Jgnácio _ 
Jutahy Magalhães 
Leite_ChaveS 
Márcio Lacerda 
Marco Maciel 
Maurído Corrêa 
Mauro Borqes 

- Meirà- Filho' 
Mendes Canale 
Nelson Carneiro· 
RobertO Câm-Pos 
Ronafl Tito 

VOTAM '"NÃO'" O SR. SEIYAOOk: 

_ J9ão Me!1ezes 

O ,SR. PR~IDENTE (Humberto Lucena) -
Ei1Cert,ádã a Votaçao.- . -' · _-
' "Vai 5-e((eità á apúràçãO.· (PáUsa.) . 

Votaram "Sim"-26 Srs: Séri'aê::iõreS; e "não'', 1. 
Não' hoUve abstehÇãO: · ' · ' 
Totaf: 27-VbfoS: -
Não houve qUorUm. 
Vou interromp'er a sessão· por"'lb ininutos, nos 

termos regimentais. 

(SuspenSi!! às 14 horas e 32 minutos, a 
s~o é reaberta às 14 horas e 34 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Está reaberta a· sessão. Var-Oos vo1t8r-aos Jugafes, 
Srs. SenadQr!!s, para repetir. a vcrtação. 

· · O'sr. -Ítamâr FranC:~6-:- Sr. Presidente, peço 
· ·a palavra pela ordem. 

'o sR. PimSJDEN'TE (Humberto Luçena)
Tem a paJãVra o nobre senador. 

- O"SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pela ordem. 
Setn -revisão Cló" Orador.} - Sr. Presidente, caso 
não haja qUorum -adequado para a votação desta 

· matéria, so!Jcitaria a V. Ex' que a matéria fosse 
·colocada na Ordem do Dia da sessão convocada 

paraatarde. ----=C~-----~ 
O SR. PREsiDENTE (f-lurribeito Lucena) -

Certamente a matéria terá que entrar na Ordem 
-do Dia, Porque está em urgência. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O Plenário do 
SenadO ãprõVóü 6 regime de urgência, colocando 
a matéria nesta Ordem do Dia. 

O SR. PREsiDENTE (Jiuffiberto Lucena) -
Ce_rtamente, nobre_ senador, dr; acordo com oRe
gimento, ela constará em primeiro lugar da Or
dem do Dia. 

-O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Vamos repetir a votação. -

Srs. Senadores, tomem os·-seus lugares. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIÓENTE (Hwnberto Lucena) -
Tem a palavra? nobre Senador. 

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. P_ela 
ordem. Seni revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
não havendo quorum, foi rejeitado o projeto. Foi 
rejeitadO pai" falta de número. Não houve· quo
ru~, não há mais o projetc~·-

0 SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -
Nobre Senador, veja, bem, o projeto entrou em 
i"egime de urgência por decisão do plenário. En
tão, a votação tem que s_er_ respeitada agora e, 

_não: .havendo quorum, na próxima sessão. 

O _SR. PRESIDENTE (Huberto Lucena) -
Srs_. Senadores, já podem votar. (Pausa.) 

Houve comunicação de erro. Peço um pouco 
de _t~~mP?· (Pa':lsa.) 
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Já podeni votar os Sr SenadOres. 
Passa-se à votação. (Pausa.) 

ffroce_de-_s~ iJ .votação) 

VOTAM ''SIM"OSSRS. SENADORES: 

.•- ·_Alfredo Campos 
Carlos Alberto 
Carlos Chiarelli 
Chagas R()drigues 
Gd Carvalho 
Dirceu Carneiro 
Gerson c~a:ta 
Iram Sara!va . 
lrapuam Costa Júnior 
Itamar Franco 
Joãà ·calmon. 
José lgnáda 
Jutahy Magalhães 
Louriva1 Baptista 
Mareio Lacerda 
Marco.Maciel 
Mendes__ Canale 
Nelson Carneira 
Ronan Tito •. 

. VOTA '"NÃO"" OSR. SENADOR: 

João- Merle:i~s, 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Encerrada a votação. 
Vai ser feita a apuração. (Pausa.) 
Votaram-sim rg Sr' Senadores, não, 1. 
Não hOuve abstenÇão · · 
T atai: 20 votOs -
Não houve quorum. _ 

O SR. PREsiDENTE Hu~be~ Luce~a) -
Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco 
Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL--PE. Pronun
çia o seguinte discurso.) Sr. Presidente~ Sf Sena
dores, minha posição em favor das Zonas de Pro
cessamento de Expórtação é conhecida, pois jul
go que em muito-póderão contribuir para o desen
volvimento e emancipação de áreas, hoje, depri
midas, por deficiênCias nos Canais de distribuição 
de seus produtos para o exterior. 

Com isso, perdem-se, ou tomam rumoS diver
sos dos que deveriam, divisas que _muito bem 
poderiam ser aplicadas na própria região produ
tOra propiciando a criação de empregos_ e o apri
moramento da infra~estrutura. _ 

Foi, pÕrtanto, com grande satisfação que li, no 
Diário de Pernambuco de 28 de aQ-ostO último, 
.:> ~rtigo "Quem tem medo de ZPE?'', de autoria 
dq__Dr. José Aristóphanes Pereira, experiente ad
miriístrã.âof e reÕóni;ido f!cpnomis4l nordestino 
c_ujas idéias sobre o assunto· subscrevo. 

Nestas condlções transcrevo o referido artigo 
nos Anais desta Casa, para conhecimento d~ todo 
o País. -

- Diário de Pernambuco_, 28-8-88 

OOEM TEM MEDO DE lPE? 

José Ã.t:istopha~es Pereira .. 

A definiÇão de ZPE, ou Zonas de Processa
mento de Exportação, é bastante esclarece
dora do seu ?ignificado, mesmo quando s_e 
adota o redundante texto legal do recente 
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decreto-lei que disciplina a sua criação;· no 
qual estão conceituadas· como áreas de u~ 
vre comércio com o exterior, destinadas 
à Instalação de empresas voltadas para 
a produção de bens a serem comercia~ 
Hzados com o exterior. 

Apesar dessa razoável clareza na definição 
dos objetivos das ZPE e tenda. presente o 
fato de que a matéria vem sendo tratada, 
nos jamais e publicações especializadas, há 
cerca de dois anos, ainda assim, a queixa 
mais surrada que se levanta contra as ZPE 
é a de que o assunto não teria sido suficiente:. 
mente estudado e debatido. Alguns desta
cados representantes da indústria, especial
mente do centro-sul do País, decididos a não 
apoiá-las, encerram o começo da discussão 
sobre a matéria, alinhando-se com a inex
pugnável argumentação do mio vi, não U 
e não gostei. 

Outras vozes, respaldadas em sinuosas ar
gumentações técnicas, de origens duvidosas, 
mas sempre à guisa de recusarem, velada 
ou ostensivamente, o projeto das ZPE, lem
bram categoriacamente a existência e SUge
rem um vago aprimoramento do Programa 
Befiex, de inceritivo às exportações, coinci
dentemente crfado, também, por decreto-lei, 
de 1972,-época em que os assuntos-naCio
nais eram ampla e democraticamente debati
dos. Esquecem-se, todcivia, de dizer -que o 
Befiex é excelente para indústrias já Insta
ladas e implica conCeSSão ·direta de subsí
dios governamentais na irriporlação draw
back e na exportação. -

Em meio a essas manifestaçõ_es, algumas 
atitudes merecem, igualmente, registro, 
quando se constata que proeminentes lide
ranças, capazes de influir e de decidir, vêem, 
de alguma forma, protelcindo uma tomada 
de posição clara e detenninada sobre a acei
tação, ou não, das ZPE. No que respeita às 
lideranças nordestinas, com uma ou outra 
exceção, essa falta de manifestaÇãO oSteOSIVa 
é particulannente relevante. 

Cabe observar, ainda, como fato no míni
mo ·curioso. que durante a longa gestação 
do projeto das ZPE, no veritie dci Gove-rno 
federal, pouco, ou quase nada, se ouviu das 
regiões que poderão abrigar as zonas. Se 
isto foi tática, para evitar comprometimento 
com a paternidade, agora há necessidade 
inarredável de se promover a adoç·ão da 
"criança", porquanto a lei estabelece que a 
criação de ZPE far-se-á por decreto que 
delinútará sua área, à vista de proposta 
dos estados ou municípios, em conjunto 
ou isoladamente. 

Em recente entrevista publicada pelo Diá
rio de Pernambuco, o ilustre Secretário e 
de [ndústria e COmércio do Estado, sem de
clarar, em nenhum momento, aversãO ao 
projeto de ZPE, deixa, contudo, no seu leitor, 
a impressão contrária. Com efeito, o check
Ust que sugere para se lançar_ uma ZPE, es
pecialmente com localização em Suape, é 
tão completo e rigoroso que dificilmente se 
consumaria a "aventura" de uma tal deco
lagem. 

Esses comportamentos e atitudes são aqui 
perfilados menos com a intenção de lhes 
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-oferecer Critica ou repards-e maís para ilustrar 
a Intrincada (ou deliberada?) controvérsia 
que se annou em tomo do projeto das cha
madas Zonas de Processamento de Expor
tações. 

SomoS suficientemente vividos para saber· 
' mos que nenhum Projeto recolhe total perfei
ção e unanirrlidade de aproVaÇão. Até o divi
no projeto da criação-universal continua sen
do discutido e criticadO. Por isso, aceitamos 
as ZPE çomo --(úTI ii1strum-ento a mais a ser 
-acionado, com suas virtudes, insuficiências 
e reservas, no combate _ao nosSO atraso eco· 

· hôm!co. O mundo todo já o experimentou, 
com maior ou menor sucesso, dependendo 
de variadas circuristândas e peculiaridades. 

Queremos, entretanto, ao lado do muito 
que já se escreveu e se falou sobre a matéria, 
aditar, com clareza e sem sofismas, uma cís
cunstânda qut; nªo te!'D_ sido sinçe_ramente 
apresentada. Diriamos,- até, que tal circus~ 

-- tância, hão _obstante constituir o cerne da 
questão) é delibe_(adamente escondida por 
trás do _biombo de proteção da indústria 
brasileirã, que· sabidamente não eStá im
plantada n€ste p(;lbre país chamado Nordes
te. 

As ZPE não têm nada a oferecer ao outro 
PaíS da -lndústrla brasileira, quaisquer que 

__ s~jam as_ _origens de seus capitais. As ZPE 
só podem oferecer alguma vantagem a re
giões como_ o Nordeste. Aliás, para citar al
guém de for?t-. insuspeito, lembraríamos que 
a economista Ua Pereira, da Funcex. em es-

- -tenso trabalho sob_re vantagens e desvanta
gens das ZPE, termiria por dizer que elas 
"não podem ser implantadas com base em 
argumentoS tais como _transferência de tec
nologia, grande crescimento de exportações 
e desenvolvimento doJ'iordeste", todavia, ar~ 
remata, "elas_ podem contribuir em alguma 
medida para esses objetivos"'. 

Ora, meu deus das ZPE! Para um Nordeste 
que vive quãse sempre perto do zero, algu
ma medldajâ_é muita coisa. 

Mas não nos afastemos da questão central: 
~ Um projeto do tipo ZPE, consideradas as pe
culiaridades do desenvolvimento extrema
mente desequilibrado do Brasil, só interessa 

__ a regiões como o Nordeste. O outro país 
---i-Ião- preasa rrlaiS a elas. Ã indústria brasileira 

do Sul, superprotegida e privil€giada, com 
um enorme mercado interno, e que_ vende 
no Recife até vas-souras -e tamancos, já tem 
a sua versão Befiex de ZPE, criada há muito 
tempo, sem debate e sem ··_ampla discus
são". Nessas condições é tolice, ou inocência 
equivocada, esperarmos a aceitação das 
ZPE, vinda da parte de quem delas não preci
sa, ou até pode sentir-se abalado no seu 
"'quintal nordestino'". 

_ --=Ademais, entendemos que o decreto-lei 
das ZPE está longe de ser o instrumento 
final de sua criação. São tantos os constrangi-

- mentes cartor1ais e tão embaralhadas as eta
pas a serem vencidas, para implantação de 

- uma indústria na ZPE, que se toma recomen
dáveL além de um grande esforço, aqui na 
terra, dediCarmos também algumas rezas e 
peditórios ao querido fmado Ministro José 
Hugo, padroeíro das ZPE. 
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_Há _muito o que vencer_na regulamentação 
do de_cre_to-lei. O Conselho_ Bacional das Zo-_ 
nas de Processamento de Exportação~CZPE, 
composto de ministros de Estado, será órgão 
estratégico poderoso. Os governantes nor
destinos, se estiverem realmepte __ ioteressa
dos na criação de uma ou outra Z~E. ri:ão 
podem descuidar da regu1ament~ç~o e d:;t 
influência junto ao Conselho. Basta o fato 
de a Sudene ter sido posta de lado, quando, 
por definição, seria o órgão reg"ional compe
tente para a f'lpreciação dos projetas de ZPE 
-no Nordeste. _ 

Se cuidados_ coi-no esses e. outros, que de
vem ser encontrados nas entrelinhas do de
cretQ-lei não forem tempestiva e inteligen
temente adotados, a ZPE, depois de uma 
gestação sem ~mor, ~ de J..lma. a.dÇ>Ção que 
não se praticou, poderá encurtar a sua quase 
existência, com_o~mais um natirpprtQ, dentre 
milhões de outros nordestinos. 

• O autor e engenheiro e foi diretor do Banço do Brasil 
superintendente adjunto da Sudene e presidente do Sande-' 
pe. Atualmente é c:onsu]t~r empresarial. -

Erã O qu~ ti~ha a d~er, Si-.-Presidente. (Mui
to beml) 

O SR. PRESIDEI'tTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francísco 
Rollemberg. 

. O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
{PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, somente a higi
dez física e mental de wn povo pode proporcio
nar-lhe disposição para o trabalho e, pois, assegu
rar-lhe progresso e bem-estar. Naturalmente, a 
educação é também um fato r essencial do desen
volvimento. A medida que possibilita ao homem 
a qualificação profissional, capacita-o a adquirir 
conhedme_ntos técnicos -~Já-lo_ vislumbrar novos 
horizontes. 

Estamos convictos de que à saúde e a -educa
ção constituem as premissas básicas desse de
senvOlVimento. A saúde, entretanto, vem em pri
meiro lugar, porque sem ela dificilmente se assi
mila qualquer ensinamento, visto que a doença 
mina a resistência física e mental do homem, 
afetando-lhe a capacidade Jaborativa e a alegria 
de viver. 

A propósito, podemos lembrar que surtos epi
dêmicos têm penalizado, sobremodo,-a vida dos 
povos através dos tempos, influenciando-lhes a 
própria história. -

Aliás, as doenças epidêmicas sempre tiveram 
um papel importante na história humana, um pa
pel inclusive político - o que cada vez mais vem 
sendo reconhecido pelos historiadores. 

A introdução de um agente etiológico em uma 
comunidade humana suscetível na-QU-ãl a cultura, 
o momento histórico ou condições ecológicas 
oferecem meios adequados para a transmissão, 
costuma resultar em epidemias que, por sua vez, 
deixam um impacto importante de mudança cul
tural quando passam. Daí por que as grandes 
epidemias- de que a história -e- as lendas guar
dam relatos sempre emocionados - são segui
das de grandes mudanças sociais, de crises eco
nômicas e de catástrofes. 
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A peste, a malária, a cólera, a variola e o tifo 
exantemático _são registrados como _grassando 
em epidemias ou mantendo-se endemícamente 
por toda a história conhedda da Europa, do 
Oriente- e da Ásia. No século XIV, no espaço de 
3 ou 4 _anos, a Europa perdeu entre um ter_ço 
e a metade de seus habitantes numa pandemia 
de peste neQra. Em de.corrênda do despovoa
mento e das migrações, a1teraram-se a estrutura 
e a composição étnica da população, a distri
buição de terras, imóveis e propriedades, e favore
ceu-se a concentração de fortunas. Elites dirigen
tes foram substituídas e modificados padrões, ro-
tas e hegemonias comerciais. __ 

A conquiSta dos vastos impérios inca e asteca, 
rigorosamente adminístrados, foí fácil para algu
mas centenas de conquistadores, não apenas por
que possuíam élnnas de fogo e cavalos, que lhes 
conferiam -sUperiOridade tática, mas também por
que_ traziam, sem __ o __ saber, germes de doenças 
- varíola. gripe, sarampo, tifo ::....__ qUe" causaram 
grandes baixas entre os e~ércitos dos americanos 
e na população dvil. Não tendo nenhuma resis
tência natural a agentes desconhecidos, os arne
rindios mOrriam como moscas. 

Em contrapartida, a América presenteou a Eu
ropa com a sífilis e o tabagismo. Nos _séculos 
XVI e XVII, a sífilis se espalhou por toda a Europa 
por contágio venéreo. Seu impacto a nível de cul
tura deve ter sido semelhante ao da Aids hoje 
em dia. O tabagismo, favorecido por outras guer
ras e pelo desenvolvimento de urna cultura de 
massa na Europa do pós-guerra, veio a provocar, 
400 anos depois, o que o Min!stro da Saúde britâ
nico denominou, em 1964, de o holocausto de 
nosso tempo -uma epidemia de câncer do pul
mão, doenças cardíacas e pulmonares. 

Nas idades modema e contemporânea, mais 
que a introdução de novos agentes, via cantatas 
de povos através de conquistas e do comércio, 
são as graves e às vezes bruscas alterações do 
meio ambiente soda! e ecológico que determi
nam o aparecimento das epidemias. A gripe, urna 
das mais importantes doenças epidêmicas no 
mundo todo, conjuga fatores biológicos-----.,. o apa
recimento de um mutante do vírus- com condi
ções sociais propícias e desenvolve pandemias 
como, por exemplo, a pandemia da gripe espa
nhola, surgida e disseminada na Europa destro
çada do pós-guerra. Hoje mantém-se em s_urtos 
epidêmicos, de um a dois meses de duração, 
e em níveis endêmicos, sem que se possa fazer 
mtdta coisa para reduzir seu impacto económico 
e social: cerca de 5 bilhões de dólares anualmente, 
só nos Estados Unidos, perdidos por absenteísmo 
ou gastos em assistência médica. 

Outra doença de enorme importância e impac
to económico em nosso País é a malária, cujo 
principal determinante da gravidade do quadro 
com que hoje se apresenta no Brasil são as condi
ções em que se vem processando a çx:upação 
da Amazônia. Segundo a Superintendência de 
Campanhas de Saúde Pública do Minist_ério da 
Saúde (Sucarn), caso seja mantida a tendência 
atual, até o final deste ano deverá ser registrado 
um número próximo de 600.000 casos . .Mais de 
95% desses casos originam-se na Amazônia, on
de vivem atualmente cerca de 6 milhões de p€s
soas em áreas de alto risco de infecção rnalárica, 
na sua maior parte colonos pobres e garimpeiros. 
São, assim, as migrações constantes em áreas 
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de alto risco sem a devida proteção, habitações 
precárias, -falta ele educação sanitária c de serviços 
de saúde que, somados a entraves administrativos 
e logísticos e insuficiência de recursos governa
mentais, determinam o agravamento do quadro. 

Nas demais regiões do País, em que pese a 
pequena proporção de casos, evidencia-se tam
bém, nos últimos 5 anos, aumento progressivo 
da incidência da doença. O deslocamento de por
tadores de malária da região amazónica para as 
de_mais r_egiões brasileiras. constitui uma forte 
pressão para as áreas sem _transmissão, aumen
tando a vulnerabilidade dr;3s mesmas e represen
tando grave risco à _introdução_ ou reativação da 
endernia. . . . . . _ 

Em abril de 19_86, urna epidemia de dengue, 
no Rio de Janeiro, surpreendeu_ a população e 
encontrou os serviços de saúde despreparados 
pata enfrentá-la, atingindo cerca de meio milhão 
de. c~sos. Em 19.87 •. o n(lrnero de casos conhe
cidos no Rio de Janeiro _dobr_ou,_em relação ·ao 
ano anteri_or. A epidemia -~tendeU-se a o_utros 
estados e,_ como os programas de controle não 
se _e9tender~m a todas as uryidades federadas, 
descÇinhec~se, ,h.oje, ~ situ.açã_o, de vários muni
cípios quanto à presença do vetar ou à existência 
de casos. _ 

-O-vetar- mosquito aedes aegypti- foi rein
troduzido no País em 1976, trazendo o risco da 
ocorrência de surtos de febre amarela urbana -
doença até então eliminada em todo o nosso terrf
tó_rio_ ~e_ de dengue. Um programa de erradi
cação_ do vetar foi elaborado, mas o setor saúde 
n.lllo contou com os recursos necessários à sua 
implementação. Em 1982 tivemos a primeira epi
demia de dengue, após a reintrodução .do vetar 
em Boa Vista, Roraima. 

O controle do dengue está longe de ser alccm
çado, e o reaparecimento de casos de febre ama
rela urbana é uma possibilidade. 

A leptospirose ocorre mundialmente sob uma 
forma endêmica, freqüentemente associada ao 
risco ocupacional- trabalho com animais, com 
água, esgoto_e coleta de lixo, na agricultura, etc. 
- ou sob uma forma epidêmica por expo-sição 
a uma fonte comum, em geral águas de enchen
tes contaminadas. Trata-se de utna zOonose, 
doença que acomete algumas espécies de ani
mais domésticos e selvagens. No nosso meio ur
_bano, são os roedores- espécies bem adaptadas 
ao agente- que contaminam o ambiente através 
da urina. 

Ãs eStatísticas de mortalidade -mostram a ocor
rência de_ cerca de 200 óbitos anuais por leptos
pirose em nosso País, nos últimos 1 n anos -
a letalidade é da ordem de 5 a 20% -, sendo 
a: doe~a mais comum no N_ordeste. No entanto, 
a doença vem-se tomando caçla vez mais fre
qüente nas cidades, devido,. em grande parte, à 
falta de infra-estrutura e saneamento básico. O 
acúmulo de lixo facilita a proliferação de ratos, 
principais transmissore_s_ na .zona urbana, e a ine
xistência ou précariedade da rede pluvial, facili
tandO as enchentes, cria a oportunidade para o 
contágio maciço da população. 

Em fevereiro deste ano, após chuvas e _enchen~ 
tes no Estado dq Rio de Janeiro, registrou-se um 
surto de Jeptospirose nos municípios atingidos, 
com a ocorrência de 1.061 casos e 50 _óbitos. 

Bem recentemente, a imprensa nacional notifi
cou a existênciã, em São Paulo, de um surto de 

meningite meningocócica do tipo B, recolocando 
- a discussão e o ·mede; que esta doença ainda 

nos causa. Pelo menos duas grandes epidemias 
de meningite meningocócica são regístradas na 
História do Brasil: a primeira Jogo após a n Grande 
Guerra, e a segunda, entre 1974 e 1975. Nesses 
dois anos, ocorreram 47.138 casOs. Desde então, 
a média anual é de 1. 735 casos, 80% dos quais 
nas Regiões Sul e Sudeste e com maiores coefi
cientes de incidência entre crianças menores de 
1 ano. Nos últimos 5 anos, 9 Surtos foram notifica
dos ao Ministério da Saúde, 3 deles neste ano. 
O meu Estado de Sergipe apresentou. no entanto, 
a maior taxa de incidênda de doença l}leningo
cócica no País, 7,64/100.000 em-1987. E verdade 
que, comparando-se com o mestne> pêrf6do do 
ano passado,- o 1 Q semestre deste ano revelou 
uma queda em tomo de 18% no número de casos 
(40 casos contra 49 do ano passado). 

Até 15 de agosto deste ano, 50 casos foi'am 
diagnosticados como meningite menlngocócica 
em Sergipe. Destes, 21 tiveram seus soros-grupos 
isolados, revelando 19 casos do soro~gruptf B, 
1 do A e 1 do C. A predominância do soro-grupo 
B é patente. Dos 50 casos de dOença meningo
cócica, 5 faleceram,_ dando uma taxa de letalidade 
de 10%, baixa comparada à média brasileira e 
em relação à própria letalidade do Estado em 
1987, que foi de 28%. 

Sr. Presidente, Srs._ Senadores, apesar da exis
tência de um sistema de vigilância epidemiológica 
de meningites, implantado desde 1979, técnicos 
da área, provenientes de 11 Estados, reunirarn-~e 
em Brasília, em 5 e 6 de agosto passado, convo
cados pelo Ministro da Saúde para, entre outros 
objetivos, discutir o quadro epidemiológico atu_al 
da doença menin9ocócica no Brasil, e concluí
ram, por unanimidade, que há subnotificação de 
casos; que a alta letalidade, hoje em 23%, é conse
qüência da subnotificação, da falta de diagnóstico 
precoce e de tratamento imediato; que a infra-es
trutura hospitalar é inadequada ao atendimento 
do paciente de doença transmissível; e que há 
deficiência na capacitação dos profissionais de 
saúde para o atendimento ao paciente. 

São também conclusões daquela reunião que 
a ocorrência de epidemia evidencía os problemas 
existentes no Sistema Nacional de Saúde, de-sta
cando-se a dificuldade de acesso aos serviços, 
a precariedade da assistência médica do ponto 
de vista clínico e terapêutico, a insuficiência de 
leitos hospitalares, a falta de apoio laboratorial 
para confirmação diagnóstica e a deficiência das 
atividades de vigilância epidemiológica. A letali
dade [oi considerada _um dos principais indica
dores para avaliação da situação do Sistema Na
cional de Saúde, e a redução de sua taxa atual 
o principal objetivo a ser atingido na fase atual 
do controle da meningite. 

Frente a este_ quadro -séria, antigo e cuja 
tendência historicamente observada é de agrava
_mento- novo desafio se apresenta, repres_entado 
pela Síndrome -da Imunodefic.iênCia Adquirida 
(A!DS). 

Desde 1982 vêm-se registrando casos da doen
ça no Brasil, contando-se, a 3 de setembro, 4.153 
caSos de uma epidemia ainda em fase ascen
dente. 

A muito alta letalidade, sua transmissão sexual 
e sangüínea conferem grande transcendência oà 
questão de sua profLiaxia e controle. 
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Inicialmente identificada CÇr(lO um "Problema 
. çle miQ~rias ,(homoss~xuais, drogados), _cedo 

mostrou que trazia, no seu bojo ....:.... como a_ atuai_ 
: ~piÇe_n}iâ ~e meningite-- ev(d~odas_da falência 
do sistema de- saúde· do País; constituindó~se em 
um risco·à-~aúde e à tranqüilídade.de-toda a 
população; Os casos de transmissão por contami
nação de sangue e hemoderlvc;:~dos mostraram 
a fragilidade da nossa vigilância sanitária e coloca
ram em evidência a criminosa comercialização 
que se fazia, em nosso País, com o_ sangue huma~ 
no, -comércio esse que a nova 'Constituição ·em 
boa hora impediu- para o futur;o, O n'úmero ~e ·a· 

. proporção crescentes, no Brasil e em outros paí~ 
ses, da transmissão heterosse-Xual da doenç-a ..
a chamada- africanização - questionam as posi

, ções simplificadoraS e. ideologlaamente_ orient,a
das, geralmente preConceitUosas, .que buscavam 
atribuir "culpa" aos homossexuais e viciados, po
sições essas que não _apenas não _encontram res
paldo nos dados hoje disponíveis de vigilâncía 
_epidemiológica, da doença em nosso País e no 
. mundo~ mas tambêm. constituem um desserviço 
ao controle ,da ,doença por .seu caráter desedu
cativo e de de_sinfor:m_aç-_ão..-_ -· .. ~ 

Mais_ uma vez- fLca evident~, com a epidemia 
. deAlDS,.a necessidade._e a._urgência. de reformu
lação.do_ Sistema Nacional de Saúde_e_ do re~o
nh.ecimento de prioridade _r:eal para o setor, pela 
a1ocação de _um volume maior de recursos e pela 
reversão da atual política de restrição de investi
mentos e inversões em .sa.Qde, sapeamento e edu
cação, política esta que le'(ará.fatalmente ao agr~
vamentq cto quadro san)tárjo.-:-:- em .eppedal da 
pituação de descontJ:olt; da,s principais doen~s 
epidémicas_~ _com conseqü~11cias soctá.is e polí
ticas bastante sérias já no$ p-:6ximos anos. 

, Sr. Presid,ente, Srs. Sen.adqres, esperamos que 
não se reduzam os recursos orçamentários desti
nados às açõ_es de vigilância sanitária e epidemio
lógica._ Urge que se dê prioridade às atividades 
de Medicina Preventiva, cujos custos são bem me
nores, ~m prejuízo dos serviç:2_~ as~_istenciais, co
mo manda a nova Constituição. 

Venceremos os descitfioS do Subdesenvolvimen
to se eliminarmos a pobreza;~ ~iséria e o analf~
betismo, e só_ lograremos fazê-lo se investirmos 
maciçamente na saúde púbiica e na educação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio 
Ferreira. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB 
- ES. Pronuncia ·o seguínte discurso.) -Sr; Pre
sidente, Srs. Senadores, des~jo, neste ensejo, fazer 
registrar nos Anais desta Casa um acontec;ir_n_ento 
que, pela sua magnitude, encontra-se intimamen
te ligado a História do meu Estado, o Espfrito 
Santo. 

Trata·se do aniversário de: fundação de um veí
culo de informaçãO que, graças à bravura e perse
verança de seus fundadores e diretores, hoje 
constitui-se num motivo_ de orgulho para todos 
os meus coestaduanos. 

Refrro-me, Srs. Senadores, ao jornal A Gazeta 
que, no domingo, 11 do mês vertente, completou 
60 anos de existência no meu Estado. 

Bastaria a menç,ão_desse longo período de exis
tência e a simples alusão ao papel desempenhado 

por um jornal, para que, de pronto~ merecesse 
·.os; aplausOs e a admiração dos. membroS.desta 
· Ca~>a,acostumadosque estão a a..;, , ~.:>~fi':} aprau-

dir_:as cousas maiores~ · · 
, r Contudo, a nobrez;;1 do acontecimento não resi
.de apenas no fato de ser A GaZeta. um veículo 
de infoirnação e formação do povo capixaba, mas 
_na_ estóiÇ,a condição de, durante esses_60.anos, 
ter percorrido uma longa e pOr, vezes .exaUstiVa 

:caminhada, palmilhando por. estradas qüe riem 
se_mpre se mostravãm asfaltadas, por hoje. se 
apresentar ao altiVo p.oVo ·do rheu.Estado.como 

,:uina portentosa e respeitada organização empre
.sarial. 
,-- A história.dojomal.confU:nde~se com a história 
"do próprio EstadO_ do Espíritd Santo, poSto q'ue 
, um e outro. ·posSuem .Características _que ·muito 

se assemelham: ambos viveram momentos de 
qUem Possura pequena estatura e, em decor

. rência disso, enfrentaram muitas tiifituldades e 
tnbulações, mas a bravura de seus fundadores 
e diretores _naquele, e' tenacidade e perseverança 
nos filhos dest'e; _ftzeram-nos gra(\des e majes-

. ..tQsos como· hoje se_ vê. . _ 
--.:-_. Vale, áqui, Jembrar a expressãcr latina que servia 

Jd.e lema a uma academia de·novos do meu tempo 
. de.-eStudante que, com orgulho1 um ·grupo- de 
jovens literatos ostentava: '"Ad Majora Natr', Nas
cida para as Causas Maiores. 

_ 7_ .De fato, tanto para o jornal A Gazeta como 
, pa,ra o meu p~ueno Es~qo_ do_ ~P,írito Santo, 
estava reseJVado um futuro voltado para as gran-

• Qe;s in!ciativas, para as grandes decisões. 
- - São ·pequenos que, com o--pas!iar do tempo 
vão-se tomándo glQantes. · · 

, 
1 

.No tocal"!t~ ~o ani_versário ç:ujo _r~gistro faço 
J;lEfSta oportuni_dade, devo lembrar que constitui 

_ um evento de muita- significação para os meios 
, d~ comunicação do meu Estado· posto que, de 

i.u:n pequeno jornal criado nos idos de 1928, surge 
_bOje uma pOderosa rede de comunicações que 
i11clui um modemíss'uTio jornal de circulação .em 

_-todo o Estado_ e, incluSive, em algumas unidades 
.~_Fed.~~ão:. Uma·Es.t.;tção Repetidora de TV, 
que permite aO EStã.Clo as trali.S_missões da 1V 
Globo, e uma Rádio FM. . _ 

.~f~ ~~~ra· a caminhada -:- como disse - não 

~ O jornal teve de erifrentar grandes borrascas, 
_-fOrmadas por confltto.s políticos que tomaram de 
assaho o País. 
_ Sobreviveu ao Estado Nov_o e períodos amar~ 

go_s que marcaram a vida política da Nação. 
_ f1e~I'J}O nos periodos de recesso das ditaduras, 

quando se ensaiava uma incursão pela demo
cracia, ocasião em que governantes foram alça· 
dos ao poder pelo voto popular, o jornal A Gazeta 

_-teve, ainda, que enfrentar a incompreensão de 
muitos, pois, além de receber a negativa de apoio, 

- Cóhtava com a perseguição solerte de seus adver
Sários; perseguição esta que se materializava no 
fechamento de todas as portas, com o objetivo 
de impedir a carreação de recursos para o seu 
sustentõ-e elaboração. 

Imberbe ainda, ensaiando os seus primeiros 
passos, o jornal A_ Gazeta foi uma verdadeira 
esc;ola para os iniciantes do jornalismo e hoje 
respeitados profissionais. 

-Quantos jOvens ilustraram as suas páginas com 
os seus belíssimos trabalhos, apenas pelo gosto 
de colaborar! 

Hoje fazem ,parte _desse valoroso grupo de pro
. fissior::~ais que corripõem. a imprensa do meu Esta
, do. Alguns deles,. nas grandes.capitais, outros nos 
lugareS mais distantes, mas sempre emprestando 
o brilho conseguido nas antigas máquinas ~e A 
Gazeta e no cantata cdm o cheiro.da. tinta de 
suas impressoras. 

Fundado em 11 de set.embro. de 1928 pelo 
, advogaJo e joinaltsta AdoJpl1o Thlers Vellozo-, o 
. -joinal tcrnou. grande ImpulsO a partli da década 

de 70, quando se transferiu para uma nova sede 
-na .Rua Duque· de CaXias: no Centro de Vitória 

e.passou a.ser impresso-em off~set . 
. . Paralelamente, o0 Estado do Espírito- Santo ~n
-tra"va na era da industrialização. 

'A Rede Gazeta de ComUnicações possui, hoje, 
cerca de 700 profis-sionais, entre jornalistas, ilus
tradores,_ fotógrafos; radialistas; gráficos, dese
nhistas, office-boys, diagramadotes, ·ahalistas de 
sistemas, ·câmeras, ·apresentadores; publicitários 
e ·secretários. 

A organizaÇão pertenCe, Praticamente, a ·uma 
f.amília. Coino chefe do clã encontramos uma 
-figura a quem o_ estado- rnuito-dev$! pela comPe
tência· e prqbidade· que marcarani a sua passa
-gem ·pela vida pública do Espírito Santo -e pelos 
muitos serviços que prestou ao EstadO . 

·Trata-se do ex-Deputado, ex-Governador e ex-
Senador Carlos_ Lindemb~rg. -, 

O''dono .. de A Gaz.eta, cOmo é chamado há 
mais de 35 anos: (juando comimdoU- a compra 
do jornal, juntamente com amigos, sempre foi 
mais "Político que empresário. 
- · · Não pensava em lucros quando efetuou o ne-
gócio. · 
· Investir em comuniCação Joi um Importante 

_trunfo qtiê usou Côrilo sustentação-de seu projeto 
político. 

Depois de uma ãtiva militância que íniciou rriui
tojoveri1. e-terminou-aÇ)S 75 anós, apóS a conclu
são de seu último mandato de Senador da Repú
blica, Carlos Undembe(g voltou a ·ocupar o seu 
gabiriete naquele jornal. 

Hoje, aos 89 anos, -o ex-goVeriiador ainda é 
um homem dinâmico e lúç:ldo, mas, sabiamente, 
Q_refere deixar o pesado encargo das decisões nas 
mãos de executivos que dur.,nte ~ssa longa jorna
da vêm mantendo o sucesso de A Gazeta. 

À frente dâ empresa, como Dfretrir-Executivo, 
entretanto, encontramos a figura jovem e dinâ~ 
mica do empresário Carlos UndemberQ Filho. Ele 
é, de fato, uma expressiva força motriz que tem 
impulsionado áquele conglomerado. um condu
tor firme e excelente Diretor Exe.c.utivo que levou 
a empresa às grandes cOnquiStas, f<izendO i:hêgar 
à posição que hoje desfruta no cenário estadual 
como uma das mais fortes, bem aparelhadas e 
altamente conceituadas redes de _comunicação 
deste País. -

A jovialidade do empresário, associada ao espí
rito empreendedor que marca a sua persona1i
dade tem feito dele uma viga mestra dessa majes
tosa construção. 

Espírito irrequieto e rea]ízador, -ear1os Undem
berg Filho patrocinou, no EstadO, emprestando 
o nome da organização que dirige, eVentos de 
grande repercussão, levando significativas cama
das da população a participar de debates em torno 

-de temas_ de interes,se do Estado. 
-cortleteria uma grande injustiça se não lem-

brasse aqui a figura de Eugênio Pacheco de Quei-



setembro de 1988 .DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) sexta-feira 16 2395 

ro:z:. DiretorrPresidente da. Rede Gazeta. de comu
nicações .que,_ com .seu equilíbrio, competência 
_e, sobretudo, tirocínio para o exercício daatividade 
1:omercial, tem sido um esteío para aquela fermi-

.• dável organização. · 

. . Aoo trabalho competente e .seguro de Eugênio 
Pacheco de Queiroz muRo deve a Rede Gazeta 
de Comunicações. isso sem· desmereCer o efi
ciente e próspero trabalho-de outros executivos: 
Darcy Queiroz, Adnalte João Beltrame, Jorge f. 
Amaral Palet, José Carlos_ Cõfreia, Nelson' Bon
fante, Pllnio Marcini, Hélio Dórea, e tantos outros 
profissionais- da mesma envergadura, que enri
quecem e honram aquela empresa de ·comuni-
cações. - - ---

Sr. Presiçiente, Srs. Senaâores, encerro aqui es
tas palavras, felicitando a todos aqueles que, num 
trabalho· diu~urno e inusitada. dedicação profis

, sional, contribuíram para.o fortalecimento dessa 
empresa, que- hoje se constitlli numa obra reveJa# 
dora de competência e espirita empreendedor 
da gente do meu EStado. 

Parabenizo o mais humilde servidor dess_a orga
nização, porque sei que, se hoje existe todo _um 
patrímônio conseguido pelo esforço ·e trabalho 
dos meus coestaduanos. tudo s_e deve ao espírito 
de equipe e laboriosidade que sempre mar!=OU 
a personalidade do altivo povo do meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (HUmberto Luúna) -
ConCedo a palavra ao nobre Senador Loudval 
Baptista. 

O SR. LO<JRIVAL BAPTISTA (PFL -SE. 

inOvadora que a criou, em J 964.- e de que infeliz
mente esteve prestes a se perder, quer sob o peso 
de uma herança malfadada - as atribuições do 
extinto Serviço de Assistência ao Menor (sAM) 

-~-=-(jue teve que assumir - quer em razão de 
incompreensões e preconceitOs geradQs e• ali
mentados por Uma imagem deturpada passada 
à opinJão pública pelos meios de comunicações •.. 
Redimir a Funahem- prossegue o editorial de 
O -Globo-- das distorções da Funabem é o 
que tem empreendido a. Presidenta Marina Ban
.deira, devolvendo-a à função. normativa original 
e descentralizando.o.sistema de. maneira a fazê-lo 
servir ao objetivo de integra_ção na comunidade: 
criamjo nos municípios centros de RecursOs de 
Atendimento ao Menor, que progfessivamente as
similariam as _características da vida familiar lo-
ai" . c . 
. Parece-me j]Jsto e oportuno felicitar a Profes

sora Marina Bandeira pela sua iniciativa e requeiro 
a incorporação ao texto deste pronunciamento 
do mencionado ·editorial, formulando votos no 
·sentido de que o recém-nomeado Ministro da Pre
vidência ~ Assistência _Social; Jader Barbalho, ·dê 

· prosseguimento às providências· do seu ilustre an
tecessor no concernente ao· irrestrlto apoio pro
porcionado à gestão realista e dinâmica da Profes-
-sora Marina Bandeira na presidência da Funabem. 

DOCuMENTO A &./E ~E REFEREO,SR. 
LOGRIVAL BAPTISTA EM Sf:G D/SCGR$0: 

OGIÓbo 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, DE VOLTA À.ORIGEM 
Srs. Senadores, a Fundação Nacional do Bem-
Estar do Menor (Funabem) deliberou implantar A Fundação Nacional do Bem-EStar do Menor 
os Criams- Cehtros de Recursos Integrados de (Funabem} volta à visão inovadàra que a criOu, 
Atendimento ao Menor - a partir da adoção do erri 1964, ·e de que infelizmente esteve prestes 
Projeto de Descentralização do Atendimento _ao a se perder, quer sob o peso de uma heran'ça 
Menor, no Estado do Rio de Janeiro - o Projeto malfadada - as atribuiçõE:s de extinto SeJVfço 
Rio. , -- - --de Assistência ao Menor (SN-1.), _que teve que as· 

Os Criams darão assistêrlcia aos énenores ca- sumir--, quer em razão'de'-ii1C:omPreensõeS e 
rentes. abandonados e infratores do sul flumi- preconceitos gerados e alimentados por uma 
nense, sem que a Fuflabem precise deslocá-los imagem deturpada passada· à ,Opinião pública pe-
para os seus internatos no Rio. los meJ.os_de_ comunicação. 

Os dois primeiros Qiams foram inaugurados Poucos se lembram, com efeito, se jamais· de 
a 21 de julho pela ilustre Presidenta da Funabem, tanto se deram conta, de como a Funabem foi 
Professora Marina Bandeira, em solenidade presi- criada: para formular e implantar uma política na-
elida pelo então Ministro da Previdência e Assis- danai de bem-estar do menor, com prioridade 
tência Social, Renato· Archer. para o problema da "integração do menor na 

Até o fim do mês de julho foram entregues comunidade, através de assistência na própria fa-
peJa Funabem os Criams de VOlta Redonda, Barra miliª e da colocação familiar em lares substltu-
Mansa,CaboFrio,MacaéeCampos. tos". É o ciue se lê.na Lei 4.513, que a criou. 

No decorrer do mês de agosto foram inaugu- E seria o marco de uma inovação: relegar o inter-
rados, com o apoio integral do Ministro Renato natnento a SoluÇão de extrema instância, ou a 
Archer os cenb'os de Bangu, Penha, Ricardo de cumprimento de uma estrita sentença judicial. 
Albuquerque, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu Isso teria isolado a Funabem de qualquer afini-
e Nova Friburgo. ___ · dade com estabelecimentos de execução penal; 

Com e.· progressiva implantação dos meneio~ e sua cU enteia, do estigm?J. improcedente e irúquo 
nadoscentros,aprofessoraMarinaBandeiravem que a persegue: o estigma de constituir-se num 
evidenciando, simultaneamente com a sua reco- universo de m_orbi_dez social, o universo da infra-
nhedda competência profiSSional, invulgar dina- ção e da delinqüência. 
mismo e notória capacidade técnico-administra- Estigma improcedente, _pOrque o percentual 
tiva. dos delinqüentes e infratores, reais ou em poten-

0 editorial de O Globo, intituladQ "De volta cial, é mínimo, na vastidão do problema social 
à Origem", publicado em sua edição de 24 de a que a Funabem ateitde: em tomo de dez pór 
março de 1988, enalteceu a administração da cento de um total de carentes, desassistidos e 
Professora Marina Bandeira, a propósito da inicia- abandonados. E irúquo, por contribuir poderosa-
tiva de planejamento e implantação dpJ> aludidos mente para a indiferença da sociedade ao proble
Criams, acentuando: ... ''A Fundação Nac;iQn_al do ma de que ela é solidariamente responsável. Afi
~m-Estar do Menor (Funabem), volta à visão· na!, se montamos um Sistema Nacional de Previ-

dência Social, por que iríamos tr'ansformar em 
bodes expiatórios bs mais desprotegidos...!. entre 

· os quais se situam, evidentem;ente, ós menores 
-e os·que em primeiro lugar justificam a exfsfên-

. cia de uma política prevldenciária? ' · · 
- Redimir a Fum1bem da distorção~é·o que tem 
empreendido a Presidente Marina Bandeira, de
volvendo-a à função normativa original e descen
tralizando o sistema de maneira a fazê-lo servir 
ao objetivo de integração na comunidade: criando 
nos munlcfpios Centros de Recursos de Atendi
mento ao Menor,- que progressivamente assimi
lariam as caracteristicas da vida familiar local. 

Redimir, entretantO, a clientela da Funabem do 
estereótipo da delin@ência escapa às· possibi
lidades da instituição. E dever de todã a sociedade; 
em particular, cabe aõs 6rgilos de cOmunicação 
de massa assumir a sua re'sponsabilidade na -de
turpação. Se não se atentou para a revolução que 
em matéria de política do menor inspirou a Lei 
nl' 4.513; se se· continuou destacando cotnd notí· 

-da tão-somente a que era um aspecto quantitati
vamente peqUeno do problema da_ ~arginaliza
ção do menor, refOrçando, afinal, o que se pensou 
denunciar, é indispensável repará-lo. Em bene-

~ fi do, inclusive, dos que foram Privados, sem culpa 
possível, da acolhida num lar, e que ora são puni
dos, por obra desse eStereótipo, com a priVação 
do acesso ao trabalho: ter estudado, ter-se profis~ 

- sfonalizado na Funabem passou a ser uma absur-
da mancha no currículo. 

O "Social Work Act" de 1968, na Escócia, criou 
· uma espécie de OUvidor, em benefído do menor, 

a quem são encaminh'adas todas as crianças· que 
parecem carentes Ou desassistidas; e que se en
carrega de um·a inveStigação de seu histórico pes
soal e meio ambiente social, para decidir sObre 
as recomendações· de __ cada caso. "Esse oUVidor 
Chama-se Repórter to he ChDdren's Panei -
nome e___iunção sugestivos para um trabalho de 
redenção do menor na imprensa brasileira e em 
toda a sociedade. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar a presente sessão, designando para a 
sessão extraordinária convocada para às 16 horas 
e 30 minutos de -hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEf DA CÂMARA 
li' 216, DE 1985 

(Em regime de urgência, art. 371, b, 
(Do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nQ 216, de 1985 (nl' 2.929/83, na casa 
de origem), que altera a redação da Lei n9 6:251, 
de 8 de outubro de 1975, que institui normas 
gerais sobre desportos, tendo 

PARECERES, das comissões: 
-De Educação e Cultura, emitido por aque

le órgão em 1 O de abril de 1986; favOrável ao 
projeto nos termos de substitutivo que apresenta; 
e 

- De Constituição e JustJça, parecer oral, 
favorável ao projeto nos termos do substitutivo 
que. oferece. 
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-2- 200.000,00 ObrigáÇõ~~ ·do Tesouro Nacional 
'(OTN). '(Dependendo de Parecer.) Vcitàção, em turno únic'o, do ProjetO'de_Re_solu

'çãO n" 28, de' I 988, -que âtltórizá a PrefeitUra Muni
'cip:al de Caçapâva dO Sul, EStado dci RiO ·arãnde 
do Súl,· a contratar operaçãO de ·créêlilo no valor 
correSpondente, em cruzado's; a' 3.6S9;02 Obriga
ções do Tesouro Naciohal-:- DTN, tendo 

Votação_. em tumo·únlcq, do Projeto 'ele _I?esolu
ção n" 68_. d~ 1988, qUe autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mac_aíba, Estado do Rio-Grande do NOrte, 

- • 'I I' , '. - -

PARECER F AV ORÁ VEL;proferido ei"ri plenário. 

-11-

a contratar operação de crédito no va1or corres
pondente, em_ cruzados, a 9.645.4.5- Obrigações __ 
do T escuro Nacionitl - OTN, tendo_ _ - · 
·- PAREcER FAVORÁ_ VEL. profet-id~_êmplenário. 

' '· . '' 

Votação, ern tum o úniço, do Proj,e~o de Resolu- __ . . -;- 11 --; - , . 
çâo' nQ 34, de 1988, que aUtoriza a PrefE:itura Muni· Votação, em turno úniCo, do Projeto- de Rê"sólu-
cipal de Alvinópo\is, Estado dê Minas- Gera_is, a çãona75, de 1988, que autoriza a Prefeítura Muni-
contratar operação de crédito no valor correspon- . 1 d Mi 1 D'O t ESt d d Mat G -
dente em <: d à 20 000 00 Obr'gaç- - d ctpa e rasso es e, a o o o r osso, 
Teso~ro Na~:~alos, OT~ ·teridq' 

1 0~ 0 ~ ~a p:nitt?tar pp~ração de crédito no va[o~_corr~s-
PARECER FAVORÁVÍ::L' rofÉmdo em lenário., , ·pendente, em c~uzados, a 62.192,00 Obngaçoes 

'P p do Tesouro Nactonal (OTN), tendo 
-4- --- PARECERFAVO~VEL,proferi~oemPlenári~. 

Votação, em tumo único" do PrOjeto de Resolu· ·-- 12 _:_ · 
ção n" 37, de 1988, que autoriza a Prefefi:Ui'ã Muni
cipal de Angélica, Estado do Mato Grosso Qo Sul, 
a contratar operação de crédito no va1otc_orres
pondente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigaçóes 
do Tesouro Nacion.;ll_--:-- _O___TN, tendo- _ -----· 

PARECERF AVORÁ VEL. proferido em plenário. 

-5-

Mensagem rf' .158, de,1986 (n,.-207186, na cri~ 
gem), relativa à_piopostá para i:(Ué Seja autorizado 
o GoVerno do_ Estado -do Rio Grande do Norte . 

:a ço_ntrata:r' oçleraçâô i::le ctéditó nô valor" cotreS-
-- pondente, em cruzados,a 36.161,03 Obrigações 

do T escuro Nacional (OTN). (Dependendo de P.a
. recer.) 

-13-

-18-

Mensagem no 127, de 1988 (no 223788, na ori· 
gein), relativa à piOpoStã Para-que seja autorizada 
a-_PrêfeitUra Municipal de lpameri, Estado do 
GOiás, a contratai operação -de crédito no vedar 
cOrrespondente, em cruzados,a 80.ooo:oo· Obri
gações doTesouro Nacional (OTN). (Dependen~ 

·.~o.de-Pafecer.)_ _ _ ___ - ~ __ _ 

- 1!J _;_ 

Mensagem n~ 130, de 1988 (n~ 232/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a, Prefeitura Municipal de JOão Cârriara, Estado 
do Rto" .Grande. Cló Norte, à contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em ·cruzados, 
a 65.000,00 Obfigações do Tesouro NaciOnal 
(OTN): (Ueperidendo de Parecer.) 

-20-
Mensagem n~ 135, de 1988 (no 237/88, na ori~ 

_getn)t r~l~ti"-'a.à proposta: para que seja ãutorizada 
a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado 
do Mato Grosso, a contratar opera~ão ·de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
200.000,00 Obrigações do Tesour,a Nacional 
(OTJ'i). (Dependendo de Parecer.) 

-21-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n" 40, de 1988, que aUtoriza a Prefeitura Muniu 
cipa1 de Anastácio, Est;,âo. do Mato Grosso. do 
Sul, a contratar operação de C(édito no valor cor
respondente, em cruzados. ·a 49.342,11 Obriga
ções_ do T esol!ro Nacionar-:-:-- PTJ'{, t~ndo ... 

:PARECER_ FAVORÁVEL, proferido em plenário 

__ Mensagem no 382, de 1987 (l,? 558/87, ·na- ori· -
gem), relatiVa à proposta para que seja· aUtoriza" da - M~ns~gem no· 137, de 1988 (n~ _239/88, na Ori
a_Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Esta- _g~m), relativa à proposta para que_ s_eja a]Jtorizada 
do da Bahia, ~: contratar operação de crédito no ~-a Prefeitura Municipal de Gaspar, Estado de Santa 
valor correspondente, em cruzados, a 155.000,00 - Catarina, a contratar operação de crédito no valor 

-6-
Votação, em turno único; <io_PI:ojeto de ResOlu~ 

ção n~ 41, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Antônio João, Estado ·do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crêdito no valor 
correspondente, em cruzad~s. a 4.aoo;oO_Obriga
ções do Tesouro Nacional OTN, tendo_ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resõ1u

ção n~45, de 1988,_que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Toledo, Estado do Paraná, a contratar 
operação de_crédito nQ valor o;:o_rrespondente, em 
cruzados, a '20.864,66 Obriga-ções do Tesouro 
Nac:ionaJ - OTN, tendo 

PARECER"FAVQRÁVEL, proferido em plenário. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 

ção n" 59, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres-
pondente. em cruze)dos, a 11.912,68 Obrigações 
do Tesouro_N_a_cional- OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

-9-

Votação. em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ç:ão n" 65, de 1988._que aUtorizi:i a Prefeitura Muni· 
cipat de Aqoidabã, Estado de Sergipe, a coritratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 39.941,55 Obriga-ções do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo __ 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

. Obrigações do Te~ouro Nacional (OTN). (Depen- corr~spondente, em cruzados. a125.000,00 Obri-
_dendo_de P<?reC~r.) · · · ' · · · gações_ do Tesou.ro Naciooal- OTN. (Depen

-'-14-

__ /Ytensªgem no 68, de 1988 (11°- 83/88, n!'l_ ori~ 
-gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Mmlicipal de_ Dourados, Estado _do 
Mato GrossO db SUl, a cOntra:tat operação de crê~ 

~-dito no valor ~brrespondente,_em cruzados. a 
.. 1.200.000,00 Obrigações do T escuro NaciOnal 

(OTN). (Dependendo de Parecer.) 

-'15-

_Mensag_em n" 9"1, ae 1988 (n~ 1 ]0/8_8, na ori
gem), relativa à proposta pa-ra que sejél autorizada 
a Pr~efeitura Muniçipal de Rondonópolis, Estado 
_do Mato Grosso. ~ contratar _operação de crédito 
fiO_ -val_qr c9rr_espondente~ em cruzados, a 
800.000,00 Obrigações do TeSoUrO Nacional 

. (OTN). (Dependendo de Parecer.) 

-16-
Mensagem n? 117, de 1988 (na 195/88, na ori

-gem}, relativa à propOsta Para que seja autoriza-da 
a Prefeitura Municipãf-de· CariaCica, ~staqO do 
Espírito Santo, a Colitrata.i operação de crédito 
tto valor corresp-ondente, em cruzados, a 
600.000,00 Obrigações do 1 escuro Nacion11l
(OTN), para firis qUe especifica. (Dependendo de 
P~recer.) -- -

-17-
Mensagem n~ 121, de 1988 (n~ 199/88, na ori~ 

gem), relativa: à proposta para que seja autorizada 
-a Prefeitura Municipal de Várzea Gritnde, Estado 
do M~to Gro"sSo, a cOntratar operação de crédito 

- no valOr cor"respondente, em cruzadoS, a 

den~o de parecer.) 

-22-
Mensagem n" 141, de 1988 (n" 243/88, na ori

gem}, relativa à prop·osta. para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Patos de Minas, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de _crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
300.000,00 Obrigações do T escuro Nacional -
OTN. (l;)ependendo de parecer,) 

-23-
Mensagem n" 145, de -1=9_88 (n" 2'49188, na ori

gem), relativa à proposta pai-a_que seja autorizada 
a Prefeitura Munícipa1 de Casa_ Branca. Estado 
de São Paulo, a contratai: operação de crédito 
no valor correspondente,- em cruzados, a: 
250.000,00 Obrigações do Tesouro Naciona_I
OTN. (Dependendo de parec_er.) 

-24-

_f\1\ensagem n" l f3.4, de 19_88 (~~_-3.04/88:-n·â ori
gerii), _relativa à' PrOposta pã.rá que seja aütot-izado 
o Ggvemo do Estado de Sergipe a contratar ope~ 
ração· de crédito_novator corresponden"te; em cru
Zados, a '2QOOWJOO,OO Obrigações do TesoUro 
Naciona1- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-25-

Mensclgem it_o 190, de 1-9""88-{n9 359!88, na ori
gt!rTIT relativci.; -~proposta. pafa que seja autoriZado 
o GoVerno do Estado do Rlq de Janeiro a contratar 
operação de crédito no valor Correspondente, em 
crUzados, a 18.315.000,00 Obrigações do Tesou~ 
tõ Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 
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-26-

Mensagem n~ 192, de 19ff8 (rc371/8,8, na_ Çri
gem), relativa à proposta para que Seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Porto Nacional, Estado 

. de Goiás, a contratar operação de- âéaltO no ValOr 
correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri
gações do T escuro- Nacioital ·- OTN. (Depen
.dendo de parecer.) 

-27-

Mensagem n~ 193,- de 1988 (n~ 372/8_8, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura da Odade do Rio de Janeiro, Estado 

do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
11.645.800.00 Obrigações do Tesouro Nacional 
.......... OTN. (Dependendo· de p_arecer.) 

-28-

Mensagemn~ 195, de.1988 (n" ·374/88, na óri
ffem), relativa à _proposta Para que seja autorizada 
a Préfeiiúra MUnicipal de São Miguel do Araguaia, 
Estado de Goiás, a con~atar operação de crédito 
no ·valor correspondente, em cruzados, a 
69.954,43 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

-29...:.. 

Mensagem n~ 197, de 1988 (n~ 378/88, na ori
_gem), relatJVa à proposta para que seja aUtorizado 
o Govehld do Estado do Rio deJanefro.a contrâtar 

_-opera-ção de·crédfto· no valor deUS$ 
' 16,744,01628 (dezesseis milhões, setec.eflto.s ·e 
quarenta e quatro· mil, dezesseis dólares e vinte 
e oito centavos.) -(DependendO de parecer.) 

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

. . . 
(Lev.inta-se a $essão às 14 horas e 40 mi

nutos.) 

Ata da 46~ Sessão, e01l5 de setembro de 1988 
' 

. 2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Pr~sidência dos Srs. Lourival Bapi:ista e Dirceu Carneiro 

ÀS 16 HORAS E 30M!RdfOS, (lCHAM-SE. 
PRESENTES OS SRS. SE!YADOREs: 

Mário Maia -Aluízio Bezerra- Leopoldo Perez 
- Carlos De'Carlt - Aureo Mello - Olavo Pires 
-João Menezes - Almir Gabriel- Jarbas Pas-
sarinho-.:.:_;-J\Iexandre Costa-João Lobo- Cha
gas Rodrigues- Afonso- Sancho-- Cid Sabóia 
de Carvalho- Mauro Berrevides- Carlos Alberto 
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena -
Raimundo Lira- Marco Maciel- Ney Maranhão 
- Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira
Dtvaldo Suruagy- Teotonio Vilela Filho ~Alba
no Franco - Francisco Rollemberg - Lourival 
Baptista -Jutahy Magalhães -José Jgnádo Fer
reira --Gerson Cama ta -oJoão taimon- Afon
so Arinos - Nelson Carneiro - Itamar Franco 
-Alfredo _Campos - Ronan Tito -Severo Go
mes- Fernando Henrique Cardoso -_Mauro 
Borgés -Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior 
-Pompeu de Sousa- Ma!,-nícjp Corrêa- Meira 
Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes 
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale -
Rachid Saldanha Derzi- Leite Ch.iwes-AffonsO 
Camargo - Jorge Bqrnhausen - Dirceu Car
neiro- Cirlos Chia:reJ!i, - -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A 
lista de presença acusa o compar~cimento de 
55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre_ a mesa, comunicação que Vai ser lida 
pelo Sr. 1 ç-Secretârio. 

É lida a seguinte 

Em 15 de setembro de 1988 
Sr. Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.ce~ 

iência que me ausentarei do País a partir de 19 
do corrente para, devidamente autorizado pelo 
Senado, na forma do art. 36, §'29, âa Constituição 
e art 44 do Regtmento Interno, participar da 

-w-conrerênCia da interpalarnent~r a realizar~Se 
_:errrSôfi~--; BUigária __ como _l!)embro da delegação 
brasileira àquele conclave. 

Atendosamente ~udações --,. Rachid Salda
nha Dei-zl. 

O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) -
, A cõmunicação lida vai à publicação. 

O SR. PRESIDEN1E (lourivOJ Baptis"') , 
A PreSidência _recebeu a Mens~ge:m no 199, _ge 
1988 (n~ 380, na origem), de 15 de corrente, pela 
qual o Senhor Presidente da República, nos ter
mos __ do arj:. 42, item VI, da Constituição, e de 
acordo com art. _ _2? da Resolução_ n9 93rt2, do 
Setlado~federal, solicita autorização para que a 
Prefeitura- da Cidade do Río deJàneiro (RJ) possa 
elevar, tetT~porariarrierite, o limite de sua dívida 

CCiflSOiidada. 
Nos termo_s d_a Resolução no_l, de 1987, a Presi

dência desigriafá, oportunainentie, o relator da 
matéria., 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptis"')
-o:e_vendo realizar-se, no período de 19 a 24 de 
setembro coiTerite~ em Sófia, Bulgária, a ao~ Con
ferência Jnterparlamentar, a presidência, não ha
vendo objeçtlo do plenário, designa, para compo
rem a Delegação brasileira àquele conclave, além 
dos Senadores Ruy Bacelar e Rachid Saldanha 
Derzi, já indicados e do Senador Edison Lobão, 
chefe da delegação ainda os Senad9res Jamil 
Hadda:d e Marcondes Gadelha: 

· O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptis"') -
Há oradores inscritos. 

Corii:edo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. _ 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF. 
PrOnuncia o seguinte discurso. Seri1 ~visão_ do 
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo 
em vista o interesse 'ila aprovação do projeto Sõbre 
despOrtos vou desistir da minha Inscrição e ape
nas dizer tudq quanto afirmei anteriormente, em 
apartes; sobre "Opei'ação Desmonte" que, na ver
dade é uma operação de desmontagem do País 

e Será objeto de _dados que encaminharei à M~sa, 
e assim o farei também -em relação a ~m discurso 
que há muito tempo pretendo requerer: a inserção 
em nossos Anais, do discurso da Desembarga
dora Maria Te reza Braga quando tomou posse 
na Presidência do Tribunal de Justiça._ Trata-se 
das figuras que- mais eilgrandeceram a Magis
tratura deste Pais e que-na Presidência-do Tribunal 
Regional Eleitoral deu provas de realmente digni
ficar a Justiça e a causa pública no Brasil. 

Era só isso, Sr. Presidente._ 
Gostaria, ainda, Sr. Presidente, COntando com 

a compreensãOde~v.--f:X:i-de mencionar_ outro 
relevante assunto. Refere-se à correSpondência 
que recebi do Presidente da COnfeder.ição de Pro
fessores do Brasil, Sr. Tomaz Gilian Deluca Won
ghon, sobre dramáticos acontecimentos ocorri- -
dos com a sofrida categoria de profes_sores no 
Estado do Paraná. - -- -~ 

DOCUMENTOS A CíUESE REFERE O~ . 
SR. POMPEU DE SOUSA EM SE(JPRONUN: 
CIAMENTO: 

REFLEXOS DA OPERAÇÃO DESMONTE 
SOBRE O SISTEMA EMBRA TER 

Redução de recursos financeiros da Embrater 
(37% do Sisteina) e dos Progr~mas Especiais 
(~Qionordest_e, _ Polonoroeste etc., 21% do Siste
ma), com redução total dos 58% nas dotações 
orçamentárias. _ 

Redução de 1 ,3 milhão para 554 mil no número 
de produtores assistidos no Brasil. 

Fechamento de 1.815 esci"itórios locais/diStri
tais e encerramento de ações -em 1.900 muni
cípios e em 19.881 corri unidades rurais do País. 

Demissão de 13.833 funcionários, dos quais 
8.054 _técnicos e 5. 779 administrativos. 
Região Norte 

Redução de 69% nas dotações orçamentárias 
das Em ater._ -

Redução de 81 mil para 25 mil no número 
de produtores assistidos. 
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Fech_amento_de 168 es~ritórlos locais/distritais --aignidade, os rel_evantes_serviços que dela se exl~ Cios prindpicis mçn'ai~ qLie sem'pre ccinStttuíram 
·de. ~>te_~Q I;Urf!l,, c;o,IT). cancelilm~r;'lt9 ,d,e ~çõ~s gem". __ . os pnares da nossa estrutura jurídiCa. 
em _1 J I municípios e em 1.190 comunidade5t rt:~- Corre-me, portanto, de início, o dever de mani- Na.adminiStração pública, o que Se vê é a desor-
rais.da região. . _ _ .. - festar-lhes o meu profundo reconhecimento pela dem dos serviços, o descaso, as distorções, aS 

,Demissão de 1.9'('3 funciÕnárlos; çlçs qUais insigne diStinção e o de solenemente reafrrmar dispariáaaes· e as-injustiças no-tratamento e_ ·na 
.1.021 té.cnicos_ e 952 adniinieytra~yos. · o compromisso, tão emocionado como o da pri· remuneração dos servidores e o deS_énfreado em-
R~gfão N;ordeste meira investidura,_ de tudo fazer para honrar, sem- preguismo causando o -insustentáVel peso no de-
~edução de 68% n~s dotações orçamentá_rias premais, este colegiado ilustre, fortaleza incorrup- ficlt públiCo. 

das Emater. ~ _tível na defesa do Direito e _da Justiça. E-na administração finªnçejra,.o-dinheiro público, 
Redução de 489 mil para 156 mil no.núrn_e_ro Na história desta Casa- ã.prã.z-nos cultuar·se ân\eS-cOriS:idera-çlo res-.sacra. é i;Jãsto Sem a pa-

de produtores assistidos. encadeia a própria história da Justiça do País. tr:iótiCa <Çfígorosa- preOC:üpaÇ:ão de economia e 
Fechamento de: 802 es_critódos locaís/disttitãis ---Este é o Tribunal de Justiça -da Capital do Brasil Sem o cuidado_ e o·escrúpulo como se fazia no 

cie" extensão rural, com cancelamento de ações e, assim sendo, as-suas tradições-se unem àquelas passado. _ 
. e:m 902 ffiunicfpios e em 6.528 comunidades ru- centenáriãS méri1ória·s -dos tribunais ela Capital do os· demolidoreS lia Receita, assim se chama-
rais da região. Brasil Colôhia, do Br"a.Sillmpério, do Brasil Repú- vam os seus maus aplicadores, existem hoje a 

Demissão de 6~6.0(Lfl!.licioná_ri0s~- dos -cjú"afs blica, a paíttr do ano de 1609, com o Tribunal centenas a lançarem o País na maior angústia 
3.8-15 têcrii<::os e 2.785-adJrlinis"t:rati_vos._ . - _; .:da Rela,ãoA.a..B~. . .... ~de_ que se tem_ notícia na h!s_tóri.a pátria. 
Região Centro-Oes_te - qerthores Desembargadores. A soçi~dade, por seu turno, cada vez mais se 

Redução de 51% naS dotações orçamentáriás E pena que aqUi não es~eja, nest~ dia, neste afundá na permissividade e no ·abandono ·dos 
das Emater. momento, o querido Desembargador Antonio -sãosprincfpios moraís que tão nobremente estea-

Redução de 83 mil para 41 mil no mú.mero Mello Martins, vulto inco_nfu.ndível de magistrado, ram a vida social de outrora. , 
de produtores assistidos. de jurista, d~ cidadão e de amigo, que a morte E a tal crise não refoge _o_ Poder Judiciário, acoi-
. Fechamento de 17 J esc_ritór1os loCais/disbítãi:;;_ prematUra noS -afrébãtou. Ainda hoje o temos tão ma do, com reconhecimento nosso e pesar nosso, 
de ·extensão rural, com cancelamento de ações vivo na no.ssa ll'l.emóri2! que até parece que ele de falhas diversas na sua composição e no seu 
·em 1 õt rriU.riiêípiOS e eril ·1.518 comunidades ru- não se foi, que ainda está entre nós, forte, austero funcionamento. Nele, é forçoso enxergar a moro-
'rcl.is da região. e gentil, em gratíssima convivên_cia, a nos influen- sidade e o alto custo da prestação jurisdicional, 

Dêffiissão "de 1284 funcionários, dos qua[s 765 ciar com a pure~a do seu caráter e _a bondade resultado direto dos parcos recursos com que 
técnicos e 519 administrativoS. do seu coração. E pena que aqui não esteja para conta para o aparelhamento e_ o aperfeiçoamento 
· Regi.J.o SUdeste ocupar esta cátedra que a ele caberia, em verdade, dos seus serviçoS. Mas_ é curial que tais condições 

Redução de 45% nas dotaÇões orçamentárias por direito de legitima conquista. Conquista a que não nós eXimem do exato_ cumprimento do dever 
das Emater. Tézjus após_ longos anos de_inestimáveis_ serviços que nos_ impusemos. - : 

Redução de 250. rriil para 137 mil no número -prestados à magistratura do Distrito Federal e ter- _ É __ para mim espantoso que até de greve já se 
de produtór"es assistidos. _ . . ritórios, cOnquista pelOs seus atriJ?utos de juiz inte- tenha _cog!tado no seio da magistratura quando 

Fechamento de 267 eSCritórios loçaisldil;;gi@is gro, culto, isento, digno, sereno. E justo que, nesta temos ciência de que a magistratura não é wna 
de eXterisâo_ rural_,_ com_ ça]lçglamento de: ações oportunidade, tiibutemos, à sua respeitável me- proftssão. É:, antes, wna vocação, a que deve re-
em 326 iTiu"i1lcípiOS-e· em·_2.65_3~ç.Qr:n!Jnidade,s 11.!- mória, o nosso melhor preito de estima, de admi- nunciar todo aquele que não se sentir em condi-
rais da" região. __ ração e de saudade. ç:ões de exercê-la. Desse superior entendimento 

Demissão de 1.701 funcionários, dos quais 987 Nestas palavras iniciais não posso _deixar de, reSulta a respeitabiltdade, a sua grandeza e sua 
técnicos .e 714 administrativos. _em_m~_nome e.~m nome do tribun~, prestar aJta signiftcação. Um Poder Judiciário forte, está-
Região Sul homenagem aos Excelentíssimos Senhores De- vel,: co?fiável, afasta o risco de rUpturas institu· 

Redução de 40% nas _dotações orçamentári?Js sembargadores Luiz Vicente_ Cenlicchiaro e Valt~ . ciO na is, gãrante a estabilidade da ordem jurídica 
das.Em.:).ter. ruo Mendes Cardoso aos quais sucedemos nas . e a manutenção dos direitos qUe o homem tem 

Redução:de 417 mil. para 250 mil no número tarefas administrativas da corte. Juízes que se im- à vida, à liberdade e à propriedade, na forma da 
de produtores assistidos, . . . . _ põem por notáveis atributos morais e intelectuais, lei.. Somos o poder que não pode nunca falhar 

Fe_cba_roento de 311_ e;s.c:ritó~loS IOc"a:is/dis_trltais exerceram wm zelo, eftç:iência e brilho as suas porque, como disse Rui Barbosa, c_erta vez, em 
de extensão rural, com cancela_mento de_p_ç.Q._~ __ fu.nções: na díreção da Casa, credenciando-se, as- . '.'Habeas Çorpus" perante o supremo. 
em 295 municípios e em 5.63Z-corii.untdades ru- siril, mais uma vez, ã.õ-riossO reSpeito, à nossa 
rais da Região. cOnsideração. 

Demissão de __ 1.996 __funcionários, dos quais Meus senhores e rõ.inhas senhoras. 
1242 técnicos e_754 administrativos. 

DISCURSO DA DESEMBARGIIDORif J1AC 
RIA TEREZA BR4GA 

Curvo-me, humildemente, à soberana vontade 
de Vossas Excelências e assumo, com determi
nação, conftança e ânimo forte, a- presidência do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. 

Faço-o em obediência ao generoso sufrágio 
com que me brindaram os eminentes colegas 
e de que, para mim, deríVou na honra eXcelsa 
de dirigir, noS próximos dois anos, esta augusta 
Casa, um dos mais conspícuos tribunais de justiça 
do País. Sim, porque;-nãO há muito aqui afifni.ei: 
"O Tribunal de JuStiça dO Distrito Federal e.Terri· 
tórioS se inscreve hoje, no contextO- da--magis
tratura nacional, como sodalício de alta respeita
bilidade e como centro de irradiação de cultura 
jurídica. É a corte de que nos orgulhamos e à 
qual procuramos dar o melhor do nosso esforço 
e da nossa capacidade para que ela continue pres
tando à Justiça, com firmeza, com isenção e com 

Assalta-nos - aos que se empossam hoje e 
nos preocupa profundamente - o peso das res
ponsabilidades que nos vão caber. A tarefa é árdua 
e ireriios em:ontrar, a cada passo, enormes _dificul
dades e problemas. 

E a par dos encargos que nos esperam, esta
mos assumindo a direção do Tribunal de Justiça 
e num dos mais turbulentos e difíceis períodos 
da vida nacional. 

A crise assolou o País er:n proporções de extre
ma gravidade e lavra, infelizmente, em todos os 
setores de atividades, assim na ordem pública 
como na ordem privada. Está criado, entre nós, 
o clima de insegurança, de lnconformistno, de 
desalento, de descrédito, de insatisfação, de incer· 
teza e de pessimismo. -- -

No agravamento da situação em que nos en
contramos, __ a autoridade decai, abusos se come
tem em seu desrespeito e ffiuitos homens públi
cos_ ·se Omitem no dever de preservar a ordem, 
a lei, a austeridade do comportamento e o impédo 

"Quando a decep-ção pública já não puder 
levantar as mãos para os tnbunais, acabará 

-por-pedir inspirações ao desespero." 

Quanto ao mais, não nos desperemos se nos 
têm parecido lentas as conquistas por maior inde
pendência. Não nos esqueçamos de que há três 
séculos as primeiras relações eram presididas pe
lo govemador_da capitania e seus atas eram revis
tos pelo chanceler que tinha o poder de alterá-los. 

Trecho do discurso proferido por meu pai, ora
dor oficial do centenário -do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais registra: 

"Os desembargadores, (assim dispunha o 
regimento da-primeira relação da Bahia), não 
entrarão na relação com armas, nem trarão 
roupas de cor, e andarão vestidos, assim na 
relação como na cidade, com as Opas que 
costUmam trazer os desernbªrgadores da 

·casa da Suplicação de LiSboa, de maneira 
que representem os cargos que têm". As limi· 
tações que se lhes impunham coarctavam
lhes os direitos mais elemerifãres. NãO po
diam nem mesmo contrair casamento sem 
autoriza_ç_ão real e aqueles que o fiZessem 
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perdiam o cargo e_erarn imediatamente em
barcados para o reino. Esta, a razão porque 
tanto perdurou o mats poético, o mais decan
tado, o mais romântico noivado da história 
mineira, o de Gonzaga e Manlia de Dirceu. 
O Desembargador Tomás Antonio Gonzaga 
esperou mais de dois anos a licença que 
solicitou para o casamento com Marília, frus
trado, afinal, como o episódiO histórico da 
Inconfidência Mineira. Era também norma 
ref!imental dessa época, (norrna_aliás sábia 
e de elevado sentido). a realizaçaõ da santa 
missa, todos os dias, antes das Se_ssões da 
Casa da Relação.- Cada Tribunar tirill.a- um 
capelão, que era o celebrante e, acabada a 
cerimónia religiosa, os- desembargadores co
meçavam a despachar, assim permanecen
do, Ininterruptamente, pelo menos por qua
tro horas, marcadas por um relógio de areia 
que ficava na mesa, na frente do governador. 
E os despachos se faziam, a princípio, pelo 
sistema de ''tenção", segundo o qual cada 
desembargador registrava, isOJad_amente, 
seu veredicto, fazendo-o, na maioria das ve
zes, em latim." 

Hoje, a nova Constituição, em nOtável aVanço, 
nos garante a autonomia administrativa e finan
ceira e o prover os cargos dos juízes de carreira. 

Assim, não nos impacientemos demasiado 
com atrasos nas alterações estruturais do nosso 
poder, certos de que as mudanças fundamentais 
somente_ se processam a partir do crescimento 
espiritual de cada um de nós. Só a elevação da 
consciéncia transformará a realidade. 

Nada está realmente perdido. Tenhamos fé no 
futuro e insistamos na espei'ê:lnça de que o País 
se reerguerá dos tremendos problemas em qt,te_ 
mergulhou. Visualizemos dias de paz, de tranqül
lidade e de confiança, com·-um Poder Executivo 
consciente, corajoso, competente e atuante, um 
Poder Legislativo cuidadosamente selecionado, 
forte, ftscalizador e colaborador e um Poder Judi· 
ciárió a g-arantir a estabifidade dei regime, a solidez 
das instituições e a firrrieza-oo-·oràenamento jú_ri
dico da Nação. 

Esta _ê uma solenidade em que uma mulher 
assume um relevantlssimo cargo de direção. 

Em homenagem justa e grata aos meus emi
nentes pares, nem uma palavra direi da heróica 
luta das mulheres em prol de seu_ merecido lugar 
no mundo de hoje. 

É que nesta Càsa de Justiça, em qlle ·se ciiltUarõ
os valores maiores do ser humano, jamais se prati
cou ato que discriminasSe quem quer que fosse 
- e _assim as menções a este _embate desigual 
não teriam ressonância nem significado. 

Somos, as Juizas da Justiça da Cãpital da Repú· 
bUca, a demonstração viva do que podem realizar 
as mulheres que, estimadas e respeitadas pelos 
homens, empregam seus esforços no estudo e 
no trabalho, sem pressões que as debiletem. 

Vossas Excelências,_Senbores De.Se"mbargado
res, Senhores Juizes têm sido os nossos incentiva
dores, os caros companheiros de inexcedível ca
valheirismo, comungando conosco na busca 
constante da verdade para a afirmação do direito. 

E este é o_ momento, permitam-me, seguindo 
o impulso do meu coração de louvar a Deus pelo 
pai que tenho, homem mais .que perfeito e juiz 
exemplar, meu amigo e confidente, meu mestre, 
meu modelo de vida. 

Senhores, honra-me, sobremaneira, assumir a 
presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Fe
deral e Territórios, tãréta que, com sinceridade 
reconheço superior_às minhas forças e muito 
aléin do meu-mereCimento e tendo noção -exata 
das minhas limitações, sei também que pode ser 
realizada com vontade férrea, com a perfeita com
preensão do cumprimento do dever e com a ftrrne 
e religiosa convicção de que cada um de nós 
vem ao mundp para _servir e realizar algo de nobre 
e de bom. 

Com a ajuda de Deus e com a preciosa colabo
ração de Vossas Excelências; Se'nhõies Desem
bargadores, espero levar a bom termo esta missão 
maior. Muito oR_rigada. -

(Agradecendo às ilustres presenças de todos, 
declaro encerrada __ a sesSãO.) 

OlRTA DO PRESIDEJYTE DA CONFEDE
RAÇ<\0 DE PROFEsSORES DO BRASIL 

01. Ore. n'" 089/88 
BrasJlia, 1 ~ de setembro de 1988. 

Para:_ 
Constituinte Pompeu de Sõu_sa 
AsSémblêia Naciorial Coristituinte 
Gabinete 21 Senado-F'ederal -

Senhor Constituinte: 

Em fãce dos ú]tit"flOS acpntecimentos nci Esta-_ 
do do Paraná em que os professores daquele 
Estado foram covarde e discriciomiri.3mente' es
pancados, queremos dar~lhe conhecimento de 
que a categoria, desarmada, estava nas ruas em 
uma passeata pacífica, reiVindicando seus dire:i
!Qs. 

Queremos informar-lhe, ainda, que ao final de 
Vârías- tentatiVas -a e-aíãlOgo com o Governo da
quele Es!ado no dia ~6 p_p o presidente da CPB, 
os presidenteS ·das E·niidades da Região Sul e 
a Confederaçâo Mundial de Professores estiveram 
em Curitiba, onde havia sido solicitada uma au
diência com o Secretário de Educação Delmiro 
Valverde J_obim de Brito e que o mesmo negou-se 
a re_ceber esta comitiva. Não tínhamos outro obje
tivo senão o de estabelecer o diálogo entre a APP 

- e a Secretaria de Educação. 

Lamentavelmente, a linguagem que falamos 
não ê a mesma. Os professores marcham pacífi
cos e desarmados pelas ruas. O Governo usa 
da força, fere e espanc:a. 

O lamentável deste episódio ê que o cidadão 
que paga imposto, que ê o ordeiro e pacífico, 
vê retomar, contra si, este imposto gasto em equi
pamentos de repressão, em horários e páginas 
d~ imprensa com a "V'e-rsão oficial" das autori
dades e finalmente a educação e os educadores 
tratados como caso de polícia. 

O poder do ·governador, de comprar espaçOs 
ou de receber as benesses dos donos de meios 
de comunicaçào-s6-poderá ser confrontado com 
a denúncia pública e corajosa. 
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Para tanto confiamos no seu empenho e com 
a tribuna desta Casa. · · · 

Saudações Sindicais.-Tomaz Gilian Deluca 
Wonghon, Presidente CPB. 

CONFEDERAÇÃO DE PRQFESSO.RES 
DOBRASIL ~ 

Assessoria de Imprensa 
Taxação 
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GOVE;RNADOR NEGA AÇÁO VIOLENTA DA 
POUCIA CONTRA OS GREVISTAS EM~l'R 

Da Sucursal de Curitiba 
Vinte e .seis pessoas feridas e_ urria interilada 

em hospitaL Este ê o resultado da repressão à 
passeata dos professores grevistas do Paraná, rea~ 
lizada pela PolíCia Militar anteontem em Curítiba. 
A Polícia, com 260 homens, utilizou o Batalhão 
de Choque, cacetetes, bombas de gás e a cava
lari9;-para dispersar cerca de trêS mil pessoas que 
foram_ até a frente da sede do govemp,_ na capital, 
reivindicar aumento salarial. 

O governador qo g:5tado, ÁlvarO D(a_s, disse on
tem que "foram eles (os professores) que partiram 
para a agressão", ao Justificar a atitude da -Polícia 
Militar. Segundo Dias, "os soldados protegeram 
o património público e cumpriram seu dever", 
afirmanCo não ter havido repressão aos manifes
tantes. "Asslste a image"hs da 1V e não vi ato 
violento da polícia", disse ele. O_ presidente do 
PDT no Estado, Amadeu Geara,_ condenou a atitu
de da polícia e disse em comunicação que_a ope· 
ração_ "foi ordenada e comandada pelo senhor 
Álvaro Dias". Uma comissão liderada pelo arce
bispo de Curitiba, d. Pedro Fedalto, ser reuniu 
ontem no final da tarde com o secretário da Edu
~ção, pedindo a abertura de negociação entre 
o governo e grevistas. 

Em função da violência a Associação dos Pro
fessores do Paraná (APP), entra esta seniana com 
uma representação crirrúnal na Justiça contra o 
secr~tário de Segurança e o governador do Esta
do. Alvaro Dias (PDMB ). O Departamento Jurídico 
da entidade decide _ainda, segundo a presidência 
da APP, !solde Andrade, 46, se a representação 
será por abuso de autoridade ou constrangirrlento 
legal. 

De acordo com Andrade, as 26 pess_o_as feridas 
já fizeram exame de lesã_o corporal no Instituto 
Médico Legal para atestar a violência. O IML con
firmou os exames. Uma professora, Delci Fritz, 
29, está internada desde terça-feira, quando foi 
submetida a_ uma cirurgia nas pernas p_ara a retirak 
da de estilhaços provocados pela explosão da 
bomba de efeito moral. Mêdicos do Hospital Nos
sa Senhora das Graças, onde elª- e:;,tâ internada, 
disseram _que seu estado _de saúde ê bom. 
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Outras duas prOfessoras foram felrdas. Silvia 
Prass, 38, apresenta queimaduras nos dois olhos 
e_ intoxica_çãQ_nas viãs respiratóriase Ana Maria 
CaiValho da Costa, 27, tem a perna esquerda en
faixada. 

Veículo: Folha de S. Paulo 
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EM PR, POLÍCIA REPRIME PASSEATA 
DE_GREVIST AS 

Da sucursal de Curltiba 

A Polícia Militar do Paraná reprimiu ontem, em 
Curitiba, uma passeata organizada pelos profes
sores que estão em_ greve desde à dia _a deste 
mês. Cerca de três mil pessoas participaram da 
passeata, que saiu do centro da cidade e terminou 
em frente da sede do governo. O movimento tem 
o apoio das Associações de Pais e Mestres _.(APM) 
do Estado, segundo informou ontem o coorde· 
nadar das APM, Edilson Silvei, 46, garantiu ter 
na passeata representantes de 150 assOci<içõeS 
de pais. -

O comandante da Polida .Mili@r do Es~do, co
ronel Wantuil Borges, confirmou a detenção de 
um professor grevista- e-ais-se qüe vai apurar o 
uso das bombas de gás lacrim_ogêneo e de efeito 
moral que foram atiradas pelo batalhão de choque 
na multidão. De açorda coin º-Cpmártdante, 260 
policiais.:: militareS foram chamados para "garantir 
a segurança do paláciO", eritre eles um pelotão 
de polícia montada, que investiu contra os grevis
tas que tentavam proteger um carro com alto-fa
lante. 

A PM e o comando de greve não souberam. 
confirmar o número de feridos. O Deputado Esta
dual pelo PDT, Algaci Tulha, foi fei"ido na testa 
e uma professora,_ identificada Como Silvia, deu 
entrada ao Hospital Evangélico com um corte 
na testa. A passeata dos professores começou 
às 15h e até __ às 19h cerca de 250 pessoas perma
neciam em frente ao Palácio lguaçu. Os profes
sores em greve reivindicam um aumento· de três 
para oito salários mínimos d~ referêf!cia e a aber
tura de negociações com o governo do Estado, 
~ue se nega a receber os professores. 

Para a presidenta da Associação dos Profes· 
sares do Paraná, Isolda Andrade, 45, a ameaça 
de demissão "não-sem· aceita pela comunidade':, 
De acordo com a avaliação de Andrade, a greve 
atingiu ontem maiS de "de 90% dos professores".--
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PASSEATA DE PROFESSORES 
É REPRlMIDA EM CURITIBA 

Curltiba- Ce:rcaae 400 policiais militares re
primiram com violênCia uma passeata de quase 
cinco-mil professores estaduais_, ontem à-tarde, 
nas proximidades do Palácio _iguaçu, sede do go
verno do Paraná. Seis pessoas tiveram ferimentos 
graves e precisaram ser levadas ao pronto-so
corrro em ambulâncias. Dez foram presas durante 

o -confronto, que começou por volta das 16h e 
se: estendeu até o iníci_o da noite. Os policiais 
usaram bombas de gás lacrimogêneo e casse
tetes .depois que os professores, em greve desde 

_ o dia 12, conseguiram ultrapassar Um cOrdão de 
isolamento com seu carro de alto-falantes, a mais 
d~ -~00 metros d~ porta do palácio. 

__ :----;;._ paSSe_á_ta; qUe Perc~r;eu as: princiP~Ís ruas 
de-Curitib~. chegOu a·fi·_eÍlte dci.palàcio, no bairro 
do Centro Cívico, por volta das 16h. Como em 
outras manifestações que os professores já fize
ram--durante a .greve,_ oS·policiais_ não impediram 
sua entrada nã praÇa em que estão. localizados 
o palácio e a Assembléia Legislativa; mas, tam
bém como das outras veZeS, não permitiram que 
,os-carros c·om ãlfu-fatarnes chegasse_mais perto. 
Os greVistas-êohSêgUírãni. -afastar uma Kombi da 
POlícia Mllitar e fazer passar um dos- carros. Ime
diatamente 20 policiais a cavalo entraram em 
aÇão, batendo com cassetetes nas pess-oas e que
brandO os vidros e os aparelhos de som. 

No primeiro confronto. ficou ferido o motorista 
do carro que ultrapassou a barreira, 1\rnaldo Vi· 
cente. Qs_ policiais Quebraram com os cassetetes 
o vidró díahteirO do carro atiraram a primeira 
bomba de gás, que explodiu junto ao rosto de 
Arnaldo. Em seguida, foi a vez dos- ocupantes 
de um caminhão, também de alto~falantes, retira
dos à força pelo mesmo grupo de policiais. 

Depois, os policiais desmontaram o início de 
um acampamento. Aí ocorreu novo tumulto, des
sa vez com a prisão dos que são considerados 
lídere_s do movimento. Os policiais lançaram mais 
bombas de gás e uma delas feriu a perna da 
professora Ana Maria Carvalho _da Costa,_ de Foz 

, do lguaçu, que sofreu uma hemor.ragié\ e teve 
de ser transportada às pressas para o pronto
socorro. O DeputadO Estadual Algaci T úlio(PDT) 
sofreu ferimentos na cabeça. Outros professores 
saír§ri1- feridos_ no segundo conflito. 

No Palácio lguaçu, o Secretário de Comuni
cação,_ Fábio _Campana, informou que o Gover
oadqr Álvaro Dias _(PMDB) estava viajando (foi 
a Florianópolis) e voltaria direto para casa. Fábio 
Campana tentou minimizar a violência e disse 
não saber quem havia determinado a repressão. 
_o_secretário de Segurança, Antôn.io Lopes de No
ronha, e o comandante da Polícia Militar, coronel 
-V-antuil Borges, também argumentavam que os 
manifestantes estavam sendo dispersados pacifi
camente, quando foram surpreendidos pelas ex
plosões das bombas e se retiraram. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item 1: 

(Em regime de urgência, art. 371, b, do 
Regimento Interno) 

___ Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nQ-216, de 1985 (n~ 2.929/83, 
na _Casa de origem), que altera a redação 
da Lei nry 6.251, de 8 de outubro de 1975, 
que institui normas gerais sobre desportos, 
tendo 

PARECERES, das Comissões: 

setembr~ de 1988 

-de Educaçâ;o e Cultura, emitido por 
aquele órgão em 1 O de abril de .1986, favorá
vel ao projeto nos termos de substlt1,1tivo que 
apresenta; e 

-de Constituição e .Justiça.;,parecer 
oral, favorável ~o projeto nos termos de subs~ 
~tutivo qUe oferece. 

ÊrÍ1 votaçãO O substitutivo cia cOrTiisSão de 
ConstituiÇão e Justiça, que tem preferênda regi
mental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam Queiram per· 
rnaneCer Sêhtadbs. (Pausa.) . 

Aprovado. 

. App~vaçio-o sub:?titytivo d~ Comi~sã? d~ Consti
tuição e Justiç_a1 ficam prejudicados _o projeto e 
o substitutivo da ComissãO de E:dUc'aÇão e Cul
tura. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
SoPre a mesa, redaç_ão para- o turno complemen~ 
tar do súbsütutivo aprovadci e e.Iabcirádo· pelo Sr. 
Senador Jamil Haddad, qUe 'será lida: pelo Sr. 1' 
Secretário. · - · · · · · · ' 

Ê lída a seguinte 

Redação do, ve0cido para o turno su· 
pi ementar do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Cãmara n1> 216, de 1985 
(n? 2.929-C/83, na Cfl.Sa de origem). 

O Relatai- aPreSenta a' reda.çãó do v~ilcido para 
o turno suplementar do Süb_stitUtiVo' do Sen_?cfo 
ao Projeto de Lei da Cârriara n~ 21'6,.de 1985 
(n~ 2,~9-08~, na Casa de origem), que altera 
a redação da Lei n~ 6.25l,"""de 8 de outubro de 
1975, que iÍlstitui normas geiais sobre desporto& 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
-Jarnil Haddad, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação do v:encid~ par~ ~ turno su
plementar do substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n1> 216, de 1985 
(no 2.929/83, na Casa de orlg_em), que 
altera a Lei no 6.251, de 8 de outubro 
de 1975, que "institui normas gerais so
bre desportos e dá outras providência". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os artigos 1', 2', 5', 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 41, 42,43 e 46 da Lei n' 6.251, de 
8 de outubro de 1975, paSsam a vigorar com 
a seguinte redaçã_o: 

''Art. 1 o A organiza-ção desportiva do País 
obedecerá ao disposto o esta lei, em seu regu
lamento e nas resoluções do Conselho Na
cional de Desportos." " 

"Art. 2~ Para os efeitos desta le_i, conside
ra-se desporto a atividade predominante
mente física, que enfatize o caráter fOrmativo
educacional, participativo e competitivo, seja 
obedecendo a regras preestabelecidas ou 

· respeitando normas, respectivamente, em 
condiçõe_s formais ou não formais." 

"Art. 5ç O Poder Executivo definirá a Po
lítica Nacional de Educação Física e Despor

- tos, com os seguintes objetivos básicos: 
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I- promover o exercício do direito à edu~ 
cação física e à prática desportiva na popu
lação; 

O- elevar o nível de desenvolvimento des
portivo no País; 

111--;- promover, na escola, a prática regular 
da educação física e do esporte, ·como ativi
dadé de fÇlrmação do homem e da ddadania; 

IV-dar oportunidade às comunidades 
para a prática voluntária do esporte no tempo 
livre; 

V -elevar o nível téçniço _dqs_ r.epresen~ 
taçqe::; desportivas nacionais; 

VI,- favorecer as posslbilidad_es de livre 
iniciatiVa na· ~rea ·desp<?rtiva _do Pa~s; 
. vn..,.... in_centivar e apoiar a pesquisa na área 

da Educação FtSii::a e Desportos; ' 

VIII- aprimorar a formação dos recursos 
humanos que atuam na área d.e.J~_d_ucação 
Física e Desportos; e · 

IX- organizar programas de Educação 
Flsica e de Desportos destinados às pessoas 
portadoras de deficiência," 

"Art. 11. O desporto comunitário, não 
pr9f1S;;;Ionaf e profissional, sob a supervisão 
do ConSelho Nactonal de Desportos, abrange 
as atividades das associações, ligas, federa
çõés, confederações e_ do Comitê 0\ímpko 
Brasileiro, integranteS-obrigatórios do Siste
ma Desportivo Néidánal." 
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Parágrafo único. As ligas ficam- Obrigadas 
a promover, até o seu térniino, campeonatos 
de juniores sob pena de perder sua filiação." 

"Art 16. .......................... - ........................... .. . . . 

§ }9 As associações desportivas ou clu
bes serão registrados como entidades jurídi
cas de__direitci privado, de acordo com a legis
lação vigente e sem necessidade de registras 
adicionais--em o litros órgãos públicos. 

. ·-· .. - --
§ 2" As_ associações desportivas que pra

tiquem desportos não profissionais poderão 
filiar-se às ligas ou às federações, ou a ambas. 

§ -3~ M a'ssocia<;ões desp-ortivas-que pra-
tiquem desportos-profissionais poderão filiar
·se às federações·ou às confederações des

- -portivas, ou a ambas."· 

."Art, 17 .. Çab~ aps ~tatutos.das.confe
derações, federações, ligas e associações 
desportivas fiXar requisitos necessáriOs à sua 
constifui~ão, organização e funcionamento, 
observado o previsto nesta lei e no· seu regu
lamente:>, no que diz respeito a: 

I- transferência de _atletas, ?tt!=:odendo às 
diretrizes emanadas do Conselho Nacional 
de Desportos (Ct':ID);-

D ~ cobfdemiçã6 doS ·calendários referen
tes aos respectivos esportes em suas áreas 
de atuação; 

lU-datas, horários e intervalos_dejogos, 
ré5peitados os direitos e as conquistas dos 
atletas; 

"Art 13. . ........................................................ ~- IV- prazos de mandatos de presidente e 
vlce-presidente, eleitos ou ·reeleltos após a 
publicação desta lei, que não poderão exce
der 4 (quatro) anos, pennitida a recondução 
por uma s_ó vez: 

§ 29 Das decisões dos triOunats das con
federações não cabe recurso para qualquer 
entidade do Sistemã Desp-ortivo Nacional, 
salvo quando proferidas contra literal dispo
sição- de norma emanada do poder público 
ou de federação internacional dirigente,_ caso 
em que cabe recurso para o Conselho Nacio
nal de Desportos, na forma que vier a ser 
estabelecida pelo regulamento desta lei." 

"Art. 14. As federações desportivas, filia
das às confederações. são entidades de dire
ção dos desportos em cada unidade_da Fede
ração ou conjunto delas. 

§ }9 Nãopoderáhaver,emqualqueruni
dade ou grupo de unidades da federação, 
mais de uma federação desportiva para cada 
desporto, exceto nas modalidades reconhe
cidás como profissionais, caso em que pode
rão existir uma entidade específica para a 
área profiSsional e outra, diversa, para a área 
não profissional. 

§ ~ Sempre que haja, em qualquer uni
dade o_u grupo de unidades federadas, pelo 
menos, três associações desportivas que tra
tem do mesmo desporto, ficarão elas sob 
a diré;:ão-de uma federaçã_o d_esportiva que 
po~_erá s~,r especializada ou edética." 

"Art. 15: As ligas desportivas, ffiiadas às 
federações, cuja organização é facultatíva, 
são entidades de dirE:ção dos desportos no 
ãritbjto ffiunfdpal ou intermunicipal, poden
do éonstituir-se ·através do agrupamento de 
~ ou rilaís associaçõeS. 

V- a constituição ou não de conselhos 
e sua organização e funcionamento; 

VI- a prcifissionalizaçáo ou não de seus 
diretores; 

VIl- a constituição, organização e funcio
namento de suas_respectivas divisões; 

VIII- as condições para permissão ou não 
da prática do profissionalismo nas associa
ções desportivas; 

IX- a composição de um órgão técnico, 
o Conselho Arbitral, obrigatório no futebol 
e facuftativ_o_ para os demais esportes, para 
organizar as competições promovidas pelas 

--~!}!idades de direção do desporto comuni
tário, constituído com este fim específico e 
formi1do eXClusivamente pelas entidades ou 
assó:C:~õ~s. estas com votõ qúalítativo por 
dassificaç~o técnica, participantes das mes
mas competiçõ_es e presidido pelo presidente 
da entidade." 

"Art 18. Sob pena de nulidade, os esta
tutos das confederações, federações e_ ligas 
desportivas obedecerão ao sistema de voto 

·-lmitál-io na representação das filiadas nas 
reuniões de seus poderes, assim entendidos 
a Assembléia Geral, o Tribunal de Justiça 
Desportiva e o Conselho Fiscal. 

§ 1 q O direito de voto nas assembléias 
gerais eleitorais será garantido, exclusiva
mente: 
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a) nas Confec[era.ções_ Desportivas: às F e
de rações Desportivas Estaduais e às Associa
ções- Desportivas participantes- da dívíSão 
principal, ou correspondente:, do último cam
peonato nacional, ou equivalente; 

b) nas Federações DesportivaS: às Asso
ciações Desportivas partidpahfes da divisão 
principal, ou correspondente, do últimO cam
peonato estadual, ou equivalente; 

c) nas Ligas Desportivas: às Assodações 
DespOrtiVas participantes da divi=?ão- princi
pal, ou correspondente, do último campeo
nato municipal, ou equivalente. 

§ 2ç NciS enf.idãaes desportiVaS dirigen
tes de modalidades de Prãtica profissional, 
os campeonatos i"efe"rídos nas álíneas a e 
b do parágrafo anterior, são os campeonatos 
nacionais e estaduais profissonais da divisão 
prindpa~ ou coirespOndehte: ' 

§ 39 .No caso das entictades desportiv@s 
dirigentes ecléticas, os G!impeonatos-citéidos 
nas alíneas a, b e c do § 1 ", referem-se a 
cada modalidade desportiva que as com
põ_em, garantindo o· direito, a cada assOcia
ção desportiva. de um voto para cada cam
peonato principal disputado. 

§ 49 As entidades desportivas nacionais 
dirigentes deverão indicar, por ocasião do 
encaminhamento ao· Conselho Nacional de 
DespOr-to -dO- seú- caieridáorio- DeSPortivo 
Anual, qual o campeonato que corresponde 
aos previstos nas alíneas a, b e c do § 1 o, 

naquele ano. 

§ 5o Cciberá ao ConselhO Nãdànal de 
Desportos estabelecer normas complemen
tares disciplinadoras do funcionamento das 
Assembléias Eleitorais das entidades dirigen-
tes qesPOrtlvas. - -- -- ---- ---

§ 6° Os estatutos das_ entidades despOr:
tivas dirigentes serão adaptadaS para efeitoS 
do presente artigo, no prazo de 90 (noventa) 
dias." 

"Art. 41. O Conselho Nacional de Des
portos, do Ministério da Educação, ê o órgão 
.de aconselhamento máximo do esporte e de 
atuação normativa, sobretudo quanto à orga
ni~çãp, funçionamento, expansão e aperfei
çoamento do esporte, observadas as normas 
editadas pelo Poder Executivo Federal." 

"Art. 42. Compete ao Conselho Nacio
nal de Desportos: 

I- asSeSsorar o Ministro da Educaç-ão nos 
as~untos do esporte; 

__ 11- coordenar a_ for_mulação d_a Política 
Nai::ioOal-âo Esporte; 

UI-aCompanhar e avaliar a execução da 
Políticã Nadqnal do Esporte; 

IV -estudai-, propor e promover medidas 
que tenham por objetivo assegurar melhor 
administração e organização do esporte; 

V- propor normas -referentes à manuten
ção da ordem esportiva e à organizaçãq da 
Justiça e disciplina esportiva; 

'v1- editar normas complementares so-
bre o esporte; -
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Vil- coordenar·a elaboração do Calendá
, rio Esportivo Nacional; 

VIII- desenvolver estudos e promover o 
debate, em âmbito nacional, das principais 
questões afetas ao esporte; 

IX-aconselhar e orientar os 6rgaos e en
tidades esportiv~s nos assuntos. relativos à 
,legl~l~ção _e jurisprudência das normas do 
esporte; e 

X- baixar Resoluções e Recomendações 
' Que oriehtein a execução _d_o processo des

portivo brasileiro:· 

"Art. 43. O Colegiada do Conselho Na
cional de Desportos compor-se-á de 15 
(quinze membros, sendo: 

1-10 (dez) de livre escolha do Presidente 
da República, dentre pessoas de elevada ex
pressão dvica e de notórios conhedmentos 
e experiência em desporto, com mandato 
de 4 (quatro) anos, permitida a recondução 
por uma só vez; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ 29 Os membros referidos nos itens II, 
III, lV, V e VI deste artigo terão mandato de 
2 (dois) anos, permitida a recondução por 
uma só vez, nãO senâO admitida nova indkil.· 
ção ou eleição no período, salvo nos casos 

_de_ falecimento, renúncia, destituição ou per
da da função de conselheiro. 

§ 3o Êm caso de vaga, a nomeação será 
para completar o mandato e somente será 
considerada para o efeito de limitar a recon
dução se ocorrer na primeira metade do pra
~ normal do mancfato. 

§ 4~- Dentre·os-meinbros referidos no in
tem I deste artigo, o Presidente da República 
designará o Presidente e o Vice-Presidente 
do ConselhO.-.-' 

11-1 (um) repr~sentante das entidades 
desportivas nacionais. dirigentes que abran
jam ,desportos de prática profissl_onal, reco- _ 
npe~ida pela legislação desportiva em vigor, 
escolhido entre os-integrantes-de lista tríplice, 
organizada sob a Ct?Ordenação do Presidente 

"Art 46. Éconcedidaisenção,dolinpos
to de Importação e do Imposto sobre Produ
tos Industrializados_ ao material e equipamen
to destinados à prátiCa dos desportos, sem 
equivalente nacional, importados por entida
-des do Sistema DesPOrtivo Nacional. 

ParágritfO úl-tíco. " O disposto neste artigo 
aplica-se também ao material e equipamento 
importados por atletas praticantes, satisfeitos 
os requisitos legaiS." 

Art. 2° Acrescentem-se os artigos 53 e 
54, com a seg.uinte redação: do Conselho Nacional de Desportos, e enca

minhada por este ao Ministro da Educação, 
até 3 (três) meses antes de eXpil-ar o mandato 
do representante em exercício; 

Hl-1 (um) representante das entidades 
despOrtivas nacionais dirigentes que abran
jam desportos de prática não profissional, 
escolhido entre os integrantes de lista tríplice, 
organizada sob a coordenação do Presidente 
do Conselho Nacional de D_esportos, e enca
minhada por este ao Ministro da Educação, 
até 3 (três) meses antes de expirar o mandato 
do representante em exercido; 

IV- 1 (um) representante do Comitê 
Olímpico Brasileiro, escolhido entre os inte-
grantes de lista tríplice, organizada e encami
nhada por aquele órgão ao Conselho Nacio
nal de Desportos, até 3 (tr_ês) meses antes 
de expirar o mandato do representante em 
exercfcio; -- ·-

V- 1 (um) representante dos Conselhos 
Regionais de Desportos, escolhido entre os 
integrantes de lista tríplice, organizada sob 
a coordenação do Presidente do Conselho 
Nacional de Desportos, e encaminhada por 
este ao Ministro da Educação, até 3 (três) 
meses antes de expirar o mandato do repre
sentante em exercício; 

Vl-1 (um) representante das entidades 
nacionais de Cfêhcias do Esporte, escolhido 
entre os integrantes de lfslã tríplice, organi
zada sob a coordenação do Presidente do 
Conselho Nacional de Desportos e encami
nhada por este ao Ministro da Educação, até 
3 (três) meses antes de expirar o mandato 
do representante em exerddo. 

§ 1 o OS membros do COnselhO, eXceto 
os representantes do Ministério da Educação 
- ME, serão nomeados por ato do Presi
dente da República. 

"Art. 53. t permitida a propaganda e a 
publicidad_e em uniformes de atletas, árbitros 
-e demaiS aUXilãi-e-s desportivos, dUrante as 
competições, observadas a legislação e as 
normas internacionais." - -

"Art. 54. As questões disciplinares de
-comi:rites da prátiCa dos desportos. bem co
mo as questões relativas às competições, se
rão processadas e julgadas, exclusivamente, 

--no âmbito das entidades desportivas, inclu
sive pelOs seus órgãos de Justiça e disciplina 
desportivas. 

·- §-1o Sãó-privadas de receber quaisquer 
recursos financeiros de origem ofié:iãl ou go
verhãme.ntal as entidades e associações que 
se- Vãlham da Justiça do Estado, antes de 
esgotadas todas as instâncias julgadoras das 
entidades e órgãos a que se refere este artigo. 

§ 29 São fgU:almente privad~s de receber 
os recursos a que se refere o parágrafo ante
rior as entidades Erassociações que venham 
a beneficiar-se de medidas concedidas a atle
taS pela Justiça do Estado. 

. . 

§ 3« Não se aplica o disposto neste arti
go se a questão, no âmbito das entidades 

_desportivas, não estiver definitivamente julga
da no prazo de 60 (sess-eriia) dias,- contados 
da propositura da demanda." 

Art. 3° Suprimam-Se os artígO-s 19, 20, 21 e 
22.. 

Arl 49 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei dentro do prazo_ de 60 (sessenta) dias da_ data 

_de sua publicação. 

Art. s~ Esta lei eittra em vigor na data de sua 
publicação. 

Àrt. 69- Revog_am-s~. aS dispOsições em con
ti-ário. 

setembrQ de 1 988 

Q SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -
Estando a matéria em regime de urg~ncia, pas
sa-se imediatamente à sua apreciação._ ~m turno : 
suplementar. - '- - -

Em discussão~ (Pausa.) 
Não havendo quem_ peça .a pala,vra, em;erro 

a discusS_ão. . 
Enc_erra-da_ a dlscu_Ssão setn emenda_s, o substi· 

ttitivO é. c:ohSideirado defin!Uvamente aprovado, 
noS termOs do art. 318 do Regime Interno. 

A matéria voltará a Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
ReSolução no 28, -de 19_88, ql;le autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caçapava -do Sul, Es
tado do Rio Grande do Sul, :a coiitiatar-opei"a
ção d~ cr_édito no yalor cOrr~sp~dente, em 
cruzados, a 3.689,02 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie
- nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária ante-rior. . 

Em votação o projeto, em f.umo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. -
__ Aprovado, __ 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. 19 Secretário. - . 

É lida a segui~te 
Redaçâo fi~al do Prqj~to de ResolUçfío 

n• 28, de 1988. 

O Relator apresenta a redação finaí do Projeto 
de Resolução n9 28, de 1988, ciue autOriza a Prefei
tura Municipal de Caçapava do _Sul {RS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 3.689,02 OTN. _ 

Sala <:tas Sessões. 15 de setembro de 19~8. 
- Le.lte Chaves, Rela~r .• _ 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de ~eso.ução 

n' , de 1988. 
Faço saber que o Senado Federal aprÓVou, nos 

termos do artigo 42, inciso VI, da Constihlição, 
e_ eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1988 

_Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
çapava do Sul, Estado do Rio Grande 

-do Sul. a contratar op_eração de crédito 
no valor coJTespondente, em cruzados, 
a 3.689,02 Obrigações do Tesouro Na· 
donai-OTN. 

O Senado Federal resolve: _ . 
·Art. J9 É a Prefeitura MUnicipal de taçapava 

do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 
de dezembro de 1985, ainbas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no w
lor correspondente, em cruzados, a 3.689,02 
Obrigações do Tesouro Nacional __ :- OTN, junto 
à Caixa E:Coi-tômita -Federal,_ eSta ·n~ qUalidade 
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de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinada à implantação 

' de creches ho munidpio. 
Art. 29- Esta resolução entra em vigor na data 

de .sua publicação. · 

O SR: PRESIDENTE (Lourival Baptisla) -
pn· d~ussão a _redação_ final. (Pausa.) · ' · 
, )ião .hay~ndo _quem peça a- pãlavra, encerro 

a discussão. · 
Encerr.3da a dfscussão, a matéria é dada como 

defmitiva~ente aprovada, dispensada a votação 
· nos termos regimentais. ---

O projeto vai à promulgação. 

,O SR. PRESIDENTE· (Lourival Baptista) -
lt.em3:-

>' Vota'çao, em turil6 UiliCO, ·-do_ PrOj_eto de 
Resolu'çâo n" 34,- de 19aa; que autoriza a 
Prefeitura Munlcipal de Alvinópolis, Estado 

. de Minas Gerais, a contratar operação de crê· 
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 20.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio~ 

_ nal- OTN, tendo. 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple

nário.~ ---~ 

• ~ 1A discoSsãó da matéria forencerr'ada em Sessão 
extraordinária anterior. 

Em vOtaçãO o Projeto, em tUinO-UniCo. 
Os.' srs. senadores que o aprovam queiram 

. permanecer sentados . (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
$obre a rp~sa, red.;1çâ9 .final da matéri;:~ que será 
Údci pelo Sr. 19 Secretário. - --- ~ -_ 

. ' É li~~ a segu,int~. 
Redação final do Projeto de Resolução 

n' 34~ de 1988 

· \ O Relator apresenta a redação final dó_ Projeto 
.de Resolução n9 34, de 1988, que autoriza a Prefei
tUra Municipal de Alvinópolis (MG) a contratar 
operação de crédito no valor ·cOrresPórideiite, em 
cruzados, a 20.000,00 OTN. 

Sala das Sessõ_es, 15- de setembro de 1988. 
:....:..Jtamar Franco, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 34, de 1988. 

Faço sabé que o Senado Federal aprovou nos 
termos do art. 42, inciso Yl, da Constituição, e 
~. Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N' , DE I g88 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Al
vinópoUs~ Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente~ em cruzados, a 20.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

O Senado Féderal resolve: 
"Art. I ç É a Prefeitura Muni~ipal de Alvin6polis, 

Estado de Minas Gerais, nos termos -do art. 2o 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, _ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de _crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a-20.000,00 Obrigações 
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do Tesouro Nacional- OTN,junto à Caixa Eco
nômíca Federal; eSta riã qualidade de gestOra do 
Furido de Apoio ao Desenvolvimento Soda] -
FAS, destinada -à implantação de cã:lçamento, no 
município. 

Art2~ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

- O SR. í'RESIDêNTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

---Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Ericerra&úl._âiSCUss~o, a matéria é dada como 
,definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos terrnos_ regimentais.' · · · · ' 

O Projeto vai à prcimuh;:~aç_aó. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Ite~ 4: 

Votação, em turno único; do Projeto de 
Resolução n", 37 de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Angélka, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
d~ cr_édito_ 110. valor ~orçespondente, em cru
zados, a 4.600,00 Obrigações do Tesouro 
Nációnal- OTN, teodp 
PÃRECER FAVORÁVEL, proferido _em ple
nário. 

A diScUssão da n1atéria ·foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. -

Eri"l vOtação à projetO, em turno úniCO. 
os· srs. seoaâor:es que aprOvam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
AproVado. -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
SoQre a mesa, a redação final que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. - - - - - -

Ê lida a seguinte 

R~dação final ~o Projeto de Resolução 
n• 37, de 1988. 

O Relator apresenta a redaç:ão final do Projeto 
de Resolução n~ 37, de 1988, que aUtoriza a Prefei
tura Municipal de Angélica (MS) a contratar opera
ção de créáito no valor correspOndente, em cruza-
dos, a 4.600,00 OTN. -
- Saià daS ·sessõês, 15 de" setembro -de 1988. 

- Nabor Júnior, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 37, de 1988. 

·Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
_teri-nos do ªrtigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLUÇÃO N' , DE'l988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de An~ 
géllca, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
corr-esponCI"ente~~em- cruzados, a 

-- ---4.600,00 Obrigações do Tesouro Nado
nai-OTI'I. 

O senadO-Federal resolve: 
Art. 1 o É a PrefeítUra Municipal de Angélica, 

Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
artigo 2? _da R~olução nQ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução_ n9 140, de 5 

de dezembro âe 1985, ambas dO S-enado Fe_deial, 
autorizada-a contratar operaçã"o de crédito nova
lor _correspondente, __ em cruzados, a-4.600,00 
Obrigações do TesourO _Nãd6riai ___: OtN, juntO 
à Caixa Econômica Federal, eSta na- qUalidade 
áe gestorã do Furido de APoio aO Desenvolvi
mento SOcial - F AS, destinada à aquisição de 

~veículo para transporte _escolar, no município: 
Art. 29 . Esta reSolução entra- em vi!iJcir n'a data 

de sua publicação. _ _ __ 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)
Erri discussão-a redação final. '(Pausa.) 

Não havendo quem peça a -palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos_terrnos reg!mentais. 

O projeto_vai. à prom!Jigação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ItemS: 

Vot'ação, em turno Unkci, ·do Projeto de 
Resolução n~ 40, de 1988, qúé aUtoriza a 
PrefeitUra Municipal de Anastácio, Estado do 
Mato Grosso- dci Sul; á contrã:tar- óp""eração 
de crédito no vidor corresPondente, ein cru
zados, a 49.342;11 Obrigaç6es do T escuro 
Nadaria! - OTN, tendo 

. PARECER FAVORÁVEL, profeii~o em pie· 
náriO. ·--· - ··- · · 

- - --

AdiscusSão _da rriateria fo"i-enCérradá na sessão 
extraordinária ãnterior. 

Em votação o projeto, er:n turno único. 
Os Srs. Senadofes que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lid., pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 40, de 1988. 

O Re1ator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 40, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Anastácio (MS) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 49.342,11 OTN. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1988. 
- Rachid Saldanha Derzi. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
_ n' 40, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO Ne , DE !988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Anastádo, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
49.342,11 Obrigações do Tesouro Na~ 
donal-OTN. 

··O SenadO" Federal resolve.: 
Art. 1 o Ê a Prefeitura Municipal de Anastácio, 

Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do 
artigo "29 da ResOlução nç 93, de ·11 de outubro 
-d~ 19"ZÇ,_ alteradã pela Resolução n9 140, de 5 
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de dezembro de 1985,-ãmbas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, -a 49.342,11 
Obrigações do Tesoufo N_adonal - QTN, junto 
à CaiXa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestor do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- FAS, destinada à implantação de calça
mento, galerias de águas pluviaiS, meíos-fios e 
obras afins, no munlcfpfó: --- -

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

O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão.. 

Encerrada a discussão, a matéria e_ dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 6: --

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 41, de 1988, cjue autoriza a 
Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado 
do Mato Grosso _do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 4.80Q,OO Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN}, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-
nário. __ 

A discus_são da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. . 

Em- votação o projetO; em turno único. 
Os Srs~ Senadores qüe O aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) 

de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor __ çom!;spondente, em cruzados, a 4.800,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Econôrnicq: Federal, esta na qualidade 
de gestora .do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sodal (F AS); destinasia à aquisição de veí-

- culo para transporte escolar, no Munlcipio. 
Art 2~ Es.ta resolução eptra em vigor na data 

de ~ua publicação. 

O SR. PRES1DENTE (Lourival Baptista) -
Eni-diScUssão·a ·redáçãó final. (Pausa.) 

i"!ão havendo quem queira fazer uso da palavra, 
está encerrada a discussão. -

Encerrada a diScussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensando-se votação, nos termos re
gimentaiS. 

O projeto vai à promulgação. 

~~O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item07: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 45, de 1988, que ci.Utoriza a 
Prefeitura Municipal de Toledo, Estado do 
Paraná,- a contratãr operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
20.864,66 Obrigações do T escuro- t'lacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno úniéo. 
Os srs. senadores que o aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)~
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa redação fin?ll_ da matéria que será 

-- - - --lida pelo Sr. 1 ~ Secretário. Sr. 1 ~ Secretário. -
É lida a seguinte É lida a segUinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

no 41, de 1988. 
O Relator apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 41, de 19"88, que autoriZa a Prefei
tura Municipal de Antônio João (MS} a contratar 
operação de_ crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 4.800,00 OTN. 

Sala das Sessões; 15 de setembro de 1988. 
- Rachid Sa1danha Derzi, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução 

n• 41, de 1988. · 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 

termos do artigo 42, íncis_o VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de An
tônio João, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
4.800,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTN). 

O Seriado Federar resolve: 
Art. 1 o .t: a Prefeitura -Mi.ii1icipã:f de Antôftio 

João, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do artigo 2o da Resolução no 93, de 11 de _outubro 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 45. d~ 191.JQ. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n"45, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Toledo (PR} a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza-
dos. a 20. 864.66 OTN. ·~ 

Sa1a das SeSSõeS, 15 de setembro de 
- LeJte Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

1988. 

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
ll"~,de 1988. 

Faço sãbér que o Senado Federal aprovou, nos 
termos q_o art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte __ 

Autorlza a Prefeitura Municipal de To
ledo, Estado do Paraná, a contratar ope
ração de crédito no valor con-esponden
te, em O'Uzados, a 20.864,66 Obrigações 
do Tesouro Nacionai--OTN. 

O Seriado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de To ledo, Es~ 

tado do Paraná, nos termos do art. zo da Resolu
ção n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 

setembro de 1988 

ambas do SenÇJdo .FedE;!ral. a1,1torizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a _20.864,66 Ol;>rigações do Tesouro 
Nacional -OTN,junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento So_ciaL-: FAS, desti
nada à aquisição de veicu1os para transporte esco
lar, no município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pub_licação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final, (Pausa.) 

Não havendo nenhum sr. senador que queira 
fazer uso da palavra, está encerrada a _ _discussão. 

- Encerrada 21 discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termOs regi
mentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lounval Baptista) -
Item 08: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 59, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rondon6polis, Esta
do do Mato Grosso, a contratar operaçao de 
crédito no valor c;_orr~spondente, em cruza
dos, a 11.912,68 Obrigações do T escuro Na
cional- OTN, tendo_ _ _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária antêrior. 

Em votação o projeto, ein turno único._ 
· Os srs .. senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.} 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -
Sobre a· mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação flnal do Projeto de Resolução 
n'59, de 1988 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 59, de 1988, que aútoriza a Prefei
tura Municipal de Rondonópolis (MT) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 11.912,6_8 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de setemb.r:o de 1988. 
-Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação Hnal do Projeto de Resolução 

n• 59, de 198Q. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 

termos do art. 42, inçiªo VI, da <::oostitulção, e 
~u, Presidente, pro~ulgo a seguinte . 

RESOLUÇÃO N' • DEJQ8ll 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rondonópolls, Estado do Mato Grosso, 
a contratar opensção de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
11.912,68 Obrigações do Tesouro Na
clonai - OTN. 

O seriado Federal resolve: 
Art lo É a Prefeitura Municipai de_Rondonó

polis, Estado do Mato _Qrosso, nos term_os do art. 
2? da-ReSolUção n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140, de 5 de âezembro 
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de 1985._ ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres

. pendente, em cruzados, a 11.912,68 Obrig~ções 
·do TesOUro Nacional- OTN,junto à Cai~. Eco
' nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
· Fundo• de- Apoio ao Desenvolvimento Social -
· FAS, destinada à aquisição de equipamento para 

coleta de lixo, no município. 
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
. -Não .havendo quem- peça a palavra, encerro 

, a discuSsão. ----:- -=; ---,--.--

A matéria é dada. como definitivamente apre
. vada, dispensada a votação, nos termos regimen

tais. 
O projeto vai à prorilulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lóurival Baptista) -
ltem9: 

Votação;· em turno único, do Projeto de 
Resolução· n" 65, de 1 988,- que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aquidabã, Estado de 
Sergipe, a contratar· operaç:ãdde crédito no 

' 1 valor correspondente, em cruzados, a 
39-.941,55 _Obrigações do T escuro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁ.VEL, proferido em pie~ 
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária antf'rior. 

Em vOtação o projeto, em tumo único.· -
, Os Srs. SenãdOres que o'aprovam queiram per~ 

manecer sentados. (.Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Louriva• Baptista) -
' Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. }9 S_ecretário. 

É lida a seguinte 

Redação fi1,13l do PrQj~to ~_e. ~esolução 
n• 65, de 1988. . 

O Relator _apresenta a_redação final dO Projeto 
'de ResoluçãO n~'6.5, de 1988, que autoriza a Prefei~ 
'tura Municipal de Aquidabã (SE) a contratar Ope
·(ação de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 39.941 ,55 Obrigações doTe sou r o Nacio
nal-OTN. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
-Francisco Rollemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação finai do Projeto de Resolução 

n• 65, de 1988. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 

termos do art. 42, inciso-:VI, da Constituição, e 
eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de 

Aquidabã, Estado de Sergipe, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 39.941,55 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. 

O Senado Federal resolVe: _ 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Muntcipal de Aquidabã, 

Estado de Sergipe, nos termos do .:irt. 2" da Reso
lução n<> 93, .de 11 de outubro de 1976, alteraaa-

pela Resolução n~ 140, d~ 5 de dezembro de 1985; 
ambas do Se:nado Federa.[, _autorizada a contratar 

. operaçã_o de _crédito no valor correspondente, em 
· Cru:z.ado.s, a 39.941,55 Obrigaçõ_es do Tesouro 
Nacional- OTN,jl,mto à C~ixa Económica Fede
ral,_ esta na qualidade. d~ gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti

- nada à implantação de pavimentação: de paralele-
pípedo, drenagem e meios~fios, no município. 

Art. 2"" Esta resolução entra em vigor na data 
_ de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (lciuri\râl Baptista) -
Em discUS$ãO a redação_ fihal. (Pausa.) 

-~-~Não hay_endo quem peça a palavra. encerro 
a discussã.o . 
- A- matéria- ê dada coirío deffnitivamente apro

vada, dispensada a votação, nos termos regimen
tais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE _(Lourival Baptista) -
Item 10: 

__ Y._o_iru;--ªº~ -~m !L!rno !}nico,_ QQ Projeto de 
R~So_lução n_" 613, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura-Municipal de Macaíba, Estado do 
Rio_ Grand~ çiO Norte,, a contratar operação 
de crédito no valqr correspondente, em cru· 
~dos, a 9.645,45 Obrfgações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
-_extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno únic;_o. _ 
Os srs. senadores que o aprovãm queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Aprovadõ. --- -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
--So_~~e ~-!!lesa, redação final que será lida pelo 

-sr. ·1 ~ Secretário: -
Ê lida a seguirite 

Redação finai do Projeto de Resolução 
n• 68, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n_9 75, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Mirassol D'Oeste (MT) a con
tratar Operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 62.192;00 OTN. 

Sãia daS Sessõ_e_s,_ 15 de setembro de 1988 
-Márcio Lacerda, Relator.-

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolu

ção n• 68, de 1988. 

Faço saber que o Senãdo Federal aprovou, nos 
termOs- do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Pr~sldente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 
Autoriza Prefeitura Municipal de Ma

caiba, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 

-9.645,45 Obrigações do Tesouro Nacio
nai-OTN. 

- O Senado Federal resolve: 
.Art. 1 ~ J:: a Prefeitura Municipal de Macaíba, 

EstadO dO- R. i o_ Grançle do Norte, nos terffios do 
art. 2° ·da Resolução n~ g3, de 11 de outubro de 

1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va· 
lar correspondente, em cruzados, a 9.645,45 
Obi-igações do TesoürO_Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade 
de_ gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS; destinada à aquisição de 
veículo.s para transporte escolar, no município. 

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

O SR: PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

-Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão_. -

Encerradã a discUsSão;-a mãfériã é dada como 
definitivamente ãprovada, dispensada __ a Votação, 
nos temiaS regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) 
·-~Item 11: 

Votação, em turno único, do Rrojeto de 
Resolução n~ 75, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mirasse! D'Oeste, Es
tado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 62.192,00" Obrigações- âo T escuro 
Nacíonal - OTN, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Sénadores que o aprovam queirarri per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

) SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- So
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 
19-Secretário. _ 

t.: lida a ·seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 75, de 1988. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução nQ 75, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Mirass_ol D'Oeste (MT) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 62.192,00 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de setei'T)bro de 1988 

-Márcio Lace-:-da, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do Projeto de Resolução 

n" 75, de 1988 

Faço Saber que o Seriado Federal aprovou, nos 
tertnos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, na Presidente, promulgo a seguinte 

, RESOLUÇÃO N' , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ml
rassol D'Oeste, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor 
_correspondente, em cruzados a 
62.192,00_ Obrigações do Tesouro Na· 
clonai - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
~: ~- 1 ~ É a Prefemira Municipal de Mi r assai 
D'Oeste, Estado do Mato Grosso, nos -termos do 
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artigo 2<> da Resolução n" ~3, de 11 de outubro 
de 1976, altefadi Pela Rksolução n" 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em ·cruzados, a 62.192,00 
Obrigações do Tesouro Nadom1l - OTN, junto 
à Caixa Económica F"ederal. esta na qualidàde 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Soda] - -FAS, destinada à impJântação 
da oficina de artesãos e da unidade profiSsiona
lizante, no município. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão _a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo_ quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é _dada co-mo
defmitívamente apiovada, nos termos- regimen
tais.. 

O projeto vai à prorilulgãção. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 12: 

Mensagem n•158, de 1986 (N• 207/86, 
na origem), relativa à proposta para que 
seja autorizado o Governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em Cruzados, a 36,16l,o3 obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

Nos termos do art. 6" da Resolução n" 1, 
de 1987, designo o nobre Senador Leopoldo 
Peres para proferir o parecer sobre a Mensa
gem, oferecendo o respectJvo projeto de re
solução. 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB- AM. 
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, com a Mensagem n~ I 58, de 1986, o Se
nhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal a autOrização para qu(' 
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
contrate, junto à caixa Económica Federal, esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte opera
ção de crédito: 

Características da Operação 

A- Valor: Cr$ 1.519.904:5n2 (corres
pondente a 36,1 61,03-0RTN de Cr$ 
42.031.56, em jun/85 ); 

8-Prazos: 
1 - de carência: 3 anOs; 
2- de amortização: 12 anos; 
C-Encargos: 
1 -juros: 6% a.a.; 
2-de correção monetária: 70% do índice 

de variação das ORTN; 
D-GarantlaS:--Vinculação das- parcelas 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
-ICM; 

E-Destinação de recursos: implanta
ção~-de intidades ligadas à assistência aos 
idosos. -

O Banco Central dÕ Brasil, examinando as fi
nanças do Estado, consfatou que, não obstante 
a natureza extralimite da operação, o endivida-

menta interno do interessadç, após a realizaçã-o 
do emPréstimO, pefm3rieceria contido nos limites 
flXádos·peto aft.-2<.> da Resolução n~ 62n5, do 
Sehado Federal, tal c6ri1o eÕl vigor. 

'-'----. A Secretaria de o Planejamento da PreSidência 
· ~da RepU:blic"a-~(Sepla·n7Sarem) infOfmou náda ter 

a opor à operação em espécie. · 
SegundO a Caixa Económica Fede_ral, a contra

. taÇão é técnica, ecOnómica e financeiramente viá
vel. 

--,------ No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a. alta relevância s_ocia1 do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
_ estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de fundona

=- inento da Assembléia t'l~cional_ Constituinte, opi
- Ti8ffiõs faVoravelmente sob os aspectos económi-

co-financeiro e legal da matéria. 
Assim sendo, condulmos pelo acolhime_rito da 

Mensagem, nos termos do s~uinte: 

PROJETO DE RESOLUçAO 
N• 108, DE 1987 . 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 36.161,03 OTN,junto à Cai
xa Económica Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1? Ê o Governo do Estado do Rio Grande 

do Norte, nos termos do artigo 2? da Resolução 
no 93/76, alterado pela Resolução-o~ 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizado a contratar 
operação de crédito no valor equivalente, em cru
zados, a 36.161,03 Offl.junto à CaiXá Ecoiiómica 
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. A 
operação de crédito destina-se à implantação de 
entidades ligadas à assistência aos idosos. 

-Art. 2~_ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Ê o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Pa$sa-se à discussão do_ projeto, em turno único. 
(Pausa.) 
- Não havendo quem p-eça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A Presidência determina a retirada da pauta das 
niãtérias constantes dos itens 13 e 14, nos termos 
do art. 198 do__ R_egimento Interno. 

São O!i seguintes os itens retirados da pau~ 
ta da Ordem do Dia: 

13 

Mensagem n' 382, de 1987 (n• 558/87, 
-na origem), reJativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Teixeira 
de Freitas, estado da Bahia, a contratar ope
raçao de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 155.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

14 

-Mensagem n~ 68, de 1988 (n? 83/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal·de Doura
dos, estado do Mato Grosso do Su_l, a con
tra_tar_ operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados,_a 1.200.000;oo Obri
gações do Tesouro NacionaL~ OTN. (De
pendendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 15: 

MenSagem n~ 9t _de 1988 (n? 11.0/88,_ na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipa1 de Rondo
nópoUs, Estado do Mato Grosso, á coniréltar -
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 800.000.00 Obrigações do 
T escuro Nacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos teiJ1"10s -dO art. E)o da ResoluÇãO- n" 1, de 
1987, designo o nobre Senador PorripeU de SOu
sa para proferir parecer sobre a Mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resoluçã~. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, com a Mensagem no 91, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Rondonópolis (MT) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, a seguinte ope
ração de crédito: 

Qlracteristlcas da operação 

A-Valor: Cz$ 339.608.000,00 (corres
pondente a 800.000 OTN de Cz$ 424,51 em 
outubro/87); 

B-Prazos: 
1 -de carência: 24 meses; 
2 -de amortização: 216 meses; 
C ___;Encargos: 

1 -juros: cEF 4% a.a.; 
2- taxa: de adminístração: 2% sobre em

préstimo; 
D ---Garantia: Vinculação de parcelas do 

Imposto sobre Orculação de Mercadorias 
(JCM) e do Fundo de Participação dos Municí
pios (FPM); 

E -Destinação de recursos: Execução 
de obras do Programa Produrb, no muni-
cipio. ---

Ouvida a respeito, a Secretaria do TesoUro Na
cional, do Ministério da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realizaÇão da operação. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anã
logos que têm merecido a aproVação da casa, 

-tenao-em vista a alta relevância sOda! do projeto. 
·Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 

estabelece .normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financ:~iro e legal d_a matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo ac_olhimento da 
Mensagem, nos termos dç_ seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO-
N• 109; DE 1988 -

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rondonópolis (MT) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 800.000 OTN. 

O Sénado Federal resolve: 
Art 1., É a Prefeitura 7VfLinkipal de Rondonó

polis (MT), nos termos- do art. 2" da Resolução 
n" 93/76, alterado pela Res_olução n" f-40/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a Contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 

, cruzados, a soo:ooo OTN,juntO à Caixa Econô-
mica Federal. - - -

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

DIÁRIO DO_CONGRESSONACIONAL (Seção 11) 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm mereCido_ a aprovação da Casa, 
tendo em vista ã alta releVânCia soda] do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece nonnas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional-Constituinte, opi
namos faVoravelm-ente sob os aspectos econômi
Ccrfiilanceiro e legal da rriatéria, 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
J!l~flsage~, no~_ termos 9o _séguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N•-110, DE-1988 

Autoriza a PrefeJtura Municlpál de Ca
riadca (ES) a contratar operação de cré
qito no valor corresPQndente, em cruza-
d~~~-@o;º_O OTN. -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -. O Senado _Federal resolve:-
Art 1 ~. É a Prefeitura Municipal de Cariacica 

{ES), nos termos do artigq 2" da Resolução n~ 
93/76, alterado pela Resolução n<> 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção _de créditc;> no valor correspondente,_ em cruza

-_ dos, a 600.000 OTNjunto ao B8nco do Desenvoi
Viriiehte do EsPrnto Santo S/ A, este na qualidade 
de Agente Financeiro da Caixa Económica Fede
ral. A operação de crédito destina-se a execução 
âe obras de infra-estrutura urbana. 

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

a discussão. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria 

proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 16: 

Mensagem n' 11 7, de 1988 (N• 195/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura MuniciPal de Caria
cica; Estado do Espírito Santo,~-a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 600.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, para fins que es
pecifica. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de 
1987,0esigno o nobre semldor José Tgi1ácio Fer
reira para proferir parecer _sobre a mensagem, 
oferecendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
(PSDB-ES. Para profed'r parecer.)-Sr. PfeSf
dente, Srs. Senadore_s, com a Mensagem n9 117, 
de 1988, o Senhor Pregjdente da República sub
mete à deliberação do Senado Federal a autori
zação para que a Prefeitura Municipal de Cariaclca 
(ES) contrate, junto ao Banco de Desenvolvimen
to do Espírito Santo S/ A,. este- "na qualidade de 
Agente Fmanceiro da Caixa Económica Federal, 
a seguinte operação de crédito: 

Características da operação: 
A-Valor: Cz$ 254.706.000,00 (corres

pondente a 600.000 OTN de Cz$ 424,52, 
em out/87); 

B-Prazos: 
1 -de carência: até 6 meSi::s; 
2-de amortização~216 irieses; 
C- EIJcargos: 
1 -juros: 4,0% a.a (CEF) + 1% a.a {Ag. 

Financeiro), 
2- taxa de administração: 2% sobre cada 

desembolso; 
D - Garantia: quotas-partes do Imposto 

sobre Circulaçao de Mercadorias (ICM); 
E- Destinação de recursos: execução 

de obras de infra-estrutura urbana. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do TesouróNa
cional informou nada ter a opor quanto à realiza
ção da operação. 

Ait- 29, Esta resOlução entra em vigor na data 
de sua-publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN,TE {Lourival Baptista)
PaSsa-se à discussão do projeto; em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussãO. 
Encerrada a discussão, a votação da matéria pro
ceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regi
mentais. 

O SR. PRESIDENTE {Lourival Baptista) -I
tem 17: 

Mensagem n9 121, de 1988 (n9 199/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 200.000 Obrigações do Te
souro Nacionai-OTN. (Dependendo_ de 
Parecer.) 

Nos termos do art. 6<> da Resolução n~ 1, de 
.1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa, para emitir parecer sobre a 
mensagem, com o respectivo projeto de rescr 
lução. 

O SR. POMPEU DE SOCISA (PSDB -DF. 
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, com a Mensagem no 121, de 1988, o Se
nhor Presidente da República submete __ à delibe
ração do Senado Federa] a autori~ação para que 
a Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT) con
trate, jurito ã_ CaiXa Econõniica Federal a seguinte 
operação de crédito: 

Características da OPeração: 

A- Valor: Cz$ 92.696.000,00 (corres
pondente a_200.000 OTN, de Cz$ 463,48, 

· em nov/87); 
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8-Prazos: 
1.-de carência: 16 meses; 
2,___,. de amortização: _21 6 meseS; 

C - Encargos: 
-1 -juros: 5% a.a., 
2- taxa de adrninistraç_ão: 2% sobre em

préstimo; 
D - Garantia: vinculação-de parcelas ao 

Imposto sobre Orcalação de Mercadorias 
(!CM); 

E --Destinação de recursos: execução 
de obras do programa PRODURB, no Muni
cípio. 

Ouvida a respeito; a Secretaria do T escuro Na
cional do Ministério_ da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos ana
lógos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social dÕ projeto. 

Nos termos da Resolução no 1~. de 1987, que 
estabelece nOrmas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Çonstíiuinte, opi
namos faVo(avelmente sob os aspectos econômi-
co-fmanceiro e legar da Matéria. - -

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 111, DE !988 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Vár
zea Grande (MT) a contratar operação 
de crêdTto -nO valor correspondente, em 
ctuzados. a 200.000 OTN. 

O Senado Federal resoJve: 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Várzea 
Grande (Mn, nos termos do art. 2~ da Resolução 
n~ 93176, alterado pela Resolução n~ 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito_no valor correspondente em 
cruzados a 200.000 UTN junto à Caixa Econô
mica Federal. A operação de crédito destina-se 
à execução de obras do programa PRODURB, 
no Município. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Passa~se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendQ quem peça a palavra, encerro 
a_discussão. -- -

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. · 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 18: 

Mensagem n~ 127, de 1988 (nG 223/88, 
na origem), reJativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitu~a Municipal de fpameri, 
Estado do Goiás, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do T escuro Na
cional - OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução n~ 1~. de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Mauro Borges para emitir parecer sobre a Mensa
gem oferecendo o respectivo projeto de resolu
ção. 
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O SR. MAURO BORGES (PDC- ~0. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com a Mensagem n" 127, de 1988, o Senhoi
Presidente da RepUblica submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Jpameri (GO) contrate, junto 
à Caixa Económica Federal a seguinte operação 
de crédito: 

Características da Operação 

A- Valor: Cz$ 33.960.800,00 (corres
pondente a aO.QQO OTN de Cz$ 424,51 em 
ouV8_7); 

B-Prazos: 
I - de carência: até 18 meses 
2- de amortização: 240 meses; 

C -Encargos: 
1 -juros: 5% a.a., 
-2- taxa de administração: 2% ·sobre em

préstimo 

D - Garantia: Vinculação de quotas par
tes do Fundo de Participação dos Municípios 
(fPM); 

E - Destinação de Recursos: Execu
ção de obras do Programa PRODURB,_ no 
município. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do T escoro Na
clonai do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em-vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1°, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o- período de funciona
mento da Assembléia Nacional ConStituinte, _opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômí
co-financeíro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímoS pelo acolhimei1to da 
Mensagem, nos termos do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N" 112, DE !988 

Autoriza ~Prefeitura Municipal de lpa
merl ( GO) a contratar a operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos. a 80.000 OTN. 

O Senad_o Federal resolve: 

Art. _ 1 ~ _ É a Prefeitura Municipal de lpam"eri 
(GO), nos termos do art.2~ da Resolução no 93n6, 
alterado pela Resolução n"-140185; ambas do se..: 
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados a 
80.000 OTN-ji.n1tO-aCaixa EC:6riàmica Federal. 
A operação-de crédito destina-se à eXecução de 
obras do Programa Produrb, no município. 

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

J:: o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Passa-se à d_iscussão do projetã:,-em turrio único. 
(Pau sal 

Não havendo quem peça a palavra. encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria_ 
proceder~se-á na ses~o seguinte, nos termos re
gimentais. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) setembro de !988 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 19: 

Mensagem_ n" 13P, 4~ _1988_ -(no 232/88, 
na-Origem), relativa à proposta para que seja 

__ a\,JtOfi~<!dã-a l?r~feitura Mul)içipal de 'João Cá
f11ara,_E$tado do Rio_ Grande do Nor:te, a con

- _tratar 9pê~~Ça:o de credito po valor ç_orres-
--pondente, em cruzados, a 65.000,00 Obriga-

ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depen
dendo. de parece".) 

l"losdermos do art. 6" da--R~soluçã~ ~- 1, de 
1987, a Preslaên-Cía deSigna 6 eri1inente Senador 
Nelsoo_Cameiro ·para e"inifir parécer. sobre a Men
sagem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução._ 

õsR: NELSON CARI'ÍEI~Ó (PMOB .~ RJ. 
Para emitir parecer .. ) - Si'. Piesidente, Srs. Sena
dores, com a Mensagem n~ 130, de 1988~ _o Se
nhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal a autorização para que 
a Prefeitura Municipal de JOão Câmara (RN) con
trate, junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA, 
este na qualidade de agente financeiro da Caixa 
ECónômica F e-deráJ,- a s'eguinte opetaçáÓ de c ré· 
dito: 

Características da operação: 

A- Valor: Cz$_ 24.548.550,00 (corre_s
pondente a 65.000 OTN, de Cz_$ 377.67, em 
ago/87); 

B-Prazos: 

1 -de carência: 30 meses, 
_ 2- de amortização: 240 meses; 

C ~ Encargos: 
1 -Juros; 3,5% a.a.; 
2-Taxa de Administração: 2% .sobre de

sembolso; 
--3-Del-creder.e: 1% a.a,; 
D - Garantia: Quotas do Fundo de Parti

cipa~ão dos Municípios (FPM); 

E - Destinação de recursos: pavimen
tação_ de calçã:!J:ten_to a paEa_lelepípedo e 
construção de galerias pluviais nos diversos 
bairros do Município; 

OUvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério c::la Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 
. No mérito, o pleitp enquadra-se e_m.casos aná

logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos-termos da Resolução n~ 1. de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi-
co-financeiro e legal da matéria. _ 

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

. . PROJETO DE RESOLUÇÃO 
No 1!3, DE !988 

Autoriza _a Prefeitura Municipal de 
Joiiio Câmara (RN) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em 
cr:m;;ad_os, a 65.000 OTN. 

_ Q Sen~do Fed~ral resolve:-· 

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de João Câ
-mara (RN), nos termos do art. 2o da Resolução 

n" ron6, alterado pela Resolução n" 140,185, am
bas do Senado Federal. autorizada a contratar 
operação de crédito -no valOr coi-respondente, em 
cruzados, a 65.000 OTN junto ão Banco. do Nor
deste do Brasil SA. este na qualidade de agente 
financeiro da Caixa Económica -FeCierai. -A opera-· 
ç:ào de crédito deStina-se à pavímentação~de cal
çamento a paralelepípedo e construção de gale
rias pluviais nos diversos bairros do Município. 

Art. 2° Esta resolução entre em vigor na data 
de ;5ua publicação. 

E o parecer., Sr. Presidente, 

- -O-SR. -PRESIDENTE- (Lourival Baptista) -
PasSa-se à discussão da matéria, em turno únlco. 
(P,.aUsé!.) - ' - .. _ ~- -. 

:_ ~ãO .. I:J~v~ndo, q~~"1 peç~3-...P~!?xra,~.~cerro 
a dJScussao. "'"~"'~ _ ......... __ --" ... -.~-

Encerrada a discUSsão, ·a VOtaç:ã_ci Cla- inatéria 
proceder-se-á na sessão segUinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 20: 

Men~agem it 135; de 19B8 '(no 237/8'8, 
Íla Orlgém): relativa à proposta para -qUe Séja 
autorizada ·a Ptefeiturçi,_Muoicipal de Alta 'FIO
res-ta, Estado do Mato Grosso, 'a contratar' 
_operação de crédito nó Válor -cOri'ésPÕndente, 
-~ro__çr_uzados, a 2QO.OOO,QO_ Obrigas;ões do 
Tesour_QNacional- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nôs_ termos do art. 6"-da Resolução no 1, de 
1987, d€sígno o nobre Senciãoi-Lour_ernberg Ny
nes Rocha para proferir o parecer sobre a Mensa
gem, oferece~do o respectivo projeto de reso-' 
luÇãcl.-

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA 
(PTB - MT. Para emitir pareCer.) 2.. sr: Presi
dente, Srs. Senadores, com a Mensagem nc 135, 
de 1988, o Senhor Presidente da República sub
mete à delíberação do Senaao Federal a au!9ri-. 
zação para que a Prefeitura Municipal de Alta Flo
resta (MT) contrate, junto à Caixif_Econômica Fe
deral, a seguinte operação- de crédito: 

Caracteristicas da Operação: 

A- Valor: Cz$ 92.696.0úQ,OO (Corres
pondente a 200.000 OTI"' -de -ez_$ 463,48, 
em nov(87;-

B-Prazos: 
1 -de carênda: 24 meses, 
2 -de amortização: 216 meSes; 

C -Encargos: 
1 -juros: CEF 4% a.a.: Ag. Fínanceiro 1% 

a.a., 
2-- taxa de administração: 2% sobre em

préstimo; 

D- Garantia: Vinculação de parcelas do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(ICM) e do Fundo de Participação dos Municí
pios (f?M); 

E- Destinação de Recursos: Execu
ção de.obras do Programa Produrb, no muni
cípio. 

-Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização-da operação. o 
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No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos tennos da Resolução n~" l, de 1987, que 
estabeJece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federa1, durante o períOdo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob o_s aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria.· 

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

PROJEfO DE RESOLUÇÃO 
N• 114, DE 1988 

Autoriza·a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta (MT) a contratar operação de 
crédito no valor con-espondente, em cru
zados, a 200.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1 <? É a Prefeitura Municipal de Alta Flo
resta (MT), nos termos do art 2~ da Resolução 
n'i' 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do_ Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de_ crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 200.000 OTN junto à Caxa Econó
mica Federal. 

A operação de crédito destina-se à execução 
de obras do Programa Produrb, no município. 

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

J:: o parecer, Sr. Presidente._ 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Passa-se à discussão da matéria, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ltem21' 

Mensagem n9 137, de 198ff (n9 239/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Gaspar, 
Estado de Santa Catarina; a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 125.000,00 Obrigações do Te
souro Naclonal - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador Ita
mar Franco para proferir o parecer sobre a Mensa
gem, oferecendo o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para proferir 
parecer.) ~Sr. President~.S_I:S. Senadores, Com 
a Mensagem n9137, de 1988, Cl Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
Federal a autorização para que a Prefeitura Muni
cipal de Gaspar(SCJ Contrãfe, junto à Caixa Eco
nómica Federal a seguinte operação de crédito: 

Caracteristicas da operação: 
A -~Valor. Cz> 57.935.000,00 (corres

pondente a 125.00() OTN de CZ$ 463,48 
em nov/87); 

B-Pntzc>s' 
1 - carência: até 36 meses; 
2- de amortização: 216 meses. 
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C- Encargos: 
1 -juros: 6,5% a.a.; 
2 - dei credere: 1 ,0% a.a. 
D -Garantia: Quotas do Imposto sobre 

Grculaçlro de Mercadorias (!CM); 
E - Destinação de recursos: Implan

tação, ampliação e melhorias dos sistemas 
de abastecimento de água e esgotos sanitá
rios no murilcípio. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido aprovação da Casa, ten
do em vista a alta relevância_ so_cial do projeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante 6 período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co•financeiro e legal da matéria. 

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

PROJErO DE RESOLUÇÃO 
N' 115, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Gaspãi' ( SC) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente. em cru
za~os, a 125.000 OTN. 

O Senado.Federal reSolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Gaspar 

(SC), nos termos do artigo 2~ da Resolução n~ 
93/76, alterado pela Res_olução no 140785, do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 125.000 OTNjunto à Caixa E"cotlômicii Federal. 
- A operação de crédito destina-se à implantação, 
ampliação e melhorias dos gjstemas de abasteci
mento de água e esgotos sanitários no município. 

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

É o parecer do Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENtE (Lourival Baptista) -
Passa-se à discussão do projeto em turno único. 
(Pausa.) 

· Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão; 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se.:á-na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 22' ~ 

Mensagem n' 141, de 1988 (n' 243/88, 
na 01 igem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Patos de 
Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar 
~peração de crédito no valor correspondente, 
em cruz_ados, _a 30_0.000 Obrigações do Te
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

Nos tr;:rmos do art. 6~ da_ Resolução n"' 1, de 
1987, designo o nobre Senador Itamar Franco 
para _proferir ·o parecer soDi'e mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de Resolução. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para proferir 
parecer.) _......:Sr. Presidente, Srs. Senadores, com 
a Mensagem n~ 141,de 1988,oSenh6rPresidente 

da República _submete_à deliberaç_ão do Senado 
Federal a autorizaçáo para Cjúe a Prefeitura Muni
cipal de Patos de Minas (MG) contrate, junto ao 
Banco de Desenvolvimento de Minas Géais SJA; 
este na qualidade de agente fmanceiro da Caíxa 
Económica Federal a seguinte operação de cré
dito: 

Caracteristlcas da operação: 
A- Valor. cz$ 120.507.000,00 (corres--

pondente a 300.000 OTN, de Cz$ 401,69 
em Sett8n 

B-Prazos: 
1 - de q~rência; até 6 meses, 
2 - de amortização: 240 _meseS; 
C - Encargos; 
1 -juros: 6,5% a.a. + 1% a.a. (diferencial 

do agente), 
2 - taxa de administração: 2% sobre o 

valor liberado; 
D- Garan~a: yi_nculação de quota-parte 

do Imposto sobre CirculaçãO de Mercadorias 
OC/i'\) efou F undó de Participação dos Mun-iM 
cípfos [FPM). ~ 

E - Destinação de recursos: financia
mento dos estudos, projetas técnicos e exe
cução de obras dentro do programa Produrb. 

Ouvida a respeito; a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

Do mérito, o pleito enquadraMse em casos anã
lagos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância _social do projeto. 

Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opf
namo_s favoravelmente sob _os aspectos _econômi:
co-financeiro e legal da matéria. 

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

PROJErO DE RESOLUÇÃQ 
N' 116, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
tos de Minas (MG) a contratar operação 
de crédito no valor- Çorre8pondente em 
cruzados, a 300.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Patos de 

Minas (MG), nos termos do art. 2o da Resolução 
n9 93fi6, alterado pela Re_solução no 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada a coiltra_tar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados a 300.000 OTN junto ao Banco de De
senvolvimento de Minas Gerais S/ A., este na quali
dade de agente financeiro da Caixa Económica 
Federal. A operação de crédito destina-se ao fi
nanciamento de estudos, projetas té_cnic_os e exe
cução_de obra_s çlentro çlo programa PRODURB. --

Art.. 2 9 Esta_resoluÇáo entra em vigOr fta- data 
de sua publicação. 

- E; o parecer, Sr. Presidente. 

---O-SR. -PRESJOENTE\[ourival -Baptista) ~- -
Passa-se à discussão do piojeto, em turno únicO.-
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro __ _ 
a discussão.. --
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Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão-·seguinte, nos termo~ re-
gimentais. - -

O Sr. Lourival Baptista deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu 
Carneiro -- - · ~ -

O SR PRESIDENTE (Dirceu CaroeirQ)_~ Item 
23: 

Mensagem n• 145, de 1988 (n• 249188, 
na_Opgem), relativa à proposta para que seja 
autorizacta .a Pr.efeitura Municipal de Casa 
Branca, EStãâo de São Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados. a 250.000,00 _Obrigações do 
Tesouro Nacional_- OTN. (Dependendo de 
parecer.) 

·Nos termos do art. 69 da ResOlução_ n". 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre Senador (ta~ 
mar Franco para emitir parecer sobre a Mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. -Para emitir 
, parecer.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com 

a Mensagem nç, 145, de 1988, o Senhor Presidente 
da República submete à _deliberação do Sendo 
Federal a autorização para que a Prefeitura Muni
cipal de Casa Branca (SP) contrate, junto ao Ban
co do Estado de. São PJ9-ulo, este na _qualidade 
de agente financeiro da Caixa ;Econômica Fe.de.ral 
a seguinte operação de cré_dito: 

Caracteristicas da operação: 

A- Valor: Cz~ ·106.127.500,00 (cotres· 
pondente a 250.000 OTN, Cie Cz~ 424,51, 
em out/87); 

B-Prazos: 
1 --de carência: estimada - 12 meses; 

e máxima 30 meses; 

2 - de amortização; 240 meses; 
C- Juros: 10.5% a.a. (CEFr + 1%- a.a. 

(Agente financeiro); 

D-Garantia: vinculação de quotas-par
tes do imposto sobre Circulação de Merca
dorias (!CM); e · · · 

E -Destinação dos recursos: estudos, 
programas, projetes, obras e outros en~ar
gos, que atendam às finalidades do ProJeto 
Cura no Município. 

Ouvida a respeito, a Secretaria do TesOUro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos ~~á
logos que têm merecido aprovação da Ca7a. ten
do em vista a alta relevância social do proJeto. 

Nos termos da Resolução no 1, de 198J, 9ue 
estabelece normas_ de elélboração legisl~tiva do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob _os aspectos econ~mi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOLUçAO 
f'l'117,DE 1988 

-Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
sa Branca (SP) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente em cru~ 
z3dos, a 250.000 OTN. 

O SenadQ-Fe"deraJ·resoiVe: 
Art. 1 ~ ta Prefeitura Municipal de- C3sii Bran-

--ca (SP), nos termos do art. 2° da Resolução n~ 
93n6, alterado pela ReSolução n~ 140/85 ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção de crédito no yalor·correspondente, em cruza
dos, a 250.000 OTN junto ao Banco do Estado 
de_ São Paulo S.A, este na qualidade de agente 
financeiro da ~ixa Ec_onÕJTlica Federal. A opera
ção de crédito destiila-se a estudos, program(!s, 
Projetes, obras e outros encargos que atendam, 
as fiiia1fdades do Projeto Cura no Município. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 

·(Pausa.) 
Não havendo quem peç_a a palavra, encerro 

a discussão. ---
Encerrada à discussão a votação da matéria 

proceder-se-á na sesSão seguiilte, nos terrTios re-
gim~ntais. 

O_ SR. PRESIDENTE Dirceu Carneiro) -
Item 24: -

Mensagem n' 184, de 1988 (n' 304188, 
na _origem), relativa à proposta para que seja 
ãutorizado _o Go~emo do Estado de Sergipe 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 20.000.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. 
(Dependendo de parecer) 

Nos ~-rmos do_ art. _6" da Resolução n·' 1, de 
_1987, a Presidênc_ia designa o nobre Senador 
Louriva1 Baptista pafa emitir parecer sobre a Men
sagem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: Com a Mensagem n~ 164, de 1988, o Se
nhor Presidente_ da República submete à delibe
ração do Senado Federal a autorização para_que 
o Governo do Estado de Sergipe contrate, junto 
ao Banco do Estado de Sergipe S/ A, este na quali
·dade de agente financeiro da Caixa_Eco_nômica 
Federal, a seguinte operação de crédito: 

éaraCterístiC3s di operaçãó:" 
A-'- Valor: Cz$ 1 0.459.800.000,00, cor

respOndente a 2Q.OOO.OOO OTN, em dezem-
.bro/87; . . 

8-Prazos: 
1 -de carência: 12 meses, 
2- de amortização: 216 meses: 
C -Encargos: 
1 -jurOs 4,5% a.a; 
D - Garantia: Receitas do Estado; 
E- Destinação dos recursos: Aplica· 

ção em obras de saneamento básico (água 
e esgoto) na Capital e em _diversos muni
cípios. 

Ouvida a respeito, a_ Secretaria do_ Te~uro Na
CiQ[}ãl do Ministérip qa f:~e:ft4a informOu reco
nnecer 6 Carátei prioritáriO da aplícãção dos recur
sos advindes da operação em causa. . 

No mérito, o pleito ·eriqUádra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovaçao -da Casa, 
tendo em vista a alta relev21ncia social do projeto. 

Nos termos da ResoluÇão n9 "t, de Ü~87, que 
estabelece normas de elabor<ilçãO legislativa. do 
Senãdo federal durante o periodo_ de funciona
mento dã Assembléia Nacional-COnstituinte, opi
namos favoravelmente sob ás aspectos éconôml
co-financeiro e legal da inatéria. 

Assim sendo, conclulffios pelo acolhin1ento da 
-~e':l_sag_e~_; 90~-~r~o~ dt? .s~~g~i'.lte_: _ ~--

PROJETO DE RESOLUçAO. 
N' 118, DE 1988 

Autoriza o GoVerno do E.Stádo de Ser~ 
gipe a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
20.000.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: -· 
Art. 1? É o GoveffiC> do Estado de Sergipe, 

nos termos dO a:rt. 29 dã Resolução n? 93n6, alte
rado pela Resolução nç 140/85, ambaS do Senado 

-Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito rio· ValOr <:orrespoilderite; em cfuzados, a 
20.000.000 OTN junto ao Banco -do Estado de 
Sergipe S/A, este na qualidade de agente fman
ce[ra·da Caixa EcoTiôriiica Federal. A operação 
de_ crédito _.des_tin_~se à aplicação em obras de 
saneamento básico_ (água e esgoto) na Capital 
e em diversos municípios. 

Art. 29 Esta Resolução_ errtra e_m vigor na data 
-de sua publicação. : · 

É o parecer,_Sr. Presidente, 

O-SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
Passa-se á discussãO" do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Ei1Cerrada a diSCussão a votãÇão da matéria 
proCeder-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENtE (Dirceu Carheiro}-ltem 
25: 

Mensagem n° 190, de 198tf(n' 369/88, 
na origem) relativa _à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a contratar operação de crédito no 
valor corresp-ondente, em cruzados, a 
18.315.000 Obrigações do TeSm.ir9 Nactonal 
- OTN. (Dependendo de Parecer.) __ 

- Nos termos do art. 6<> da Resolução no l, de 
1987, a Presidência designa o nobre_Senador Nel~ 
son Carneiro para emitir parecer sobre a Mensa
gem, com o respectivo projeto de resoly.ção. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -c R.l. 
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Sena~ 
dores: com a Mensagem n<> 190, de 1988, o Se
nhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal a autorização para que 
o Governo do Estado do Rio de Ja:rieiro contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, a seguinte ope
ração de crédito: 
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Caracteristicas da operação: 
Á- Valor: Cz$ 24.489.352.800,00 (cor

respOndente a 18.315.000 OTN de Cz$ 
1.337,12 em Jun/88); 

B-Prazos: 
1- de carência: ___ CEF -~ 30 meses; 

BIRD- 60 meSes; 
. 2 -de amortização: CEF ....:.:._-2T6- meses; 

BIRD-120 meseS; -
C-Juros: CEF-' 10% a.a.; 

BIRD- 8% a. a.; 
· O :.._;,-G-araDtla: VlncuiãçãO-de parcelas do 
Fundo_ de Pã.rticipação do Estado (FPE); 
E- Destinação dos recursos: realiza

ção d~ obras do programa de reconstrução 
e de defesa contra inundações de áreas do 
Estado. 

Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República (_Seplan ..=PR) inforw 
mau nada ter a opor quanto à realização da opera
ção em apreço. 

No mérito, o pleito enquadra-se_ em casos aná
logos· que têm merecido a aprovação da Casa, 
t~ndo em vista a alta relevân"da sociãl dO proJeto. 

',. Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que 
·estabelece normas_ de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de fundonaw 
menta da Assembléia Nacional ConStituíilte, Opiw 
namos favoravelmente sob os aspectos econômiw 
.cc--financeiro e legal da matéria. · 

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

;, ,. PROJETO DE RESOLOÇÃO 
N• 119, DE 1988. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a contratar operação de créw 
dita no valor correspondente, em cruzaw 
dos, a 18.315.000,00 OTN. 

O SenadO Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Jaw 

neiro, nos termos do art. 29 da Resolução n" 93n6, 
alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizado a contratar-operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 18.315.000,00 OTN junto à Caixa Económica 
Federal, A operação de crédito destinawse à realiw 
zação de obras do programa de reconstrução e 
de defesa contra inundações de áreas do Estado. 

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

É ·o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro) ....:..:: . 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussào, a votação da matéria 
procederwsewá na sessão_ seguinte, nos termos re
gimentais. 

O Sr, Dirceu Cari"leiro, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lourival Bapw 
lista. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ltem26: 

Mensagem n• 192, de 1988 (n' 371188, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Na-

ciortal,_Ei>t..iclo Oe Goiás, a contratar operação 
-de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
~adonai- OTJ'L (pepe_ndendo de parecer.) 

Nos _termos _do art. 6~ da Resolu_ção n" 1, de 
1987, a presidência designa o nobre Senador 
Mauro Borges para emttir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. Para 
--·emitir" parecer T.:.= Sr. P"n?Sídeilte e SrS. Senadores, 

com a Mensagem _no 192, de 1 S88,_ o Senhor 
Presidente_ da República submete à deliberação 
do Seõado Federal a autorização para que aPre· 
feitura r._\unicipal de Porto. Nacional (GO) contrate, 
junto à Caixa Económica Federal, a segui"nte opew 
ração de crédito: 

Características da operação: 
A- Valor: Cz$ 33.960.800,00 (corrésw 

pendente a _80.000 OTN_ à_ razão .de Cz$ 
424,51, em outubro/87); 

B -Prazos: -· 
1-de carência: 15 meses, 
:2---: de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
1 -juro~: 5% _a.a., 
2- taxa" de administração: 2% sobre em

. préstimo; 
D - Garantia: vinculação de parcelas do 

Imposto Sobre CirCulação de Mercadorias 
(ICM); . 

E - Destinação de recursos: execução 
de obras do Programa Produrb, no mu,ni-
dpio, · · 

OuviOã·a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da F..aze_nda.ioformou nada 
ter a opor quanto à realização da operação em 
causa 

No mérito, o pleito enquadrawse em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da._Resolução no 1. de 1987, que 
estabelece nop1}.as de elaboração legislativa do 
Sen~do Federal durante o periodo de funciona
mento da Assembl~ia Nacional ConstitUinte, __ oPi
namos favoravelmente sob os aspectos econômiw 
co-finaneiro e legal dã" matéria: -· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N' 120 DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Por
to Nacional (GO) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente em 
cruzados, a 80.000,00 OTN. 

O Senado federal resolve: .. 
Art. 1 ~ t:": a Prefeitura Municipal de Porto Naw 

cional (GO), nos termos do ar_tig_o 29 da Resolução 
n" 93n6, alterado pela Resolução n~ 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada_ a contratar 
óPefaÇão de crédito no valor corresponaerlte, em 
cruzados, a 80.000,00 O.JN junto à Caixa Econô-- . 
"aliicâ Federal. · -~ - · · · -=---- -- -

-~A operaçãci- de crédito destinawse- à execução 
de obras do Programa Produrb no município. 

Art 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação: -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) -
Passawse à discussão do projeto, em turno único. 
(Pausa.) 

Não _havendo quem peça a palavra, encerro 
a diSCuss-ãO. - · 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
procederwsewá na sessão seguinte, nos termos re
gimentais . 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) --
Item 27: 

Mensagem n• 193, de 1988 (n' 372/88, 
na origem), relativci à proposta para que seja 
autOrizada a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de JanE):iro a cpntratar 
Operação de crédito no valo .r correspondente, 
em çru_zados,_ a 11.{545.8"00,00 O~rigações 
do Tesouro NaCional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

Nos termos d~ art. 6" çla Resolução_ n9 _l,de 
1987, a presidência desigrÍa o rlobre'Senãdór Nel
son Carneiro para emitir pareCer sobre ·a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. S.enaw 
dor~s, com a Mensagem n~ 193, de 1988, o Sew 
nhor Presidente .da República submete à delibe
ração do Senado Federal a autorização para que 
a Prefeitura MunicipaJ do Rio de Janeiro (RJ) con
trate, junto à Caixa Econômka Fedei'al,a seguinte 
operaçãO de crédito: 

, Caracteristicas da operação: 
A- Valor: Cz$ 18.613.016.3010,00 (cor

respondente a 11.645.800 OTN de Cz$ 
1.598,26 em ju!J88); 

B-Prazos: 
1 - de carência: CEF - até 30 me"ses 
BIRQ - 60 meses; 
2 -de_amortização: CEF -18 anos, 
BIRQ_---:-' 10 anos; 

C - Juros: CEF- 10% .i.ã., 
BIRD- 8% a.a.; 

- D - Garantia: vinculação de parcelas do 
Imposto· sobre Ctrculação de Mercadorias 
(10'•\) ou Fundo de Participação dos ft\unicí
pios (FPM): 

E- Destinação de recursos: realização 
de obras, de natureza emergencial, constan
tes do "Progrãma de Reconstrução e de De
fesa Contra Inundações no Munlçípio do Rio 
de Janeiro (RJ)'~. 

Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento 
e Coordenação da Presidência da República (Se
plan!PR) informou nada ter a opor quanto à realiw 
zação da operação em apreço. 

No mérito, o pleito enquadrawse em casos anáw 
logos que ·têm merecido a aproVação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância so_cial do proj_eto. 
_ Nos terrn_os da Resolllção n9 1, de 1987, que 

. estabelece_ normas de elaboração legislativa do 
SenãdC> Fedei-ai durante o período de fundei-la
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômiw 
cow(inanceiro e 1~1 da ma~éria. -· 

· Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOJ.:OÇÃO 
N·• 121, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio 
de Janeiro (RJ) a contratar operação de 
crédito no valor coJTespondente, em cruM 
zados, a 11.645.800,00 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
.Art. 1" É a Prefeitura Municipal do Rio de _Ja

neiro (RJ) nos termos do art. 2~ da Resolução 
n~ 93n6, alterado pela Resolução n" 140/85, am
bas do Senado Feâerat, aütorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 11.645.800,00 OTN junto à Caixa 
Econôrnica Federal. 

A operação de _crédito _destina-se à realização 
de obras de natureza emergencial constantes do 
"Programa de Reconstrução e de_ Defesa Contra 
Inundações no Município do Rio de_Janeiro". 

Art. 2~ Esta resolu_ç_ãO entra em-vigOr na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr~ Presidenté: 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptistá) -
Passa-s_e_ à discussão do pfOjeto, em turno único. -
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a_díscussáo. 

Encerrada a discQssão;- _a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte nos termos re-
gimentais. - -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ltem28: 

Mensagem n" 195, de 1988 (no 374/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefettura Municipal de São Mig'uel do Araguaia, 
Estado _de Goiás_a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
69.954,43 Obrlgaç6eS do Tesouro Nacional -
(OTN). (Dependendo de pareCer.)" 

Nos termos do_an. 6° da Resolução n1 1, de 
1987, a Presidência designa o nobre _Senador 
Mauro Borges para emitir parecer-SObre a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. Para 
emitir parecer.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores, 
·com a Mensagem n" 195, de 1988, o- Senhóf 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de São Miguel doAraguaia (GO) 
contrate, junto à Caixa Económica Federal, a se
guinte operãção de crédito; 

Caracteristicas da operação: 
A- Valor: Cz$ 32.422.479,21- (cOrres- _ 

pendente a 69.954.43 OTN de Cz$ 463,48, 
em novJ87); 

B - Prazos: 1 - de carência: __ até 14 
meses, 

2 - de amortizaçãO: 240 meses; 

C- Encargos: 1 -juros: 5% a.a., 
2- taxa de_adminlstração: 2% sobre em

préstimo; 

D - Gafantla: vinculação de parcelas do 
Imposto sobre CircUlação -_de Mercadorias 
(ICM); 

E - Destinação de recursos: execução 
de obras do Programa PrOdLirb, no muni
cípio. 

-puvid.a a respeito, a Secretaria do_ Tes9uro Na
do"Iial do Mirilsté.rio dei 'FaZenda inforlnoü nada 
ter a opor quanto -à realização da'-ciperação que 
é téct'lica e financeiramente viável. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos anâ
Jogos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n9 l, de 1987, que 
estabelece normas. de elaboração legislativa do 
SenÇtdo F edera1 durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituiilte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matériã, 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO . 
N' 122, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
MigUel do Araguaia (GO) a c-ontratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 69.954,~ OTN. 

O Senado Federal resolve: 
-Art. 1" _ É a-Prefeiturª- Munidpa! de S*o Miguel 

aOAraguala (GO), nos termos do art. 29 da Resolu
ção n"' 93n6, alterado peJa l~es6lução n" 140/85, 
arnbas do Senado Federal, autorizada~ contratar 

- operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 69.954,43 OTN junto à Caixa Econó
mica Féd_eral. A operação de_ crédito destina-se 
à execuÇão dé obras do progi'am-a Produrb, no 
.rnutt1Cípio. 

__ ;_Art, 2? Esta rf;!~lução_entra_em vigor na data 
de sua publicação. . -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
(Paus,a.) 

Bancos Credores 

_ Não havendo quem peça a palavra,_ encerro 
a discussãO.- -- - - ------ · -

- --- Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte nos termos re-
gimentais. · · 

O SR. PRESIDENTE (Lounval Baptista) -
Item29: -

Mensagem n' 197, de 1988 (n' 378/88, 
na origem), relativa à prop-osta para que seja 
autorizada o. governo do Estado _do Rio de 
Janeiro a ·contratar operação de crédito no 
valor de US$ _1_6,744,016.28._.(dezesSêis mi· 
lhões, setecentos e quarenta"_ e quatro mil, 
dez~sseis dólares e virite _e_ Oito· centavos). 
(Dependerldo de parec~ei'.): ' · -- · -

Nos termos do art. 6°, dã Resolu>_*9 n~_ I. de 
1987, a Presidência designa o 'nobre·senador Nel· 
son CameLro- para emftii' parecei sobre~mensa· 
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. 
Para proferlr parecer.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: Com a Mensagem n" 197, de 1988, 
o Senhor Presidente_ da República propõe a esta 
Casa; nos termOS do art. 42, item IV, da Consti
tuição Federal, e do parágrafo único do art. 30 
da Resolução no 62!75 do Senado federal, a com
petente autorização para que o Goverrio do Esta
do do Rio de Janeiro possa "elevar, em caráter 
excepdona1 e temporariamente, o limite de endivi
damento daquela Unidade Federativa", através de 
operações de crédito, com as seguintes caract_e-

_risticas; · 

Caracteristicas das operações: 
A- Montante global; Cz$ 1.918.027.064,87, 

-~CorresPOndérite -a US$ 16.7 44,01628 ão Câmbio 
de Cz$ 114,.55 (taxa de venda em 3l.:.3-88),junto 
aos seguintes- Ba_t:lco~ 

Valor em US$ 

Banco América do Sul S/A ... ~ ......................................................... : .. : .... ~ ..................................... ~....... .:,_9-14,000.00 
- Banco de Investimento América do Sul S/A ............................................. ,n .............................. : ••••••• : 830,000.00 
Banco Aymoré de Investimento S/ A ........................................................ ~ .................. ~ ............. _ ....... - 833.333.32 

- BancoBamerindusdefnvestimentoS/A ............................................................................................ _833,320.00 
Banco Boavista S.A .......................................................................... - .............. ,. __ , ..... _ ............ _______ . 664,000.00 
Banco Crefisul de Investimento SA .................................................................... - ....................... .,...... 8Ôl ,800,00 
Banco HispanoAmerícano ............................................................................................................. ~ ...... --- 833,333.32 
Banco ftaú 5.A ........................................................................................................................................... 1,658,000,00 
Banco Montreal de Investimento SIA .......................................................... ~ ....................... ~ .. -.;....... 690,909.64 

-Banco Noroeste de [nvestimento S/ A ............................................................ _ ...... _........................... .-'-.833;320.00 
Banco-de__la Provinda de Buenos Aires ......................................................................................... ~ .. ~ 2,000,000.00 
BancoRealS/A .......................................................................................................................................... 3320,000.00 
Banco Safra SIA-......................................................................................................... :.............................. 1.700,000.00 
Banco Sogeral S/A ................................................................................................................................... 832.000.00 

B-Praz:os: 
1-de carência: 12 meses, 
2- de amoctí4aç~o: 36 meses; . . 
C-- Encargos: libÕr eStimada + spreã.d: 1 Ci% 

a.a~, juros: 2,25% a.a. ~cima da libor, c:omissão 
de_ repãsse: 4% a.a. s/saldO devedor; --

D - Garantidor: Banco do Estado do Rio 
de Janeiro S/ A (Banerj), com a manífestação favo
rável do Departamento de Organização e Autori· 
z_ações Bancárias (Deorb ); 

E - Destinação doS recursos: renovação 
-de 100% das parcelas de principal vendVéts em 

1988. relativas a operações efeti.tad.cis ~om ·bas_e 
na resolução n? 63!67, deste Banco Central. 

O Conselho Monetário Nadonal rnan_[estou~se 
fav:oravelmente. nos_te_rmos do Parecer ~a Dife~ 
_toria_da Dívida Públi_çà_ e Merc_ado Aberto, do Ban-
co Central do BrasiL . · · .. 

Conforme exposição de motivoS dO $r. Ministro 
da Fazenda, as operações pleiteadas destinam~se 
à "rolagem de 100% das parcelas do principal, 
vencíveis em 1988, relativas- ao_ empréstimo, no 
valor de US $ 110,0 rriilhões,_· contratados' __ em 
1980. . . . c. . 

._'___; 



setembro de 1988 

Os dados constantes da referida Mensagem de-
monstram que ··a Estado do Rio_ de Janeiro não 

'dispõe,-rio rhomento, __ de recursos para fazer em 
face dos' compromissos óci âívída já-contr_afada". 
A rolagem, portanto, apenas prorroga o resgate 

.. dos compromissos assumidos_ anteriormente, __ 
Na expectativa de que a reforma tributária con

substanciada na nova Carta Magna viabilize o sa
neamento das finançaS daquele Estado, e em se 
tratando de solicitação, em caráter excepcional, 
somos favoráveis à sua aprovação, na forma do 
seguinte: 

PROJETO DERBOUJÇÃO _ 
N" 123, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a contratar, em caráter excep
cional, operações de crédito no valor de 
US$ 16.744.016,28. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1 ~ J:: o GoV_erno do Estado do Rio de Ja

n.eiro,_nos-termos do artigO 2o da Resolução no 
.93n6, alterado pela Resolução no 140/85, amba5 
.do Senado_ Federal, autorizado a çontratar opera" 
:ção de crédito no valor-deUS$ 16~744.016,28, 
destinada à rolagem de 100% das parcelas de 
principal vendvetS em 1 gga;rerarrvas ao emprés· 
timo, no valor deUS~ llO,O'milhões, contratado 
em 1980. -- --

Art. 2o Esta resolução entra em VIgor na data 
. de ,sua publicação. 

E-o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
PaSsa-se à diScussão do projeto, em turno único. 
(Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a votação da matéria 
proceder·se-á na sessão seguinte nos termos re-
gimentais. - --- --

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mar a
. nhão. (Pausa.) 
S.~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 

Magalhães. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. 
Pronuncia o segufil.te discurso.) - Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, tenho insistido, desde o ano 
passado, sobre os temas da economia e da polí
tica econômica, destacando, sempre, os risCos 
crescentes a que nos estamos impondo com esta 
sucessão de graves erros do Governo. 

Veja-se, agora, a publicação, quase simultânea 
dos indicadores sobre inv~,::stirnentos industriais, 
produção e em'prego. Segundo a pesquisa men
sal de emprego realizada pelo JBGE. a taxa média 
de desemprego caiu de 4,04% em maio para 
3% em junho. Isto teria ocorrido porque houve, 
segundo comentário dajomalista Verônica Couto, 
da Gazeta Mercantil, de 8-8·88, uma expansão 
de 72 mil oCupações nas regiões metropolitanas 
-do Rio de Janeiro e São Paulo. Em contrapartida, 
em Salvador, na Bahia, a situação do emprego 
deteriorou·se no mês de junho: o indicador de 
desemprego subiu de 4,82% para 5,17%. 
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-
DESEMPREGO 

Regiões Taxo dt deumprt~o ober1o ~~~ l 
mtlropolltanos Junho/57 Moio/88 Junho188 

Recife 6,09 5.06 5.00 
Solvodor 4,75 <.82 5,17 
B-tlo Horizont• <.88 u• (~ 

llo dt Jontlro 3,90 3,19 3M 
~o Paulo ·-~ l.3S •.oo 
Porto Alegre <,28 3.66 <.05 

Taxo M4dlo 4.-13 <.04 3.90 

Fonlt: lnstilulo Bro&iltiro dt Geografia t htotlstico (IBGE} 

O arrefedmEmtó daS taxaS de desemprego está, 
certamente, ligado à ligeira recuperação da pro~ 
dução industrial no niês de junho, fruto da recupe~ 
ração dos estoques indispensáveis às vendas de 

· fim de ano e que, inclusive, levaram a uma ofen-

siva governamental na política monetária: as taxas 
do "over'' subiram na primeira semana de agosto 
por cima da expectativa inflacionária justamente 
para desencorajar a formação especulativa de es
toque_s. 

Produção industrio/ ,. 
(Taxas dtt ~ani::I(<::IO 

- •m :~) 

12 r9a6,.Bi' ·ss 

l\ I\ I 

j 
! 8 

o 

1-:- !\r 
V' \Jv 

- 4 

- 8 

I I I I I I I 
Jn 51 0: Mr Jn SI D.:. .'Hr -/2 

~ • .,,. ii e,..,..,. 4• '" ormo(o)u o• ••••• 
M•"oMtl 

n 

Para o rBGE, entretanto, estes números refletiM 
riam mais o fator positivo das exportações e do 

setor agrícola. Como conclui o Jornalista Guilher
me Barros ··essa taxa (3,9%) é a mais elevada 
dós últimOs 26 meses, com excessão apenas de 
março último, quando o crescimento foi de 6% 
sobre fevereiro ( ... fCcim o comportamento de Ju--

nho, a proauçao acumulada no- ano, que caía 
6,1% até maio, registrou um declínio de 4,8% ". 
Mas, adverte: "Apesar desse comportamento ati
mista de junho, os técnicos alertam que ainda 
é muito cedo para ser encarado como uma reçu
peração da indústria. Os resultados apresentados 
pelo BNDE. em julho, mostram, ao contrário, que 
as perspectivas são bastante negatiVas". 

SISTEMA BNDES 
1-liBERAÇOES DE EMPRtSTIMOS 

Di~criminoç~o 
ion·iul87 jon·iu18S VorioçCo 

iul87 jul S8 CZ$ mifhõu CZS milhões reol 

FINAM E 15.076 116.1;.11 67'4 2.61< 18.012 
Total 55.800 288.COO 15'.\ 13.<00 57.<00 

2- Comulto1 t prloridodtl 

Consultas rtctbidos 288.-131 7~.<ll· ·32% 6<.56< l<ll.W 
Prioridades 
(Ocedido1 1-13.93:1 683.708 35% 73.290 126.3n 

Fonle: BNDES 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Loud"':al Baptista) -
Não há mais-oradores inscritos. -

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, convocando uma sessão extraordinária 
a realizar~se hoje, às 18 horas, __ cbm a segUinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 109, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Róndonópolis, Estado do Mato Gros
so, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 800.000,00 Obriga
ções do Tesouro Naciõnal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n..,. 11 O, de 1988, Que autoriZa a Prefeitura 
Municipal de Cariacica,_ Estado do Espírito Santo,
a contratar operação de crédito -no valor corres
pondente, em cruzados, a 600.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-3-
Votação, em turno úotc_o, do Projeto de Resolu

ção n? 111, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Várzea Grande, Estado do Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente em cruzados, a 200.000,00 Obri
gações ·do Tesouro Nacional- _OTN, lendo 

PARECER FAVORÁVEL, profefidÕ em- plenário. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n? 112, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Jpameri, Estado de Goiás, -a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN, tendo _ . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 113, de 1 ~88, que autoriza a Prefeitura 
Mtmlcipal de João Câmara, EstadO do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
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correspondente, em cruzados, a 65.000,00 Obri
ga_çõ~ do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em plenário. 

-6-~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção- no 114, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Alta Floreta, Estado de Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 200.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, tendo 
PAREC~R F(\ VORÁ VEL, -proferido em plenário. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 115, de 1988, Que- autoriza a Pre(éitura 
Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, 
a contratar Operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 125.000,00 Obrigações 
do Tesouro NadonaJ- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 116, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
MuniCipal de Patos de Minas, Estado de Minas 
Gerais, a cOntratar operação de crédito no valor 
çorrespondente, em cruzados, a 300.000~00 Qbri':' 
gaçõ_es do T es_ouro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-9-
Votação, em tu~_o ún_ico, do Projeto de Resolu

ção n? 117, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipa1 de Casa Branca, Estado de São Paulo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 250.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-lO-

Votação, :em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 118, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado de Sergipe a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
2_0.000,00 Obrigações do T~uro Nacioilal -
QTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
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-11-

Votação,_ em turno únicO, dó PrcijetO ae- Resolu
ção n~ 119, de 1988, que autOriza o· Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a contratar- operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cruzados, 
a 18315.000,00 ObríQáÇõé> do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-12-~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 120, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Porto Nacional, E-stado de Goiás, 
a COJ}tfatar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-13-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção ll" 121, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro,-a contratar oPeraÇão de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 11.645.800,00 
Obrigações do Tes_ouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

-14-

Votação, em turno único, do Pr_ojeto _de Resolu
ção no 122, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Miguel do Araguaia, Estado de 
Goiás. a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 69.954,43 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. profe-rido em plenário. 

-15-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 123, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a contratar operação 
de crédito do valor deUs$ 16,744,016.28 (dezes.. 
seis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, 
dez.esseis dólares e vinte e oito centavos), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 mi
nutos.) 

Ata da 47~ Sessão, em 15 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Lourival Baptista e Dirceu Carneiro 

As 18 HORAS ACHAM-SE PRESEIYTES OS 
SRS. SENADORES: 

Mário Maia .._AJuízio Bezerra- Leopoldo Peres 
-Carlos De'Cãfli- Áureo Mello- Olavo Pires 
-João Menezes- Almir Gabríel- Jarbas Pas-
sarinho- Alexandre Costa -João Lobo- Cha
~ Rodrigues - Afonso Sancho - Cíd Sabóia 

de Carvalho-Mauro Benevides- Carlos Alberto 
- Marcondes Gadelha ~ Hurnbero LuCena -
Raimt.iil.do Lifa - Marcos Maciel __:_ Ney Mara
nhão - Mansueto de Lavor - Guilberme Pal
meira- Dtvaldo Suruagy-Teotonio Vilela Filho 
--Alberto Franco -Francisco Rollemberg -
Loun"val Baptista - Jutahy Magalhães - José 
Inácio Ferreira - GersOn_ Çamata - João Cal-

mon -Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Tta
nia_r_ Fr;irl_co - Alfredo Campos - Rcinar1 Tito 
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso 
-Mauro Borges- Iram Saraiva- Irapuan Costa 
Júnhor - Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa 
- Meira Filho - Roberto Campos - Lourem
berg Nunes Rocha -Márcio Lacerda -Mendes 
Canale- Rachld Saldanha Derzi - Leite Chaves 
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-Affonso Camargo -Jorge Bomhausen- Dir- -
ceu Carneiro - carros Chii:ln~Tii. -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A lísta de presença acusa o comparecimento de 
55-Srs. Senadores.- Havendo número reQimental, 
declaro aberta a sessão~ 

Sob a proteção de Deus, inicíãmos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A Presidênda recebeu a Mensagem n" 200, de 
1988_(ri" 381/88, na origein), de 15 do corrente, 
pela qual o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de 
acordo com o art. 2° da Resolução n" 93fi6, do 
Senado Federal, solicita autorização para que o 
Governo do Estado de AJãgOas possa contratãr 
operação de crédito para o fim que especifica. 

Nos termos da Resolução 0°1 I de 1987, a Presi
dência designará, oportunamente, o Relator da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1 o Secretário, __ 

São lidos os seguinteS 

REQUERIMENTO 

N• 134 de 1988 

Requeremos urgência, rios termos do art. 371, 
alínea "b", do RegimentO Interno, para a Mensa
gem n" 199, de 1988 (n~ 380/88, na origem) rela
tiva à proposta para que seja -auteiriüida a Prefei
tura da Odade do Rio de Janeiro (RJ) a eleVar, 
temporariamente, o limite de sua dívida conso
lidada. 

Sala das Sessões, 15 de s.etembro de 1 988 
- Ronan Tito- Pompeu de Sousa- Mauro 
Borges - Carlos Alberto. 

REQUERIMENTO 
N• 135, ,de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea '"b", do Regimento Interno, para a Mensa- _ 
gem n~ 189, de 1988 (no 368/88, na origem) ret.i
tiva à proposta para que seja autorizado o Governo 
do Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 4. 700.000 Obrigações do T e_sOuro NadOrial 
(OTN). 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988 
- Ronan Tito-Pompeu de Sousa -Mauro 
Borges - Carlos Alberto. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Os requerim-entos lidos serão votados- a·pós a Or
dem do Dia, na forma do art. 375-do Regimento 
Interno. 

Há oradores inscritos. 
Co_n~~_gq_ ª J'ªLa_~_a_~_o_ nobre Senador NeyMara~-

nhão. -

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revj_são !=lo ora
dor.) - Sr. Presidente, Srs. SenadOres, recebi, 
de Pemambuco;·um telex. do_ qual dou conheci-
mento à Casa: · 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) sexta-feira 16 2415 

Recife, 3_~9-88 
Telex Sindaçucar n~ 634/88 

EJan• Sr. 
Senador Ney de AlbuquerqLie Maranhão 
Senado Federal-- Brasília-DF 

Levamos ao conhecimento de V. Ex" o texto 
ab"aixo do telex que encaminhamos ao Ministro
Roberto CardoSO Alves, a respeito do qual encare
cemos a atenção e o valioso apoio do nobre repre
sentante._ 

__ Cordialmente, 
Gustavo Costa de AlbuquerqUe Maranhão -

Presidente . _ - . 
Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado 

de Pernambuco. 

Recife, 2-9-88 
Telex Sind~çúcar n~ 632/88 

EJan• Sr. 
Dr. Roberto Cardoso Alves 
MiniStério da Indústria e do Comércio 
Brasíl_ia-DF 

Na qualidade de intérpretes do sentimento de 
produtores de cana, açúcar_e_álcool que, significa
tivamente, representam ·a quas~ _ ~otalidade dos 
estados que se dedicam à cultura canavieira, per
mitimo-nos manifestar confiança no sentido de 
que, no contexto dos elevados e louváveis propó
sitos da sua gestão à frente desse ministério, não 
deixará de considerar a necessidade de prestigiar 
a atuação do Presidente do IAA, Dr. Marcelo Pian
casteli de Siqueira, cujo trabalho tornou-se mere
cedor do reconhecimento não apenas do poder 
públíco mas também dos segmentos ligados 
àquela autarquia. 

Por igual, participamos da convicçãO de que 
V. Ex' dará o impresdndivel e va1ioso apoio para 
que o lAA. através da dinamização da sua estrutura 
e da ado.ção das medidas que vêm sendo defen
didas pelo seu atual Presidente, possa continuar, 
sem distorções, a exercitar a sua importante mis
são de órgão regulador da atividade canavieira 
e de gestor equânime do equilíbrio entre regiões 
produtoras. 

Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado 
de Minas Gerais, Cláudio Veiga de Brito - Presi
dente 

Sindicato da. IndÚstria do Açúcar, no Estado 
de Pernambuco 

GustaVo Costa de Albuquerque Maranhão -
Presidente 

. Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado 
deAlagoas 

Sindicato da Indústria do Açúcar, no Estado 
de Ala_goasL Ricardo Sampaio - Presidente em 
exercício. 

Associaç.?io de Usineiros de Minas Gerais, Wla
dimir Arnaldo Neves -Presidente 

Có"parriiiiãs - CooperãfiVà ·aos Produtores de 
Açúcar de Minas Gerais, Márcio Diniz Gotlib -
Presidente. 

Sindicato dos Produtores de Álcool do Estado 
do Espírito Santo, -Carlos Alberto Rezende de Oli
Velra-.:..:.::t)ifetor. -

- Sudes - Sociedade das Usinas e Destilarias 
do Espírito Santo, Carlos Alberto Rezende de Oli
veira -Presidente. 

Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool 
do Estado de Minas Gerais, Oáudio Veiga de Brito 
- Presidente. 

Si!Ídicato dos PrOdu-tores de Açúcar e Álcool 
_ do _Rlo_de_Janeiro, Antônio Eva! do Inojosa de An

drade - Presidente. 
SiiiâR:ato" dos Produtores de Álcool do Mato 

Grosso, João Nicolau Petroni - Presidente. 
Sindicato dei Indústria de Fabricação de Álcool 

do E~tado do- Paranâ, RiCardo Albuquerque Re
.zende - Presidente. 

Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool 
do Estado de Goiás, Jefferson B_ueno - Presi
dente. 

Cooperàtiva dos Produtores de Açúcar e Álcool 
de Pernambuco, Rui Berardo Carneiro da Cunha 
- Presidente. 

Cooperativa Regional dos Produtores de Açúcar 
de Alagoas, João Evangelista da Costa T enório 

-.;;....Presidente. 
-Sindicato da Indústria de Fabricação de-Álcool 

no ES-tado dã Paraíbã, Eduã.rdo Ribeiro Coutinho 
_:.Presidente: 

Sindicãto da Indústria do Açúcar, no Estado 
da Paraiba, Carlos Antônio_ Ribeiro Coutinho -
Presidente. 

Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool 
nos Estados do Rio Grande do Norte, Ceará e 
Piauí, Luiz Fernando Pereir_a de Melo - Presi
dente. 

Fe!déação da Agricultura do __ Estado_ d_e-Per
nambuco, Pio Guerra Júnior-~ Difetór"PreSídeilte. 

Cooperativa de Crédito doS Plantadores de Ca
na de Pernambuco, Paulo Carneiro Leão, Dire:tor 
Presidente. 

Associação dos fornecedores de Cana de Ala
goas, JOão Eudes Soares Leitão 

Sfndicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar, 
no Estado de Pernambuco Gérson Carneiro Leão 
- Diretor Presideinte.-

Significa, Sr. Presidente,_ que o Presidente do 
Instituto _do Açúcar e do Alcool está realizando 
uma administração a contento, e tenho certeza 
absoluta de que o Sr. Ministro da Indústria e-do 
Comércio saberá atender e fará justiça a um ho
mem que se está comportando à altura do cargo 
que tem a confiança do Governo. 

O segundo assunto, Sr. Presidente, ainda é de 
Pernambuco, de onde recebi o seguinte docu
mento: 

Exm~sr. 
Seriador Ney Maranhão 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Recebemos documento subscrito pelo profes
sor João Baptista Oliveira dos Santos, Reitor âa 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, no 
qual nos solicita fazer veemente apelo ao Ministro
Chefe da Seplan para que o Programa de Desen
volvimento Tecnológico para a região Nordeste 
- PDCT JNE, daquela universidade não seja sacri
ficado no ajuste do orçamento da União_ elabo
rado por aquela secretaria, ressaltando o prejuízo 
que representará _pa_ra o -erário público a parali
sação de obras e- ati.viàadeS ein- andamento. 

COiitambs com a compreensão e o empenho 
de-vossa EXcelênda:·--- - -

Atendosan:tente,_ _ __ _ __ _ _ __ _ 
Deputado José Aureo Brad1ey - Lider PMDB 
Deputado _Maviael C~y_a1_canti -:- W"der _PFL 
Deputado Almeida Füho - Líder PMB 
Deputado Murilo Paraíso - Líder PDT -
Deputado [v\anoel Ferreira- Líder PDC 
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Deputado :HenriqUe QUeii"óZ"- Ucter PTB 
Deputado _Gà.ribaldi úUi'gel ......:. Líder PDS 

Significa um apoio suprapartidárío para que o 
Sr. Ministro da Seplan não prejudique tanto o_t'lor
deste c:om _ess~ . .corte,_ no que se refere a esse 
programa de desenvolvimento tecnolôgico_da re
gião. 

Portanto, como Senador_ de Pernamb.LJ,fo, faço 
também um veemente apelo, apoiando a idéia 
e os Deputados da ~sem_bléla Legislativa, na cer-
teza de que os Srs. Senador(!$ e os Srs. Deputados 
Federais de Pernambl,ICO acompanharão este 
meu gesto de apoiO a esta inii:iãliva tãQ importante 
para o Nordeste. 

Era o que tinha a d!l:.er~_Sr_._Presidel')te. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lo~rival Bãptista) -
COncedo a palavra ao nobre Senador Mansueto 
de Lavor. 

O SR. MANSGETO DEIAVOR PRONGN
CL:\ O DISCGRSQ_QfJE. J;['[JREGGE À REVI
SilO DO ORADOR, Sf,RÁ P.GBUCADO POS-
TERIORME!YTE. . 

O SR. PRESIDENTE_ (lourival Baptista) -
Nobre Senador Mansueto de Lavor, associo-me 
às manifestações de pesar de V. ~ e do Senador 
Marco-- Maciel ao Bispo Dom Antônio- Campelo, 
que conhe<:i, e também sei da grande_obra apos
tólica que ele prestou na região do São FraridsCo. 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (lQuri•iaL B_aptista) -
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 1 0_9, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Esta
do do Mato Orosso, a contratár" operaçãõ de 
crédito no valor c-orrespondente, em Cruza
dos, a 800.000;0o Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTT'I, tendo - -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi enCerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. ~-= 
Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado, 

O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) -
Sobre a me_sa, _redaçã;o final d_a_ matéria que será 
lida pelo Sr. Primeiro SecretáriO. 

I:. lido a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 109, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do ProjetO 
de Resolução no 109, de 1988, qUe autoriza a 
Pre(êifuraMunidpa[ de Rondonópolis (MT) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 800."00U;OlJOTN. 

SaJa das Sess6~s. eni:-15- de setembro de 1988. 
-Márcio Lacerda, Relator. 
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ANEXO AO.fi\R_ECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
no 109, de 1988. 

Faço saber que o_Senaclo Federal aprovou, nos 
t~rmos do_,artigo.42_, inç[so Vl da Constituição, 
e- eu, ·- ; Pr-esid~óte, Promulgo a se
guinte 
........,.....-----~~--

~ .. RESOWÇAO N" , de 1988 

· · Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, 
a contra~r ()peraçao de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 

-~ _ 800.000,0_0 Ob-!igaçóes do Tesouro Na~ 
· domif~ 0-rri. · · · · ·· · ' · 

O Senado Federal resolve: 
.: -=1\rt. 1"' É a Prefeitura Municipal de Rondonó
polis, Estado do Mato Grõsso, nos termos do arti~ 
go 2o da Resolução n~ 93, de 11 de o1,1tubro de 
1976, alterada pela Resolução-no 140, de 5.de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
aUtorizada a é:otitratar Operação de crédito no va
lai- c-orrespondente, em cruzados, a, 800A:_>OO,OO 
Obrigações d_o TesOuro Nacional- OTN,_juhtó 
~ C'aixa Econõiníçâ Federal, deStinada à execução 
<::~;e_ Çlbras do_ Program.~ ,Pród~rb, no Município. 

_-Art. 2o __ E;sta RE:$0luç;~.Q entra em vigor na dÇtta 
de sua publicação. 

- O _.SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redaç:ão finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a di.sçus$ão. _ . . . . . . .. 

Enterrada a di,scuss~o, a matéria é dada como 
definitivamente aprovãda, indePendente ·de_ vOta
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

.. 0 SR. PRESIDENfE (Lourival Baptista)
ltem2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
__ R_esqlução n··· 11 O, de J 988, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Cariacica, Estado do 
ESpírito ·santo, a contratar operação de- çré~ 

_dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 600.000,00 Obrigações do Tesouro Nado
na[ - OTN, tendo 

PARECER F AVORA VEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da mç)téria foi encerrada na sessão 
ext,raorQ.inária anterior. ~ 
, Em votç~:ção o projeto, eni tu,mo único. 
--Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

·o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr~ Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçâo final do Projeto de Resolução 
n• 110, de 1988. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 110, de 1988, qt.ie- autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cariac-ica (ES) a contratar 
operação de crédito no valor corr~spondent~, em 
cruzados, a 600.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
-Leopoldo Peres, Relator. 

ANEXO AO PARECER 
- " . ' . '-' ._ - . }-~- --

Redação final do Projeto_ de-ReSolução 
n~'110,de1988. ·- - ·- · ~ 

Faço saber que o SEiriâdo Federal a_p/o~o'U; nos 
_termos do artigo 42, _ indso VI dzi CoriStibiição, 
e eu, , Presidente, proinulgo a s_eguinte- -

RESOLUÇÃO 
W ,DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca· 
rlaclca, Estado do Espírito Santo, a.con· 
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 600.000,00 
Obrigações do Tesooro Nacional -
OTI'!. 

O Senado Federal resolve: ______ . -.. ~- _ 
Art. 1 o t_ a Pref_eJtu.r~ M.unlc.ipal de Cárfadca, 

J::stãdo dO EsPírito Santo, noS ter.rriOs dQ artigo 
2° da Resolução n" 93, de 11 de outl,lbro de I976, 
alterada pela Resolução n9 1.40, Aá 5 â~ -deyeinbro 
de j 985, ·ambaS do S!?fladci". -Federal. :ÇtYi9.fi~d~ 
a cor:rtratar operaÇãO, de créditO. __ no vaiqf Çqries~ 
pendente, em crUzadoS, a 600.0dO,ocrol;)QQ-~Çõ~-~ 
do Tes_ouro Nacional..:_ (0TN),'jüi1to -aci'Banct>; 
de DeSenvolvimento do Espírito Santo .SA.._ este 
na qüa1idade de agente- financei_I'O da-operãçãó, 
destinada à exec_Ução de obras de infra~éStiV-tur.;':l 
urbana, no município. 

Art. 29 Esta resolução e_ntra em_vigor na_data 
de sua publicação. - -· 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redaç:ão final. (Pausa.) 

Não havendo quem peÇa a palavra; encerro 
a discussão. · · · 

Encerrada a discusSão, a matéria é dada como 
de:Clnitiviafrieli(e-a dotada, inde"peh.dente de vota
ção, nos termos reg!mentaís, 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de_ 
Resolução n" 111, de 19_88, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Esta~ 
do do Mato_ Gross_o, a contratar operação de 
crédito_ no valor_ correspondente em cruza
dos, a 200:000;00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- (OTN), tendo PARECER FAVO
RÁVEL, proferido em plenário. 

A disc-ussão da matéria foi encerráda na-Sessão 
ant~rior. 

Em v_otação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
·Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redaçãQ final que será lidã pelo 
Sr. Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte -

Redação final do Projeto de Resolução 
n•lll, de 1988. 

O Re1ator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 l11, de 1 ?~88, _qu~ autoriza_ a 
Prefeitura Municipal de Várz.ea Grande (MT) a con
tratar opera-ção de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 200.000,00 OTN. 

Sala das Sessõe_s_, 15 de setembro -de 1988. 
-Márcio Lacerda, Relator. - -·~- -
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~~daçio final do Projeto de Res~lução 
n• 1ll, de 1988. 

. , Fãço sabei que o Senado Federara-provou, nos 
tennos do artigo 42, inciso- \11, da Constituição, 
e' eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO N• , DE!9Sá 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vár~ 
zea. Grande, Estado do Mato Gosso, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
200.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTrl. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipa!' de Várzea 

Grande, Estado do Mato Gro_sso, nos termos do 
artigo 2q da Resolução n'1 93, de 11 de outubro 
de 1976~-alteraaa-pela ResoluÇão n~ 140, de_5 
de dezembro de 1985, anibaS dO-Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondent~. em cruzados, a 200.000,00 
Obrigações do Tesouro Naclt.:mal- OTN, junto 
à Caixa Económica· Federal, e5ta na qualidade 
de agente fina·nceir"o da operação, destinada à 
execução de obras do Programa Produrh, no Mu-
nidpio. . · . . 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourivai Baptista) -
Em discussão a redação final .. (Pausa.) 

Não havendo .quem peça ·a palavra, encerro 
·a discussão. · - · 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, no"S termos. regi-

, mentais. · 
O prOjeto vili à ProÔ1uiQa.ção. 

O SR. PRESIDENTE (Lo.urival Baptista) -
ltem4: 

Votação, em-turno único, d_() Projeto. de 
Resolução n" 112, de 1988, que ãUtOriza ·a 
Prefeitura Municipal de fpàmeri,. Estado _de 
Goiás, a cbntratar opei-açãb de créditO no 
valor cOrresp-ondente, em cruzados, a 
80.000,00 drí9aÇões dó TesOúro ·Naéional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁvEL, proferido em pie· 
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
' extraordinária .:interior. 

Em votaçllo o projeto, em turno único: 
Os Srs.Senadores que o aprovam queiram per

: manecer sentados. (PaUsa.) 
' Aprovado. 

. . O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a ffiesa redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. Primeiro~Secretário. 

· .t: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 112, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 112, de 1988, que autoriza a 
PrefeJtura Municipal d,e lpameri (GO) a contratar 
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OJ)eraçflo de Cr~dito no valor correspondente, em 
cnnados. a 80.000,00 OTN. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1 9_88. 
- Leopoldo Peres, R e! ato r. 

ANEXO AO PARECER. 

R.edação fina] do Projeto de Resolução 
11" 112, de 1988. 

Faço' saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constitui'ção, 
e eu, , Presidente, promu1go a· seguinte. 

, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ipa
meri, Estado de Goiás, a contratar opera~ 

-çâoJ:Ie crédito no :valor corTespondente, 
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN. 

c .O-Senado Federa! resolve: 
Art. 1 <> É a .Prefeitura Municipal de fpameri, 

Estado de _Goiás, nos termos do artigo 2° da Reso
Jução~rio 140, de 5 de dezerribl-o de 1985, ambas 
do ,S_~nado Federal, autorizada a contratar opera~ 
çôes-de crédito no valor· correspondente, em cru
zados, a 80.000,00 Obrigações do T escuro Nacio
nal - OTN, junto à Caixa Económica Federal, 
esta na qualidade de agente financeiro da opera
ção, destinada à execução de obras do Programa 
Produrb, no município. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourivai Baptista) -
Eri1 discussão a redação final. (PauSa.) 

- --Não -hãvendo quem peça a palavra, encerro 
ã discuss.ão. -

EnCerrada ·a âiSCUssãO, cúriatéria é dada como 
_ adotada, dispensada a votação, nos tetmos regi-
mentais. ----- . 

A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 5: . . 

Votação, em tu.mo único, do Projeto de 
____ -.Re~olução no 1_13, de 1988, que autoriza a 

Prefeitura Municipal deJOOo Câmara, Estado 
do Rio_ Grande ilo NOrte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru-

-- ---zados,_a 65.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie· 
nário. 

A'dlscus~~-da matéria f~i e~çerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação ·o projeto, em turno único. 
---Os Srs. Sei1adores que o aprovam queiram per

. manecer .sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

-.o SR. PRESlDEriTE (Louct~.:U Baptista) -
Sobre a mesa, redação final da matéria, que será 
lida pelo Sr. Primeiro Seciétáil:o. · · 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 113, de 1988. 

O RelatOr apiesenta a reºação final do Projeto 
de Resolução n1 113, de 1988, que autOriza a 

Prefeitura Municipal de João Câmara (RN) a con
tratar operação de crédito nO valor cor_respon
dente, em cruzados, a 65.000,00 OTN. 
_ Scla das seSSOes, 15_ de setembro de 1988. 

..:.... Leopoldo Peres, Relator. 

ANEXCJ_AO PARECER 

Red3.ção final do Projeto de Resolução 
Ir 113, de 1988. · 

·Faço saber que o S_enado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso .YI, da Con.stituição, 
e eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO l'W ,DE i988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
João Câmara, Estado do Rio Grande do 
Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 65.000,00 Obrigações do Tesouro Na~ 
cionaJ - OTN. 

O _8eÍlad0 Federal resolve:. _ _ 
Art. 1~ É a Pre(eitura Municipal de João Câ

mara, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos 
do artigo 29 da Resolução n1 93, dei f de oUtubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de -5 
de dezembro de 1985, ambãs do Senado Federal, 
autorizada a contratar -operação de crêdito no va
lor correspondente, em cruzados, a 65.000,00 

-obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto 
ao Banco-do Nordeste do Brasil S/ A, este na qua1i
dade de agente financeiro da operação, destinada 
à pavimentação de calçamento e paralelepípedo 
e construção de galerias pluviais nos diversos b~r~ 
ros do ·mi.micípio. _ . 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourivai Baptista) -
Em cliscussão a redação finaL (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
-a discussão:-

Encerrada a dis~ussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos-regi~ 
mentais. 

O projeto Vaí á prorhulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ltem6: 

. - - -

Votação, em turno único; do Projeto de 
Resolução n1 114, de_-íSI&S~ -qu~-autoriza a 
Pr~feit_ura,_ ~unicipal de_ Alta Floresta,_Est,ado 
de Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no·_valor correspon~ente __ e_fl'!: ç:ruzados, 
a 200.000,00 Obrigações do Teso1,1ro Nacio- · 
· naf _: OIN, tendo 

PARECER FAVORÁvEL, PrõfefídO.ein pie~ 
nárto. -

A-discussão da matéria foi encerrada na sessão 
. ~ao,rdinária anterior .. 

-Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quefram per

manecer sentados. (Pausa_) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a m~, recla~ão final da _matéria que será 
lida pelo Sr. }9 Secretário. 
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i! lida a seguíniê 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 114, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução- no 1 14, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Alta Floresta (MT) a con
tratar operação de çrédito no valor c~rrespon
dente, em cruzados, a 200.000,00 om. 

Sala das Sessões, 15 de SetembrO-de 1988. 
-Márcio Lacerda, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçá:o final do Projeto de ReSolução 
11'114, de 1988. 

Faço saber que _o Senado Federal aprovou, nos 
termo~~ do artigo 42, inc!so yr, da, Constlt~ição, 

' ' e eu, , Pr~iQ~nte, promu_lg_o a __ ~eguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a PrefeJtura Municipal de Alta 
Floresta, Estado do Mato Grosso, a con
bat.ar operação de crédito no_ valor cor~ 
reSPondente, em cruzados, ã 2oo.ooo,oo 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

O Senado Federal teSolvé:" .. . . . _ 
Art. lo É. a Pre"telfl.lr8-MuriiCipal de Alta Flo

resta, Estado do Mato Grosso, noS_ termos do arti
go 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, .:ilterada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezenibro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a _contratar operação de crécüto no va
lor correspondente, em cruzados, a 200.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obr_as do Programa Produrb, no Mu
nicípio. 

Art. 2° Esta resolUção entra- em vigor na data 
d~ sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redãÇãO final (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enterrada a discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

O pfojeto vai à prõmulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 115,- de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ·oaspar, Estado de 
Santa Catarina, a COritratar operaçãO de cré
dito no valof- correspondente, em cruzados, 
a 125.000,00 Obrigações do Tesouro-Nacio-
nal (OTN), tendO ___ _ _ _ _ ~ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. . 

Em vOtaÇão o prOjeto, em turno único, 
Os SrS. Senadores que o aprovam queriam per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

.... ·o· sR:· PlffisJJ):ENrE (LclUi-rVal aaP.tista) -
Sobre a mesa, fedã.ÇãO 'final da 'matéria 'qu~ será 
lida pelo Sr: 19 Secretário.· 

É lida a.seguinte ., 

Redação final do Projeto de Resolução 
n•115, de 1988. 

O ReJator apresenta a redação fina] do Projeto 
de Resolução n~ 115, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura MunicipaJ de _Gaspar (SC) a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 125.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
-:-r Nelson C1J1Delro9 Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 115, de _1988. 

: ~~faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 

-e eu, , Presidente, proinulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Gaspar, Estado de Santa Catarina, a 
coritrittar Oi:)eiaçãó de Crécilio no valor 
correspondente, em cruzados, a 
125.000,00 Obrigações do Tesouro Na· 

··-_,dona!- OTI'!. 
· O Senado Federal resolve: 

• o SR. I?RE5ióEI'itE (Liunval Baptlstâ) -
Sobre a mesa, redação -finâ_l que será' lida :J:ielo 
Sr. 1 ç Secretário: · - · - ' '. · · 

É lida a seguinte 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
n• 116, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n".116, de_1988, que autoriza a 
Prefeitura Municfpal de Patos de Minas (MG) a 
c_ontrata.r operação_de _crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a -3QO,OOQ,O.O .OTN. ~ _ ---

Sala das _Sessões,.l5 de setembio .d~~i-9à8. 
-Nelson Carneiro; Relator. 

ANEXO AO PARECER. 

Reéhlçáo flnal do Projeto de Rescih.iÇão 
n"116, de 1988. 

Faço saber qu-e o Senado Feâera_l aj:m:W_ou, ·nos 
t~rmos do_ artlgo 42, incíso VI-, da ConstituiÇão, 
e eu, , Presidente, promulgo a seguinte_ 

RESOLUÇÃO. 
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa· 
tos de Minas, Estado de Minas Geriüs, 
a con!J"atar operação de crédito no va)or 
correspondente, em cruzadOS 9 a 
300.000,00 Obrigações .do Tesouro l'la· 
doiJiol-:- om. 

- - - -

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Gaspar, 
Estado de Santa Catarina, nos-termos do artigo 
29daResoJU:ç'ãon9 93,de11 deoutubrode1976, - r::- .. .- ai----~--·-

d b 
O Seriado r-euer res_o v_e~ , _ .. '--- , ,,_ · . 

~terada pela Resoluçãon~'140,de5 de ezem ro - -Ait. }i É -a-Preféiturá MuniçipaJ de P~tos de 
de 1985, ambas do-Senado Federal, autorizada Minas, Estado de Minas Ge,ra]s, nos. termos do 

- a-Contratai -OperaçãO d~ créditÕ- nO v:alcir corres~ .-- artigo 2? ·aa Resolução n~ 93~ de 11 de outubro 
i)ondente, em cfuzados; 125.000,00 Obrigações de 1976, -alterada pela Resolução n; 140, de 5 
do Tesouro nacional- OTN, junto à Caixa Eco- de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
nômica Federal, esta na qualidade de agente fi- autorizada a contratar operação de crédito_ nova
nanceiro da operação, destinada à implantação, Jor correspondente, em cruzados, a .300,000,00 
8mpiiação e melhorias dos sistemas de abasteci- Obrigações do Tesouro N_açioral- QTN, jun.\0 
nlentõ de ágUa: e eS!jofcis sanitários, no Mun1~íPio. ao Banco de DesenvolvimentQ_ de Minas Géi"ais 

Art. 29 Esta resolução entra em v1Qor na dilta SIA,- este na quéllidade de agente: _financ.ei.~ _da 
·_ d~ sua publicação. operação, destinada ao financiamento à. e est11dos, 

O SR. PRESIDEN'IE (Lourival Baptista) - projetes té_cnicos e execução de obras ,dentro do 
Em discussão a redação final. (Pausa.) Programa Produrb, no Município. . · · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro Art. ~ Esta resOlução entra em vigor na data 
·a discussão. de sua publicação. 

Encerrada a discussãO, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

-O prOjeto vai à promulgação. 

· O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ltem8: 

Votaçã.o, em tumo único, Qo Projeto de 
Resolução n~' 116, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de, 
crédito no valor correspondente, em cruza-

- dos, __ a 300.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, -tendo 

PÀRECERFAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
eXtraordinária anterior. 

Em votação o Projeto, .em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
·Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redaçãó fmal. (Pausa.) .. 

Não havendo quem peça a palavra, encerr.o 
a discussão, . -- .-

Encerrada a discussão, a matéfia.é dada cpmp 
adotada, dispensada a votação, nos termos .regi-
mentais. --

0 proJeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)
Item 9: 

Votação, em iumo únicÓ; do Projeto ·d~ 
Reso_I\Jção no 11{, de. 19~8,_que ~utoriza a 
Prefeitura Municipal de _Casa Branca, ~do 
de São Paulo, a contratar-operação de crédito 
no ·valor correspondente, em cruzadO$_, a 
_2_50.0QO,QQ Q_Q~gações do Tesouro Nacionàl 
- OTN, tendo _ . . 

PARECER FAVOMVEL, proferido em ple
nário. 
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A ~ist(ussãO da matéri!'1.fc;>i _encerrada_na sessão 
extrctorc!inária_ant~Vor~ . -- , . . " . . _ 

Em votação o projeto, em turno -~nico .. 
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR~ PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobr'e a mesa, redação ·final que será lida pelo 
Sr. 1 ~ SecretáriO. -

É lida a seguinte. 

• Redação final do Projeto de Resolução 
D"117, de 1988. · 

O Relàt~r aJ,;eSenta a r_edação final do, Projeto 
de Resolução n~ "117, de 198'8; que autOriza a 
Prefeitura Municipal i:le-_Casa Branca (SP) a con~ 
tratar operação_ de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 250.000,00 OTN. 

Sala das sessões, 15 _de Setembro de 1988. 
-Áureo MeDo, Relator. 

. ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 117, de 1988. 

faÇo Saller que O Senado Federal aprovou, nos 
termos-dO artigo 42~ -iõdSO Yl,-âa-Lonstitufção, 
e eu; , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N" - . , DE 1 !las 
Autoriza a PrefeJtura Municipal de Ca

sa Branca, Estado de São Paulo, a con
, ~tal: C;)peração de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 250.000,00 
ObriSações do Tesouro Nacional -
OTI'I. 

O Senado Federal resolve: 

_ ,-SO:I,li"O f':i~qonal "'7_ qTJ't ~pdq parecer favo-
, iáVid proferido ,em plenário: -

A discussão_~da matéria foi enc_errada na sessão 
extraordínária anterior. · 

Em votação o projeta; effi tUnlq_ úntco. 
·- os-SiS~ SeriadoreS que-o ãprovam qUeiram per

manecer sentados,_(Pausa.J 
Aprovado. __ 

O SR; PRESIDENTE (Lo"rival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final da matéria_que será 
Uda pelo Sr, 1 "i' Secretário~-: :-

_ J:: lida a seguinte. 

Redação flnal dà Projeto de Resolução 
n• 118, de 1988 •. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Res.olução n9 ll8, de 1988, que~autoriza o 

~- Oovemo do Esta elo de .Sergipe a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza-
dos, a 20.ooo:ooO,OO OTN. . .... 

Sala- das Sessões. 15 de setembro de de 19à8. 
- Lourival Baptista, Relator . 

ANEXO AO PARECER 

. R_edação final_ do Projeto de Resolução 
Õ" , de -.1 ~88. -

Faço Sãber que o Senadp_ federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, fnciSó Vl, da Constituição, 
e eu, - , Presidente, promulgo a se-· 
guinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 

AutOriZa o Ci;ov~o do Estado de Ser
gipe a colttratar operação de crédito no 

__ ~_vaJ~r co~pondente, em cruzados, a 
· 20.000.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nadonal- OTN. 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipalde Cisa Bran- O Senado Federal i-esolve: _ __ _ 
ca, EStado de São Paulo, nos termos do artigo Art_--jo- E-o Governo do Estado de Sergipe, 
29 da Resolução n"93, de 11 de outubro de 1975, nos termos do artigo 29 da Resolução 0 9 93, de 
alterada pela Resolução n9 140;de 5. de dezembro _ _ll_<fe Qutubro de 1976, alterada pela R~lução 
de 1986, arribaS âo SeriadO Federal, atito!lzada n" 93,- de 11 âe-OUtubro de 1976, alterada pela 
a contratar operaÇão de crédito no valor corresK Resolução n"i' 140, de 5 de dezembro de _1985, 

' pendente, em cruzados, a 250.00b,OO 0-brigãções - ambas do Senado Federal.. autorizado a contratar 
do Tesouro Nacional - OTN, junto -ao Banco op~ª'_ção de crédito n9 valor correspondente, em 
do Estado de SãO Paulo SI A. este na qualidade , cri.Ji:ados, a 20.000.000,00 ObrigaÇões dei TeSeu
de agente financeiro da operação, destinada a ro Nacional - OTN, junto ao Baru:o do Estado 
estudos, programas, projetas, obras e outros en~ de Sergipe SI A. este na qualidade de agente finan
cargos, que atendam às finalidades do Projeto cetra da operação, destinada à aplicação_ ol!'m 
Cura, nO munidpio. · · -- · obras de saneamento básico (água e esgoto) na 

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data capital e em diversos murlicíPios. 
de sua publicação. Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) _ de sua publicação. 
Em discussão a redação finill. (Pãusa) - O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro _Em _discussão ÇJ redação final. (Pausa.) 
a discussão. Encerrada a disCussão, a matéria é dada como 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como adotada, dispensada a votação nos termos regi
adotada dispensada a votação, nos termos regi- mentais. 
mentais. - --_-0 prOjeto vai à promulgação. 

O projeto vai à promulgação. b SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 11: 

Item 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n9 118, de 1988, que_ autoriza o 
Governo do Estado de Sergipe- a· contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 20.000,00 Obi-Jgações doTe-

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n"i' 119, de-1988, Que autOriza o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro a c-on
·tratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 18.315,000 Obri
-gaçõ"es do Tesouro Nacional-OTN, tendo 

PARECER FAVOR.AVEL, Proferido em Ple
nário. 

~~iscussão da rn13-téria fQ! encerrada na sessão 
exti'aofdinária anterior. 

Em votação o projeto em turno único. 
- Os Srs. Senadores que o aprovam-queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (J_ouriyal Baptista) -
Sob_r~ 'a mesa, red~ção fin~l 'que será lida pelo 
Sr: 1 "-secretário. 

É lida a seguinte. 

Redação final do Projeto de Resolução 
n>? 119, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 119, de 1988, que autoriza o 
Govemó~do Estado do Rio de Janeiro a contratar 
operação de crédito no valor correspondente,_em 
cruzados. a 1~.315.000,00 OTN. 

Safá das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
-Nelson Carneiro, R~lator. 

ANEXO AO PARECER 

R:edação final do Projeto de Resolução 
n•119,de 1988. - · • 

Faço saber que o_Senado Federal aprovou; nos 
termos dO artigo 42, inciSO VI, da Constituição, 

' e eu, · , Presidente, promulgo a se
guin~ 

, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro a contratar operação de cré~ 
dito no valor con-espondente, em cruza
dos, a 18.315.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional- Q'J'N, 

O Senado Federaf resolve: _ 
Art. i" _É o G_ovemo do Estado do Rio deJa-

- neiro, nos termos do art 29 .da Resolução n9 93, 
de 11 c;ie outubro de 1976, alterada pela Resolu
ção n? 140, de 5 de dezembro de_ 1985, ambas 
do_ Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos,_~ 18.315.000,00 Qb(_igaçóes do Te&Puro NaM 
ciohal- OTN, junto à Caixa Econômica Fe,deral, 
esta na qualidade de ªQente financeiro da opera
ção, destinada à realização de obras do programa 
de reconstrução e de defesa contra inundações 
de áreas do Estado. 

Arl 2° qta resoiY.ção enti.:i-em vigor na data 
de sua publicação. ~ 

O SR. PRESlDErfrE (Lourivaf .Baptista) -
Em discussão a redaçao final. (Pausa.) 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
adotada, díspensada a votação, nos termos regi
mentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) -
Item 12: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
_ Resolt,Jção.n9 120, c;ie 1988L que- autoriza a 

Prefeitura Municipal de Porto Nacional, Esta
do de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, ~m cruzados, a' 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 
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PARECER FAVORÁVEL, proferido em pieM 
nário. -- -

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. 

Em vOtação-o Pi-oj€to;·em turn6 único. 
Os StS. Senador-es Que-o ap"rõvãm queiiain per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro Secretário. 

é: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 120, de 1988. 

O Relator apresenta a r_edação_ final do Projeto 
de Resolução n" 120, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura_ Municipal de PortO Nacional (GO) a 
contratar operação de cr_édito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.00_0,00-0TN. 

Sala das Sessões-, 15 de setembro de 1988. 
-Áureo MeDo, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 120, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO N" .DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Por
to Nacional, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. 

O SenadO Federai resolVe: _ 
Arl 1 ~ É a Prefeitura Münicipal de PortO Na

cional, ESfadõ de GOiás~-nos termos do art. 2~ 
da Resolução no 93, de 11- de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n., 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do SenadO Federal. autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, junto à Càixa Eco- _ 
nômica Federal, esta na quaJidade de agente fi
nanceiro da operação, destinada à execução de 
obras do Programa Produrb, no município. 

Art 2ç Esta: resOlução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palavra, encerro 
a' discussão. 

Encerrada a discussão, a fnatéria é dada Como 
definitivamente _aprOVada, dispensada a votação, 
no_s termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Loulival Baptista)·
Item 13: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução nç 121, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura da Qdade do Rio de Janeiro, Esta
do do Rio de Janeiro, a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cru
zados, a 11.645.800,00 ODrigaçõeS--do Te
souro Nacional - OTN, tenda 

PARECER F~VO~~ ~referido. em Ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinári<f anterior. 

Ein VotaçãO o ProjetO, em turno único. 
Os -srs. -senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O S~. ~~IDENTE (Lourival Baptista) -
- Sobre a- inesa, fedação fii1al que será lida pelo 
Sr~ Primeiro SecretáriO. -

I:: lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~> 121, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n'"~ 121, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura da Gdade do Rio de Janeiro a contratar 
op-eração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 11.64-5.800~00 OTN. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988. 
-Nelson Carneiro, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~" 121, de 1988. 

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

_e eu, , Presidente,_ promulgo a se-
guinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzadc.s, a 
11.645.800,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- O'l'rt. 

O Senado Federãi resolve: 
-·-Àrt~ f9 ·"t- ã. Prefeitura cia Odade do Rio de 
Janeiro, Êstaêio do Rio de Janeiro, noS termos 
do art 29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro 
de 1976, aitei-ada pelã Re5olução nç 140, de s 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autonzaaa a contratar opera"Ção de crédito no va
lor- correspondente, em cruzados, a 
11.645.800,00 ObrigaçõeS -do Tesouro Nacional 
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta 
n:a qUa!idãdEi de ãiienté financeiro da operação, 
destinada à realização de obras, de natureza emer· 
gencial, coristantes do ''Programa de Reconstru
ção e de Defesa COntra Inundações no Município 
do Rio de Janeiro - RJ". 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação. (Pausa.) 
-- Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como 

defmitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 
.. .9.RtOjetq_ ~ ~prom!J]gação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 14: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução rt' 122, de 1988, quê ilutoriza a 
Prefeitura Municipal de São Miguel do Ara-

- setembro de 1988 

guaia, Estado de Goíás, a contratar operação 
de crédito no vaJor correspondente, em cru
zados, a 69.954,43 Obrigações do Tes_ouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL preferido em ple-
náriO:- --

Adiscussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)
Sobre a mesa. redação final que será lida pelo 
Sr. Primeiro SecretáriO. · 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 122, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 122, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Muni_cipal de São Miguel do Araguaia 
(GO) a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 69.954,43 OTN. 

Sala das s_essões, em 15 de setembro de 1988. 
-Áureo _Mello, Relator. 

ANEXO An PARECER 

Redac;ão final do Projeto de Resolução 
n• 122, de 1988. 

Faço saber que o Senado Ee.deral aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte. 

RESOLUÇÃO N" " DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Mun_lcl~ de São 
Miguel do Araguaia, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
69.954,43 Obrigações do Tesouro Na
donai-OTN. 

O Senádo Federà.l resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura MunicipaJ de São Miguel 

do. Araguaia, Estado de Goiás, nos têrmos do 
art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976~ alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de 
dezembro de 1985, -ambas do se nadá Fedêral, 
autorizada a contratar operclção de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 69.954,43 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto 
à Caixa Econômica Federal,-eSta na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obras do programa Produrb, no mu
nicípio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Loudval Baptista) -
Em discuss&o a redaç21á finaJ. (Pausa.) 

Não havendõ quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Louriva! Baptista) -
Item 15: 
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'iotação,_ em turno_ únlco, do (:'roje_to de 
Resolução n" 123, de 19.88,-que autoQzã o 
GoVerno do Estado do Rio de JaneJio q cOn
tratar operação de crédito r:to_ valor de~ US$ 
16.744,01628 (Dezesseis 'rTiilhões,- setecen
tos e_ quarenta e quatro mil, dezesseís dólares 
e vinte e oito centavos), tendo 

PARECER FAVOI<Â\IEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria fOi ericerradci em sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno únic-o. 
Os Sr,s. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer· sentados. (PauSa.) - - - - · ~ • · ~ 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival _Baptista) -
SObre a mesa, redação final quer sétá lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 123, de 1988. 

O Rélator apresenta ã. redação _final do Projeto 
Qe _ReSolução n" .1?~· -.de~ 1.~8.?,· q~~-a~~Ó~i~a· o_ 
Governo do Estado do R1o de Janetro a elevar 
o montante de sua dívida consolidada Oo Valor 
correspondente a US$ 16,744,016.28 (dezeSSeiS 
milhões,_ setecentos e quarenta e quatro mil, de
zesseis dólares e vinte e oito centavos). . 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1988: 
Nelson Carneiro, Relator 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 123, de 1988. 

FaÇó saber que o Senado Federal aprovou, nó-s 
termos do artigo 42, inciso Yr, da CõnStituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte-

RESOLUÇÃO Nc , DE I 988 

Autoriza o Governo do EStado do Rio 
de Janeiro a elevar o montante de sua 
dívida consolidada no valor correspon
dente a OS$ 16,744,016.28 (dezessels 
mDhões, setecentos e quarenta e quatro 
mil, dezessels dólares e vinte e oito cen
tavos). 

O SenàdO Federal resolve: 
Art 1 o É o Governo do Estado do Rio _de Ja

neiro autorizado a ele~ar, temporariamente, os pa
râmetros estabeleddos nos incisos I e III do _art. 
2? da Resolução n" 62, de 28 de ou"tubiO de 1975, 
alterada pela de no _93, de "11 de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal; a fim de -=1Liê pOsSa 
realizar operação de crédito no valor correspon
dente a US$ 16,744,016.28'fdezesse15-milhões, 
setecentos e _quarenta e quatro mil, dezesseis dó
lares e vinte e oito centavos), destinada à rolagem 
de 100% (Cen:l pcii cé1t0)_i;Jas parcelas do princi
pal, vencíveis em 1 98B, relatiVas ao emPréstimo 
contratado em 1980, no valor de US$ 
110,000,000.00 (cento e dei milhões de dólares). 

Art zo Esta resolUÇãO erltra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não _havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
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.,. p-tçerrélQa. ~ q~cUs~o.a m?Jtélja, ~dada como_ 
. definitivamente aprovada, dispensada a votação 

nos termos regimentais. 
·A matéria vai à promulgação. - . 

O SR. PRESIDENTE. (Lourival Baptista) -
Passa-se, ãgõra, à- apreciaçifo-çlo ,Requerimento 
no l34 d"e urgência, Jicjo_ no_ Expediente, para a 
Mensagem n~ 199, de_l988,_relativa ao pleito da 
Prefeitura da cidade do J.{i_o de Janeiro. 

Em-Votação o requerímento. 
Os Srs. Senadores que o af?TOvam gueiram per~ 

nianecer sentados. (Pausa.) · ' 
Aprovado. _ _ __ 
J~pr~vad<? o r«;Q.u.~rJJ'!l~IJ:t?•. gass.a:se à aprecia

ção -da matéiia, que depende de parecer. 
Nos termos _do art. 6~ dà 'ResoluçãO n~ 1, de 

1987, a Presidência_designa o eminente Senador 
Nelson Carneiro para emitir parecer sobre a men· 
sagem, com o respectivo projeto de resolução. 

o SR; NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ: 
Para emitir parecer. Sem reVisão do orador.) ...:..:. 
sr: Preslâente, Srs-. Senadores, antes. de dar o 
parecer sobre esse projeto", é dÕ ineu dever mani; 
festar, em nome do Rio de _Janeiro, o agradeci
mento ao PresidenteJosé.Samey, ao Ministro Ro
naldo Costa C6ütà,-áoS Lídeies deSta Casa, aos 
Membros da Mesa, a começar pelo Pfesidente 
Humberto Lucena, a V. Ex" Senador Lourival Bap
tista, no momento na direção de nossos trabalhos, 
e a quantos têm colaborado para que se vote, 
em _urgência, esse projeto que vai levar à aflita 
situação do_ Município do Rio de Janeiro, antiga 
capital do Brasil, os recursos necessários à sua 
cóntinuação no trabalho e a serviço do povo ca-
rioca. · 
-'Sr. Presidente, o parecer é favorável, nos termos 

do projeto de resolução que encaminho à Mesa, 
a fim de que o Munidpio do Rio de Janeiro possa 
emitir, mediante registro-·no Banco Central, 
1.700.000 Obrigações do Tesouro do Município 
dO-Río de Janeiro (OTN-RJ), equivalente a (z$ 
2.717.042c000,00. considerada a OTN-RJ de Cz$ 
1.598;26, em julho de 1988. · ' 
~.Sr. PreSiden"te,- é-o parecer. 
Concluo, estendendo também o meu agradeci~ 

mento aos funcionários da Mesa do Senado Fe:-_ 
dera!. 

~ o seguinte o parecer encaminhado- à 
Mesa pelv Relator: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
i'l' 124, DE 1988 

Autoriza o Município do Rio de Janeiro 
a elevar. em caráter excepcional e tem
porário, o limite de endividamento, fixa· 
do pela Resolução n" 62, de 1975. 

o-SenadeiFederal resolve: 
.Art. 1" t. a Prefeitura Municipal do Rio de Ja

neiro, nos termos do art, 2" da Resolução n" 93176, 
alterado pela Resolução no 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a elevar o limite de seu 
endividamento, fiXado pela Resolução n<? 62, de 
1975, do Senado Federal, a fim de que possa· 
emitir 1.700.000,0UObrigações do TesOUro Mu
nicipal (OTM-RJ), destinadas ao giro da dívida 
con_soFdada in~ma mobil!ária, vencível no cor
rente exercício. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
de sUáPUblicação. 

__O .SR., PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
O parecer conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução no 124/88, que autoriza a Prefeitura 
Municipal do Es~ado _do Rio de Janeiro él emitir 
1.700.000,00 Obrigações do TeSouro do_ Muni
cípio, elevando temporariamente o limite de sua 
dívida ConsOlidada. 

Completada a instrução da matéria, passa-se 
à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 

Em discussão 9 p-rojeto. (Pausa.) 
N~o ]laveado quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em Votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESij)ei'fi'E. (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, reç(aç~o final da matéria, elaborada 
pelo Relator, Senador Nelson Carneiro, qu.e será 
lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a segUinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
no 124, de 1988. 

O Relator_ apresenta a reda~o final do Projeto 
de ResOluçãO n"' 124, de· i 988, que· "!Utoriza a 
Prefeitura da Cidadé dO R·io~ de Janeiro (RJ) a 
elevar em 1.700.000,00 OTN o montante-de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 15. de setembro de 1988. 
...-::_ Nelson Carneiro, Relator. 

ANEXO .AO PARECER 

· Redação final do Projeto de Resoluçáo 
n• 124, de 1988. 

Fãço saber QUe o SenadO Féderal apr~ou, nos 
termos do artigo 42, inciso -'VI, da- COnStituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do RJo 
de Jane_iro, Estado do Rio de Janeiro, 
a elevar em 1. 700.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nadonal- OTN o montante 
de sua dívida c-onsoUdada. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 19 É a Prefeitura da Odade do Rio de 

Janeiro, Estado- do Rio de Janeiro, autorizada a 
el_evar, temporariamente, o parâmetro ·estabele-

- cido no inCiso III do art 29 da Resolução no 62, 
de 28 de outubfO de i 975, modificada pela Reso
lução n" 93, de 11 de Outubro de 1976, affibas 
do Senado Federal, a fim de que possa emitir, 
mediante registro no Banco Central, 1.700.000,00 
Obrigações do T escuro do Município do Rio de 
Janeiro- OTM-RJ, destinadas ao giro da dívida 
consolidada interna mobiliária, vencível no cor-
rente exerdcio-. _ _ 

Art. 2° Esta feso!Ução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discuss~o a red~ção final. (Pausa.) 

Não havendo quem_ peça a paJavr.a, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a :matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
nos termOs regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 



2422 sexta-feira 16 

O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -
Passa-_se, agora, à apredação do Requerimento 
n" 135 de urgi:ncia lido no Expediente, para a 
Mensagem nG 189, relativa a pleito do Estado do 
Amazonas. 

Err. votação o requerimento. 
Os Srs. Senad_9res que o aproVam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia

ção da matéria, que depende de parecer. 
Nos termos do art. 6Q da Resolução n9 1, de 

1987, designo o nobre Senador Leopoldo Peres 
para proferir parecer sobre a matéria. 

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB - AM. 
Para proferir parecer.) -sr. Presidente, Srs. sena
dores, com a Mensagem n9 189~ de 1988~ O Se
nhor Presidente da República submete à delibe-
ração do Senado Federal autorização- para ~e 
o GoVerno do Estado doAmazonªs contrate,junto 
ao Banco ào Estado do An)~onas SA, este na 
qualídade de agente financeiro da Caixa Econó
mica Federal, a seguinte operação de crédito: 

Caracteristicas da Operação 

A-Valor: Cz$ 1.775.049.000,00 (corres
pondente a 4.700.000 OTN, de Cz$ 377.õl 
em ago/87; 

B-Pntzos: 
1 -de carênci~: _até 11 me~s, 
2-de amo~ção: 240 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros: 5% a.a., 
2- taxa de administrqção: 2% _sobre ova

lor liberado; 
D -Garantia: Fundo de Participação dos 

Estados; 
E -Destinação de recursos: execução 

de obras referentes a projetas habitacionais. 

Ouvida a respeito, a Secr_etaria do T escuro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação em 
causa. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos ané,
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do proJeto. 

Nos termos da Resolução n9 1, de 19f37, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante Q período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento Pa 
Mensagem, nos tennos do seguinte: 

PRUJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 125. DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Ama
zonas a contratar operação de crédito 
nO valor correspondente. em cruzados, 
a 4. 700.000,00 OTN. 

O Senado Federa] resolve: 
Art. 1" É o Govémo do Estado do ArTiãzonas, 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93n6, alte
rado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dtto no valor correspondente, em cruzados, a 
4:'700.000,00 OTN junto ao Banco do Estado do 
Amazonas SA, este na qualidade de agente finan
çeiro da Caixa Econômica Federal. A operação 
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de crédito -destina-se à execução de obras refe· 
rentes a projetas habitacionais. 

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

É o parecer. Sr. Presidentf!, 

O SR. PRESIDENTE (Lourtval Baptista) -
O parecer- conclui pela apresentação do Projeto 
de Resolução- n9 125/88, que autoriza o Governo 
do Estado do Amazonas a contratar operação 
de crédito no valor: correspondente, em cruzados, 
a 4.700.000,00 Obrigações dç Tesowo Nacional 
-OTN. 

Completada a instrução da matéria, passa-se 
à-discussão do projeto, em tumo ónico. -

Em discussão. (Pausa.) 
· Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 
Em vOtação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto quei

ram permanecer s_entados. (Pausa.) 
- -Aprovado. 

. O SR. PRESIDENTE (Louriva1 Baptista) -
$obre a mesa, redação final da matéria, elaborada 
pelo Relator, Senador Leopoldo Peres, que será 
lida pelo Sr. 19 Secretárío. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
11' 125, de 1988. 

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n9 125, de 1988, que autOrí?:a o 
Govern-o do Estado do Amazonas a contratar ope
i8çl0de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 4.700.000,00 OTN. 

Sala_ das Sessões, 15 de s_etembro de_l968. 
_;LeopOldo Peres, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 125, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO N• DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Ama
:zonas a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados. 
a 4.700.000.00 Obrigações do Tesouro 
Nado na! - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
- Art. 19 É o Governo do Estado do Ãmaz;onas, 

nOS-termos do art. 29 da Resolução n9'93, de 
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizado a contratar _operação 
de crédito no vaJor cgrrespondente, em cruzados, 
a 4.700.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto ao Banco do Estado do Amazonas 
S/A, este na qualidade de agente financeiro da 
operação, destinada à eJ{ecução de obras refe-
rentes a proJetes habitacionats, no Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE (l.ouriva1 Baptista) -

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
defmltivamente aprovada, dispensada a votação 
nos termos regimentais. 

O projeto vai à prómulgáção. 

O O -sr. Lourival Baptista deixa ã 'cãdelra 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu 
Carneiro 

O SR. PRESIDENTE (DirCeu CãmeirõJ _;__ Es
tá esgotada a matéria constante da Ordem do 
Dia. 

Há orador inscrito._ . . . _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 

Baptista. 

O SR. LO(IRIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, depois de intensos trabalhos e 
pesquisas que obedeceram a um rigoroso plane-

- _ jamento técnico, abrangendo levantamentos gra
vimétricos, geológicos, sísmicos_ e perfurações 
pioneiras, a Petrobrás logrou _comprovar a existên~ 

_ çi_a do petróleo sergipano em volume e satisfa.:
tórias condições de aproveitamento. ·-

A data de 15 de agosto-ele 1963 deve ser re_gis
trada como um acontecimento _hi_stórico no con
cernente ao desenvolvimento econômlco de Ser7.,._ 
gipe, quando o PoçQ CP-1-SE, proporcionou à 
Petrobrás a descoberta de_um novo c.oo-tpo petro
lífero. 

Na verdade, com a perfurãçã6 de sete -poçOS 
e os auspiciosos dados evidendctdo:o pelas pes
quisas e sondagens efetuadas, a Empresa verifi
cou_que ha'lia descoberto um dos maior<;!S cam:
pos petrolíferos do País --o campo de Carmó
polis-. revelando à Nação substanciais reserva.s 
de petróleo comercialmente aproveitável. 

Justificam-se, por conseguinte, as razões pelas 
quais devem ser registrados e comemorados os 
25 anos da presença e do eficiente desempenho 
do Sistema Petrobrás em Sergipe. 

Em __ l964, assumiu a presidênciã da Petrobrás 
o- Marechal Adhemar de Queiroz e o engenheiro 
Geonísio Carvalho Barroso a diretoria de Pesquisa 
e Lavra~ ~" 

Datam dessa época a!Qumas providências ded
sivas que possibilitaram a aceleração dos traba
lhos da empresa em Sergipe: desenvolvimento 
do campo de Carm6polis, Sistema Coletor; ·oleo
duto Carm6polis - Aracaju, Ter-minal da Atalaia 
e-Terminal Oceânico. Em dezembro de 1964, 
foi criado o Distrito de Sergipe - para exe_cução 
das obras relativas a pesquisas e lavra -~ poste
riormente transformado em __ Região de Produto 
do Nordeste no ano de 1969. 

Inicialmente a produção foi escoada por via 
férrea, a partir de fevereiro de 1965, sendo trªns
portados 90 mil barris para Salvador. Posterior
mente a Petrobrás construiu um terminal provi
sório no estuário do rio Sergipe que operou no 
inicio de 1966 até janeiro de 1967. O óleo era 
transportado para Aracaju por via rodoviária e daí 
por navios até as refinarias da Petrobrás, e por 
este meio de egçoamento _foram_ tnmsportados 
cerca -de 600- inil barris. Em dezembro de 1966, 

Em discussão a redação finai. (Pausa.) . 
entrou em_ operação o terminal da Atalaia, que 
com o sistema provisório até fevereiro_ de 1988 
fransportóii- para as refinarias do Pais cerca de Não havendo quem peça a palavra, encerro 

a discussão. 800 mil m3 de óleo, ou seja, 6 milhões de barris. 
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A partir de fevereiro de 1988 entrou em operã
ção o :;;istema definitivo do ~ecarmo, __ selido 1}10VÍ
mentados cerca de 63 inilhões m 3, ou seja. 400 
milhões de barris. 

Em 1966, Carmópolis Contribuiu para a meta 
nacional_dos 150 mil barris, com a produção de 
I O m'il barris. O campO de Carii16Polís inicial
mente abrangia os municípios de Carmópolis e 
Japaratuba, Rosário do Catete; Maroim, General 
Maynard e Santo Amaro; e- tem cerca de- 1.200 
poços de produção diária; hoje, é de 4 mil m3 , 

ou seja, cerca de 25 mll bãnfs p/ dia.-Sua produção 
de gás é pequena, ou seja, a 200 m 3 por dia. 
Este_ campo, de vital interesse para o País,_já pro
duziu, até hoje, cerca de 26 milhões m"""J de óleo, 
ou seja, cerca de 170 milhões de barris, como 
também 900 milhões de metros cúbicos de gás. 

Inicialmente, os poços eram surgentes, depois 
bombeados, utilizando novas técnicas de produ
ção, tais como injeção de água, vapor e com
bustão "in situ", permite uma reserva recuperável 
cerca de 24 milhões de m3 de óleo. Aliado ao 
campo de Carrnópolis, juntamente com Siriri, Ria
chuelo, Brejo Grande e outros. Sergipe produz 
hoje cerca de 6 mil m3 de 6leo_ p/dia, ou seja, 
39 mil barris diários. _ 

Em 1968. a Petrobrás descobriu nas costas 
de_ Sergipe, pela primeira vez, petróleo çla plata
forma continental, no campo de Guaricema, em 
frente à cidade de Aracaju. Seguiram-se novas 
descobertas, como Caioba, Camurim e Robalo, 
contribuindo com a produção hoje em tomo de 
2 mil rrf, ou seja, 13 mil barris p/dia. Hoje Sergipe 
produz em terra e mar, 2 milhões e 400 mil m3 

de gás natural que juntamente com 1.100 mil 
nT produzido em Alagoas justificou a instalação 
de uma planta de gasolina natural que se encontra 
em funcionamento, já há alguns anos, junto ao 
terminal de Carrriópolis - Teearmo; Na planta 
de gasolina natural se produz um gás leve, que 
é comercializado para a Nitrofértil e outras indús
trias da iniciativa prívada, GLP (gás de cozinha) 
comerciaJizado para os EstadOs de Sergipe e Ala
goas, gás de injeção para os p-oços, além da gaso
~na natural (C5) que é utilizada como gasolina 
ou reinjetada ao petróleo que segue para as refina
rias. A Petromisa está presente em Sergipe, atra
vés de 3 subsidiárias. 

Em 1965, paralelamente -ao petróleo, encon
trava a Petrobrás na área do campo de Carmópolis 
outras riquezas minerais, tais como os evaporitos 
(halita, silvinita, camalita e taqUiditra), que foram 
analisadas em detalhes pela Petrobrás. 

Com o apOio do Gov_emo e_ da comunidade· 
sergipana, o Presidente da República, então Gene
ral Ernesto ·creisel, decidiu que caberia à Petrobrás 
explorar estas riquezas minerafs através de sua 
subsidiária, Petromlsa, criada em fevereiro de 
I 977. A Petromisa completou as pesquisas da 
área de evaporitos e inidou a Implantação do 
Projeto Potássio em Taquiri-Vassouras, em Rosá
rio do Catete, no ano de 1979. 

Coube à Petrobrás, através desta subsidiária di
rigida pelo Vice-Presidente, hoje Diretor da Petro
brás, Engenheiro Edilson Távora, tomar-se a pri
meira produtora de potássio no Hemisfério Sul, 
com a entrada de produção da Mina Taquari Vas
soras, que deverá produzir cerca de 500 mil tone
ladas de cloreto de potássio. No ano passado 
a produção alcançou 62 mil loOeJadas e _este ano 
está estimada uma produção de cerca de 120 
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mil toneladas de potássio. Para cada tonelada de 
cloreto de potáSsio são produzidas cerca de 3 
toneladas de cloreto de sódio. Este sal gema, "in 
natura", qUe inicialmente era lançado ao mar atra~ 
vés de salmouroduto, hoje é totalmente vendido 
à Campanhia Nacional de Àlcalis e à Petrobrás. 

Santa Rosa de Uma, outra jazida de potássio, 
quando entrar em operação, poderá permitir qu_e 
o subsolo sergipano produza um milhão de tone
ladas de cloreto de potássio por ano e corno con
seqüência milhões de toneladas _de cloreto de só
dio: 

Quanto ao enxofre, foi descoberto pela Petro
mlsa a primeira jazida no Brasil, no Município 
de Siriri, com reservas da ordem de 3 milhões 
e- 600 mil toneladas. Caberá à Petromisa, logÓ 
que possível, os estudos a respeito da tecnologia 
de_ extração mineral. 

Em Sergipe a Petrobrás, através da Petrofértil, 
instalou a Nitrofértil, localizada no Município de 
Laranjeiras, que está em operação desde 1 982, 
uti1Jzabdo o gás proveniente da planta da gasolina 
natural. _ . . _ 

Atualmente a fábrica produz 370- mil toneladas 
d~ amônla e 320 mil toneladas de uréia. EsforÇOS 
estão sendo feitos no sentido de se instalar em 
Sergipe urria segunda planta de gasolina natural 
para possibíl!tar a duplicação da fábrica de amô
nia e .uréia. A Petrobrás Distribuido.ra vem ope~ 
rando em S"ergip-é desde a sua criação em 1971, 
atendendo uma boa parcela do consumo de deri
vados de petróleo do nosso Estado. Com o traba~ 
lho desenvolvido pelo Governo de Sergipe, o Pre
sidente da República, em março deste ano, oficia
lizou a criação do Pólo Ooroquímico de Sergipe, 
que certamente, nas Unidades que lá serão instala
das, utilizando as matérias primas fornecidas pela 
Petrobrás, Petromisa e Nitrofértil, permitirá a im
plantação de várias indústrias na área da Petroquí
mica que deverão gerar cerca de 1 O mil empregos 
diretos e uma série de beneficies diretos e indi
retos. 

A Petrobrás, des_de a sua instalação definitiva 
em Sergipe, em dezembro de 1963, sempre a tu ou 
como Ulff fator de aceleração e dinamismo para 
a .economia regional em função das caracterís
ticas intensivaS de suas atividades. Sâo os bene
fícios diretos dos royalties pagos ao Estado e 

- município, -não só na produção terrestre como 
na plataforma continental, taxas portuárias e con
vênios para a construção de estradas, destacan
do-se, entre outros empreendimentos, a primeira 
etapa da adutora de São Francisco, que hoje abas
tece não só a cidade de Aracaju como as suas 
subsidiárias, assim como a construção do Porto 
Maritimo de Sergipe, ora em construção, que en
trará em opera:Ção _em 1990. 

Convem -a:SSinarar. ainda, diversos convênios 
que já foram assinados ao lon"go dos anos não 
só com_o Estado, como--também com a Univer
sidade Federal de Sergipe. 

Atualmente, cerca de 5 mil empregados do Sis· 
terna Petrobrás operam no Estado de Sergipe, 
sendo uma parcela de brasileiros oriundos de ou
tras plagas, que operam as plataformas de perfu
ração e produção nas costas s~rgipanas, os poços 
de perfuração e produção no litoral e nas pesqui
sas de novas áreas, na operação do terminal mari
timo, na distribuição de seus derivados, na fabrica
ção de arnônia- e uréia, na mineração de potássio 
pioneira do Hemisfério Sul. 

sexta-feira 16 2423 

O Estado de Sergipe continua recebendo inte
gral apoio do Sistema Petrobrás, inclusive com 
a atual adminístração,_representada pela sua atual 
diretoria, tendo como Presidente o Dr. Armando 
Guedes, os Diretores Edifson Távora,· Maximiano 
da Fonseca, Paulo Belotti, Wagner Freire, Carlos 
Santana e Alberico Barroso. 

Cuni}'ro agora o dever de assinalar que sempre 
recebi, quando Governador do Estado, o máximo 
apoio possível da Petrobrás como empresa indis
cutivelmente vinculada ao -desenvolvimento eco
nômico de Sergipe, além do permanente inte
resse e patriótica colaboração dos seus diretores 
e técnicos, bem como dos servidores que há ce~a 
de 25 anos vêm contribuindo quotidianamente 
para o progresso e o bem-estar do povo sergi
pano. _ . 

Bastaria mencionar obras que foram realizadas 
pela Petrobrás no Estado, quando estávamos no 
governo, c:::omo-a estrada de acesso _asfaltada par~ 
RiachueJO e São Cristóvão, abastecimento de 
água para Praia de Atalaia, construção da sede 
da Petrobrás na rua Acre, construção do oleoduto, 
ligando CéUTTlópoUs ao terminal maritimo_de _Ata~ 
laía. 

Entrou em operação Õ sistema definitiVo do 
terminal marítimo de Atalaia, jorrou petróleo na 
plataforma, no campo de Guaricema em 1968, 
e o Estado de Sergipe começou- ã rec-eber os 
royalties da Petrobrás, tendo na oportuni
dade reivindicado royalties para o petróleo da 
plataforma, reivindicação atendida posteriormen
te. 

Relembro, ao ensejo, que ainda quando Gover~ 
nadar de Sergip-e, a transferênCia da região de 
produção, então sediada em Alagoas, para Ser
gipe. 

Poder-se-ia mesmo acrescentar que a Petro
brás e suas subsidiárias têm fundonado como 
uma autêntica e pujante força propulsora do pro
cesso de modernização e desenvolvimento global 
de Sergipe. 

À época presidia a Petrobrás o General Arthur 
Duarte Cabral da Fonseca e oMarechal Levy Car-
doso, Diretor de Produção da Petrobrás e o Enge
nheiro Ivan Barreto de CarValho e chefes do Escri
tório em Aracaju os Engenheiros F rancísc:o Pal!IO 
Medeiros e José Francisco Barreto Sobral, e deles 
sempre recebi o mais decidido apoio. 

Bastariam estas sucintas considerações para 
justificar o regozijo e os aplausos do povo sergi
pano, na oportunidade em que o Sistema Petro
brás, como uma ·poderosa matriz geradora de 
empregos, através de ef!lp~e~ndimentos vpltados 
para o ·desenvOlvimento global do Estado_ e o 
bem-estar dos seus habitantes. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A 
Presidência convoca sessão eXtraordinária a reali
zar-se amanhã, dia 16, às 14 horas e 30 minutos, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nç 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpaJ de Janduís, Estado do Rfo Grande do Norte, 
a contratar operação de_ crédito no valor corres-
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pendente,- <em cruzados, a BA24.5 1 .Ob;igqçp~ 
do T escuro N~ciOnal :- OTN, tendo_ o 

PARECER FAVORÁVEL, pr.oferido ~~ -p\e~âriÕ. 
2 . 

Votação, em turno único,_ elo Projetp dé Rés'otu
çâo n" 33, de 1988~ que.a~torJza:a Pr~f~it,U~a:M~i
cipal de. Mqcoça, Estadq Q.E;_ São P?ulo.. a.c.on.t_!:a~r 
operação de.s:::rédjto no valor. c_o~respol)~e.nt<:::, em 
cruzados, a 21.146,62 Obri9.ações .. q9~_ f~so~ro 
Nacional- OTN, tendo _ _ _ 

PARECER FAVÓRÁ ~Proferido ~n: p1en~rio. 

3 

Votação, em tum~ único~. 9,_q Er})leto.c!~ ~esol_~
ção n" 38,_d_e 1988, que:au~riz.á_a ~r~feitup~ Munj~ 
dpal de Câçapava do. $1J_l_,_E_stãdo _d9 _RJo; Çi~an~e 
do Su~ a contratar _operaçã..o ,de, c.rêdi~9 n9 ,valor 
correspondente,.em·_~ado~._,a 1,351,!;).74..Qbri
gações do Teso:urq t'j:~ciqn_al~.OI!'f, !~~-~~-;--.-

PARECER FtWO!'AYE~. proferido em plenano. 

4. 
Votação,- em turno único, do Projeto de Resolu

ção n"' 46, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Altos, Estado do Piauí, a·_c:ohtratar opera
ção de crédito no valor corresponctente, em cruza
dos, a 80.000,00-0bi"lgãÇõe-s-do Tesouro Nacio-
nal - OTN, tendo _ . , 

PARECER FAVORÁVEL, p_rqferido em Plenário. 

s 
Votação, em turno único, ~o ~rojeto'de Resolu

ção nç 71, de 1988, qt.ie autorfzà a PrefeitUra Muni
dpal de Peablru, Estado do~Par~ná, a conll;'at?r _ 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.775,48 Ol:>r_ig~çÇles do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER f:AVORAVEL, profei-id? em Plenário. 

6 

Votação, em turno-único, do P~ojeto de Resolu
ção no 72; de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpal de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crêdito no valor corres
pondente, em cru~adQS, a 5.96!5,2,3 Obrigações 
do Tesouro Nacional-_OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

7 

Votação,_ em tum9 único_,_,dQ P~ojetÇ> de Resolu
ção fl'? 7 4, de _1988,· que àutorlzã a PrefeiturÇt Muni
cipal de Luciara, Esta-do do M<_~-l<? Grosso, a q:m
tratar operação de crédito no .valor corre~pon
dente, em cruzados, a 42.437,69 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. pi"oferido ~ plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu.
ção n"' 76, de 1988; Que autoriZa a Prefeitura Muni
c:ipal de Caic6, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80,000,00 Obrigações 
do TesourO Nacional~-=- OTNJ tendo 

PARECER FAVORA VEL, proferido em plenário. 

9 

Votação, em turno único; tio Projeto de Resolu
ção n"' 93, de 1988,que autoriza a Prefeitura Muni-
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:êipal_ de ru{iªç\J, Ç~t~d_o,dp ,Maré!nJ:tãq, a contratar 
__ Op'?ração_ qe créqito l ,,.:, v1Jo:;r c?~~sp?~4en~~· ~m 

c,ruzados, fi 7_2..0.00,00 Õbugd\ ;. -r,.,<;riurO 
Nacional - OTN

1 
ieitdà · · - ' · ' ' · 

PARECER~ F AvdRAVÉ_L 'pi-Oferfdó em plenariô. 
----- . ' ... ' . ' ... ' 

. ' 10 

t: Mensag'effi n~ 62-, dLfg_ea (n"'ri/àa:.-na.ori..-
9~m),_ rei~tiiia_ à'·proPostà p-ara que sejâ autónZada 
~LPrefeitura Municipal de Centenário do Sul, Esta
·ao-d!;._ Paraná, a contrqtar operação de crédito 
hb valor cOfréspondente, em· cruzaâos, a 5.414,38 
_Obfigaçõés do TkSotl~o· NáçiOD~li ...:.... QTN. (Q.e-
piendendo C:ie PareCer.Y ·· · · · • · ' • ' . ' . ' . ' 
-)' ~---~ .,:t.-.. <-r oll~, .._ '" .-., 

·• Mensagem Jf' 69. .. de, 1988' (rf. 84;Jà8, n~ ort
·gem). relativa -à propoSta para qé:tfi. seja-autorizada 
'à·P'refeitü_ra Mu[lidP~ll de- Miranda, Estado do Mato 
'crrõsso _d__a Suj, _a_ contratar operaçãq de_ crédito 
•ttà·va(or 'ÇOrrespondente, e"m cruzados, a 
~~0-82,71 ODrigações do Tesouro N.;1ci.9nal -
0TN. (Dependendo de parecer,) 
i 't2' 

·· _Mensagem n" 129,~de 19~8-(n" 231/Ss-; nâ õrl
_gem). relatiVa à PrOPosta Para que sejá autõriiãda 
a_Prefeit4rc;~ Murlii::ip~lde Jtaberaba, Estado dã Ba
-hia, a contratar OperaÇão de Crédito nO va!Ot Cór
respondente, em cruz.ados, a 250.000,00' Ofuiga

·çõ.es do TésOUro Nacional:...._ OTN. (Dependendo 
·de parecer.) 

13. 
Mensage~ n~ 162, -de 1989-(n" 3_02/éS:fla ori-

9_em), relàti~~:a à proposta pãra que Seja autorizada 
~_prefeitura Municipal de Gongogi, Estado da Ba
hia, a contratar-operaçãO -ae crédito no valor cor
rêspo"ndente, em cruzados, a 73309,00 ODriga- . 
ções do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

14 

Mensagem n~ 198, de 1988 (n~ 3nl88, na ori
gem), relativa à proposta para que _seja autor:izada 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, ~ contratar operação de crédito 
no valor çorrespondente, em cruzados, a 
6.400.000,00 _QD_rigãções do T escuro Nac!ooªl 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu -carneiro) - Es
-_tá encerrada a seSsãO. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e J O mi
nutos.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 39, de 1988 

- A Comissão Diretora dó Senado Federal, no 
uso das suas atribuições _regimentais, de _confor
midade com o disposto no art. 1" do Ato n~ 2, 
de 4 de abril de 1973, tendo em vista a decisão 
ad_otada na sua 11 & Reunião Ordinária, realizada 
_em -1~ de setembro_de- 1988, e o que consta no 
Processo no 019.17 4/85-3, resolve reintegrar Nar
di Wensing no cargo de Agente de Transporte 
LegiSlativo, aasse~"D", referência NM-33, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, de acor
do com o disposto nos ·arts. 498 é 344, e seus 

pará_grafos, do Regulamento Administrativo do 
senado_"'Federal. - --
-'- • Senado F ederal-._.14 _de _setemhro .. de 1988. -
Hum~erto·Lucena -José.lgnáclo- LourlVàl 
Baptis.ta.....;... <Jutahy Magalhães- Dirceu Caf-
nefro. ' -

()ATO DO PRESIDENTE 
·· · · N•98,de1988 

6_ Presidente aá Senado Feâeral, no Úso âas 
atribuições que lhe conferem os aris. 52, item 
3a e 97. ln ciso_ rv;_ do Regimenta' [nte(_OO, e(ll 
confOimidáde com a dell'!gaçãq de çqmpetênc~a 
que_ lhe. foi.outQrgada perOAto_da Co_mt~sãQ Dire
tor n;, 2, _de A.de abnl.de, ~973,.e.ten.do ~m vi~ta 
~oqoe ConSta_ dOPr()ceSSo_ o_-<> 009.§42/88-5, resol
ve aposenffi~. Voluiitàriafriehte, Hélio Chãgas Qui· 
rino, Artifke de Carpintaria e Marcenaria. Classe 
"Especial", Ref~rência NM~30, dO- Quadro Perma
nente .do .Senado f_edetal, nos termo§ çios arts. 
101, inciso lll, e__ 1_02, inciSo [alínea. a, da Consti
tuição qa Rep~bli,c:a Federativa do Brasil, combí
nadqs. <:;001 P9 ~- _428, tpd~o U, 4,2~! ~n~dsç 1, 
.430, ipçtsq IV,~ ,414, § 4~1 ~a R~luçã'? SF_n~ 
~~8-1> Qe \974;_art. 2",.Par.ágrafo único, da Resolução 
!iF. n•,35~, d~ )9~3; ari. 3" ·.daResolúção sr· n· 
13, (i~ ,1985, ,e.qrt. ~·da ResoluçãO ;>Fn" 182. 
de 1987, r;:.qm _ pr~ventos integrais, pbservado _o 
.<;l.i~posto no arl 102, § 2e, da C:Oristitu1ção Fed_eraJ. 

SenadO Federal, 15 de julho de 1988.-=--Sena
dor Humberto Lucena, Presidente. 

- ~' -. - -

.0 ATQ DQ P\{ESIDENTE 
N' 106,_de.1988 · 

_0-?restdent~--Çf_Q S~nado Fedeiãr, no uso dás 
-atóbliiçóes que lhe_ conferE~:m os -arts. 54; itêtn 

__ 3S, __ e 97, inciso IV .. do_RegimeQto lnte-rr1o,_~~ 
coQf~rmic)ade c:;:o_m a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato no 2, àe 1973, 
revigorada pelO Atá da Comissão _Dir~tora 01 12, 
de lS83, de acordo com cr disposto na Resolução 
n1 130, de 1980, e tendo em vist?l o que consta 
do Processo n1- OOg22_3188-6, r_~olve autorizar 
a contratação, sob o regime jurídiCO d-a canso
lidação-daS LeiS do Trabalho e do Fundo .de Ga
rantia por T erhpo de ServiÇo, do senhor Antôiljo 
Severino Co'rreía dê Paula,_ para o emprego 'de 
Assessor Técnico, com o salário mensal eQll:iva
Jente ao vencímento do car9:o DA~3. 'a pa-rti!- de 
1 <~ de agosto de 1988, com lotação e exercido 
no gabinete do Senador 1'-!ey Maranhão. 

Senado Feder~. 29 de julho de 1988. -Senà
dor Hurqberto Lucena, P~~dente. 

ATO DO PRESIDENTE 
I'í• 125, de 1988 

O Presidente do Senado reaeral, riO uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e 97, inciSa IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a qelegação de_ çg[l'lpet~nda 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire~ 
tora ·ne 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n1 01 i.022188-4, 

() Re~publicadO pOr llaVer safdo ·com· lnc~rreÇljes ilos- DCN IÍ, 
de 23-6·88 e 2-8·88. 

( ) RepUblicado por ha..-er safdo c:õm mcOrreçotis nos OCN 
n, de 23·8-88 e 3·6-88. 
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resolve aposentar, por invalidez, Guido Fontigallat 
de Castro, Assistente Legislativo, Oasse "Espe
cial", Referência NM~35, do Quadro Permanente 
do Senado_ Federal, nos termos dos arts. 101, 
inci.so I, e_ 102. inciso I, alínea b, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinados 
com os arts. 428, iitciso--11(" § -2~>",-429, inciso UI, 
e 414, § 4•, da Resolução Sf n• 58, de 1972; 
arts. 2~. parágraf() único, e 3~. da- ReSoh,Jção SF 
n• 358, .de 1983; art 3• da Resolução SF n• 13, 
de 1985; art. 29 da Resolução SF n9 182, de 1987, 
e art. 19 da Lei n9 1.056, de 1950, Com ·proVentos 
integrais, observado o disposto no _a_rt. 102, § 29, 
da Constituição Federal. _ _ _ 

Senado Federal, 14 de setembrÕ de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 126, de 1988 

o Presidente do Senado Fedei-Iii, no-UsO--das 
atribuições que lhe conferem _os arts. __ 52, item 
39, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dir~ 
tora n9 2,--de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta do Processo n' O 11.021/88~8, 
resolve aposentar, por invalidez, José Firmino Gal~ 
vão, Agente de Transporte Legislativo, Oasse "Es
pecial", Referência NM-34, do Quadro Permanen
te do Senado Federal, nos termos dos arts. 101, 
inciso I, e 102, inciso I, alínea b, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinados 
com os arts. 428,. inciso ur. § 2~', 429, inciso ru, 
e 414, § 4~', da Resolução SF n9 58, de 1972;_ 
arts. 2~', parágrafo único, e 3~>, da Re!?olução SF 
n9 358. de 1983; art 39 da Resolução SF n" 13, 
de 1985; e art. }9 da Lei n~' 1.050, de 1950, com 
proventos if1\egrais, observado o disposto no art 
102, § 2~. da Constituição Federal. 

Senado Federal, 15 de setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 18, de 1988 

O Primeiro Secretário do Sen-ado Federal. no 
uso das suas atribuições regimentais e regula
mentares, e tendo em vista o que c_9nsta dos 
Processos n"' O 12206/86-5 e b097l0/88-4, re
solve: 

Revogar a Portaria do Primeiro Secretário n9 

0012, de 1988. . . 
Senado Federal, 12 de setembro- de 1988.

Senador Jutahy Magalhães, Primeiro Secretá
rio. 

CONSELHO DE SCIPERVISÃO 
DOPRODASEN 

Ata da 91• Reunião 

Aos oito dias do mês de agosto de mil nove
centos e _oitenta e oito, às dezessete horas, na 
sala de reuniões da Primeira Secretaria do Sena
do Federal, reúne-se o ConseJho de Supervisão 
do Prodasen, sob a Presidência do Exm~ Sr. Sena
dor Jutahy Magalhães. Comparecem os Senhores 
Conselheiros Dr. José Passos Pôrto, Vice-Presi
dente, Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa, Dr. 
Eduardo Jorge Caldas Pereira, Dr. Yamil e So!.!sa 
Outra e Dr. Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor Execu~ 
tivo do Prodasen. Presente, também, a convite 

.: do Senhor Presidente, a D~ Sirley Conde de Fi· 

gueiredo Cima, da Asse?~oria da Diretoria Execu
tiva do. PrQdasen. Inicialmente, o Senhor Presi
dente coloca em apreciação a ata da reunião ante
rior, dispensando a leitura da mesma por ter sido 
distribuída, com jintecedênda, aos Senhores 
Conselheiros. Estes a i:lproValn Por unanimidade~ 
O segundo item, expediente CT-DEX/ 
SEN-215/88, trata de proPosta do Senhor Diretor 
Executivo do Prodasen no sentido de que sejam 
efetuadas alterações no Regulamento daquele ór
gão, criado pelo Ato n~_ 19, de 1976, da ComiSsão 
Diretora do Senado FederaL Explica aquele titular 
que _as alterações_ sugeiidas dizem respeito ao 
r.etorno à área de decisão do Diretor Executivo 
do ProdasEm de competênciaS que lhe eram im
putadas e que passaram a ser atribuídas ao CoõR 
se lho de _Supervisão, através do Ato n? 4, de 1982, 
da Comissão Diretora. Solicita, ainda, ·através de 
alteração no mesmo Regulamento, seja regulaR 
rizada a situação refer.ente à Gratificação do Nível 
Superior (Processo PD-574183~0). a qual vem 
sendo paga aos servidores do Prodasen de_sde 
V-12-83, tendo sido aprovada a sua instituição 
pelos órgãos superiores da Casa, faltando o enca
minham~ntq c;i;;l matéria para ser r~ferendada pela 
egrégia Comissão Diretora do Senado Federal 
Com a palavra, o Conselheiro-relator Yamil e Sou
sa Outra manifesta-se favorável "ao encaminha~ 
mente das sugentões do Sr. _Diretor Executivo 
à egrégia Comissão Diretora na forma da pro
P.OSta de ante projeto anexada à documentação". 
~ favorável, também, à aprovação de indicação 
dos nomes dos servidores Maria Lopes Teixeira 
e Nobor Saito para exercerem, respectivamente, 
as funções_ de Chefe do Setor de Expediente e 
Arquivo- SEA e de Chefe do Serviço de Atendi
mento a Usuários- SAU em substituição a Maria 
das Graças Borges Rabelo e Cristóvão Araújo Cos· 
ta (Processos PD-139/88-2 e PD-199/88-;5). Os 
Senhores ConseJheiros analisam a matéria e a 
aprovam por unanimidade, devendo ser encami
nhada à Comissão Diretora para aprovação e assi
natura do ato que ahera o Regulamento do Prodaw 
sen na forma sugerida pelo Senhor Diretor Execu
tivo com a aquiescência deste Colegiada. Prosse
guindo, o terceiro item (Processo PD-927/87-2) 
é apreciado pelos Senhores Conselheiros. T ra
ta-se da Proposta de Alteração e Republicação 
do Orçamento Interno do Fundasen. Com a pala· 
vra O- .Conselheiro Yami1 e Sousa Outra, relator 
da matéria, lê o seu parecer, no qual se manifesta 
favorável a sua aprovação .. considerando que a 
presente Republicação do Orçamento do Funda
sen Corresponde às necessidades atuais do PrO:. 
dasen ... " e, ainda, "objetivando o suporte orça
mentário para a aquisição das unidades de disco 
proposta pelo Prodasen". O preSente parecer ob
cia deste Conselho, devendo o ato respectivo ser 
encaminhado à Comissão Diretora do Senado 
Federal para sua aprovação. A seguir, é colocado 
em apreciação o quarto item. Processo 
PD~620!87 -4, ora submetido a este Colegiada, 
através do expediente Cf-DEXISEN-297/88, rela
tivo à c:::ontratação de discos magnéticos. O Con
selheiro-relator Eduardo Jorge Caldas Pereira lê 
o seu parecer, manifestando-se "favorável à auto
rização para contratação, junto à IBM Brasil, dos 
equjpamentos de que trata o processo em exa
me". Ainda no seu parecer recomenda "face às 
próprias informações do Senhor Diretor Execu
tivo do Prodasen, no tocante a disponibilidade 

e recursos, proceder-se a republicação do Orça
mento do Fundasen, para total cobertura do dis
pêndio a se realizar ... " e, também, devido o ~·acrés
cimo_ substancial do espaço de ariTíaienamento 
em disco magnético, mediante est~.contra~ção". 
recomenda ao Prodasen "a aplicação de critérios 
de raCionaliZação na sua utilização, bem .. como 
manter este Conselho informado com dados de 
monitoração que refletem a evolução do lisO de 
equipamentos e sistemas aplicativos, utiliZação 
destes pelos usuários, custos e outros indicadores 
operacionais relevantes" ."Após análise do assunto 
pelos Senhores Conselheiros, é o parecer apro
vado por unanimidade. O quinto Item refere-se 
à solicitação do Sr. Diretor Executivo no sentido 
dE:: que este Coleg_iado _aprecie a r~dação. final 
do Plano Estratégico do ProclaSen, o qUal foi obje
to de análise e aprovação pelo Conselho em sua 
88' reunião realizada em 24-5~88. Após a leitura 
do. dOCL!rT)ento pelos Senhores Conselheiros, é 
o mesmo aprovado por unanin1Jdade, c_om a sua 
redação final ora apresentada. Nada mais haven· 
do a tratar, o Senhor Presidente encerra a presente 
reunião .. E, para constar, eu._ Ana Maria Merlo Ma
rengo, Secretária do Conselho, la_vrei _9: presente 
ata que subsàevo e.. após lida e: aprovada, yai 
assinada pelo Senhor Presidente e demais mem-
bros do Const?lho. _ 

!3rasíiia, 8_de agosto de 1988:-Seriador Jut8-
hy Magalhães, Presidente do Conselho de Su
pervisão do Prodasen - José Passos Pôrto, 
Vice-Presidente - Edgard Uncoln de Proença 
Rosa, Conselheiro - Eduardo Jorge Caldas 
Pereira, Conselheiro- Yamil e Sousa Outra, 
Conselheiro -Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor 
Executivo do Proda:sen. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
-· (>~<)Ata da 3• Reunião Ordinária 
Realizada em 8 de agosto de 1988 

Às dez horas do dia oito de agosto de um mil 
novecentõs e oitenta e oito, reúne-se o Conselho 
de Administração do Senado Federal, sob a Presi
dência do Senhor José Passos Pôrto. Diretor-Ge
ral, com a presença das Senhoras: Fátima Regina 
de Araújo Freitas, Diretora da Secretaria de Docu
mentação e Informação, Sara Ramos de Figuei
redo, Diretora da Secretaria Legislativa; e dos Se
nhores: Nerione Nunes Cardoso, Secretário-Geral 
da Mesa, Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor 
da Secretaria Administrativa, Edgard Lincoln de 
Proença Rosa. Diretor da Assessoria, Gerson de 
Sousa Lima. Diretor da Secretãria de ServlçoS 
Especiais, e Manoel Vi1ela de Magalhães, Díretor 
da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas. 
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente e Re
lações Públicas. Iniciando os trabalhos, o Senhor 
Presidente designa o Senhor Edgard Lincoln de 
Proença Rosa para relatar os Processos_ n"1 

015625/87-7, em que José Stival, servidor apo
sentado, _requer a elevação do, n~vel 21 para 25; 
e no 006817/88-9, em que Francfsco Guilherme 
Thees Ribeiro e outros requerem a transformação 
das funções de Chefe de Serviço e Asslstente de 
Comissão em cargos de provimento em Comfs
são do Grupo DAS. A seguir, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Senhor Nerione Nunes Car
doso que relata o Processo n~ 002316/88·9, no 
Qual o Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais 
solicita sejam transformadas as atuais Retribuiw 
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.' çõ.es .A.c~::tsPQ~s. {Prq-~ah,or~}. que r~e~b~ "?s. ~,L menta _Montejro. profere. parec.er ao Pr:o,c;esso n? 
, se;vidores lotados nos Serviços de lranspo~es. 0(6442/85-7, de Augusto Lopes Ribeiro, servidor . 
Segurança e PortarJa. l;laquel~ SUbsecretaria em · apOsentado, em que Serâ ret)fiCáÇló O valor corres- • 
Gratificações de Função. o· relator opina contra- pendente à Sràtifícàçãb aCUctohal, (qúinqüênio), . 
riam ente ao que pleiteia o requerente, recomen- considerando que o- t~rflpo ê:tê seiViçó prestado _ 
dando, entretanto, seja o presente processo enca- - ao Banco do BraSil li® 'é· computável para esse 
minhado ao Senhor Primeiro Secretário, uma vez · fim. O_relator opina qu·e~- 1) seja devolvido ao 
que Sua Ex<:elência Vem 'dêSeiwolvendo estudos egrégio Tribu_nal d~ ~ntas _da_Qnião, com a retifi~ 

-V\_~ndo a uma reformuia-c;ão affipla nas normas cac;ão do cák:u1o, dp pre_sel}te processo de apo~ · 
queregemaorganizaçãoadmioistrativadestaCa~. sentãctoriª para que se dê o.registro do Ato. 2) 
~10pareceréaprovadcip'?runa-nitnidadequanto Nos termos do Par:ece.r_ ?5_/Jfl. •. da Consultaria-

, ao mérito, havendQ. no entanto, restrições _dos _ Gera,!, promover revisão Ças averbações de tempo 
. cQnselheiros Edgaid. Lirícolrl i:le Proença Rosa d~ servfçci_par_a _finS' de -pag~r)ii!oto P~ GratificaçãO 
e'Sara Ramos de FigUeiredO no tocante ao enca~ Adicional, atendo-se· ád q~t:!' determinã o art. 80 _ 

:r Primeiro SecretáÍio.,P'rosSêQulriâo~os trabalhos, da Lei n9 1.711/52, que'dísciplina a 111atéria no, 
ct Senhor Manoel Vilela çle .Mag~lhães apresenta âróbito de revisão dOTrib1,1nal de Contas da Uniã,_o. ~ 
parecer ao Proce'sso no 00!?61 01~5. em que Otto . Q- pa:r_e(:er é aprOVado; Fína\izando, _o Senhor Pre~ • 
Mares requer uma funÇão gratificada, visto "as · sidentê COncede ~ pa,lavra ao_ Senhor Eágãrd Lin.: , 
inúmeras e desgaStanteS fuh?;ôes que exerce".· coln -_de_ Proença -~0$8 -g~~. _e~~rnando preocu-, 
O relator_manif~sta-Se'fàVorâvelmente ~postula- pações ·com a situªçfu:>__iqt~rna geral cto Senado, 

· çâo, salientando, todavia, que-6 assunto depende _ em face do momento de tr._ansfção de uma ordem 
. d'e projeto de resolução, devendo, conseqüente~ c.OnSiitudohal pãra -outra_,-ria qual o Poder -~gis-
. ffiente, ser enc.i:lminhãdO ao _Exce_lentíssimo Se- _ lativo, como um todo, será bastante fortalecido, _ 

rlhor Primeiro Secretário, ten.dO __ em vista estudos . s.ur9ertu que O COiiseJho dedicaSse reuniões espe- · 
sObre politic:-a de pessoal -Pendentes de decisão. . ci~ls ao exame desse Problema: no ~umprimento I 

o'Con-selho aprova, por unanimidade, c:-om restri- _ de suas atrij;)uiç_ões regulamentares. além daque- • 
Çõ_es quanto ao encaminhamento ao_ Senhor P~~ las a que normalmente se dedica,_de decidir sobre 
meiro Secretário, de parte dos Conselheiros Ed- matérias ad.minist!qtíVaS espêCífiCas, ObjeHvãndo 
gard Lincoln de Proença Rosa _e Sara Ramos de não só diagnqsticar c~u~as e içi~ntificar proble- · 
Fi_gueiredo. Em seguida o Senhor Luiz do.Nasci- m~. mas sugerir cami~Ji'!O:S -ou soluções, ~fere--: 

. . ~ 

cendo assim sua. c;"O.ntribl,.li_çãq à Comi~.s~~ pire
tora e aos demais órgãos da Casa em t'C;rJ11.0S 
de uma POSsível polítiç:Cl ctdministrativa a !jer a~
tada. Dessa forma:, na opinião do COnSelheiro Ed
gard Proença, o Coriselho estaria- d,emqnstrarido' 
sua sensibilidade .. em, relaç~o a tais piobJen{as; 
O Se"nhçr Presidente teceu consideraçõe_s soff'1. 
a sugestão do Diretor da Asses~ria, entendendo 
que a CaSa verTI, de faJo, apresentando um quaé!rd 
de problemas novos, merecedores de atençã_o: 
ConSide_rqq, todavia, que_ a J!!atér\a; pela alta com
plexidade de que se reveste, demandaria estudos 
muito amplos e bastante prolongados, não sendo 
talvez o caso .~..a.- até por faftã ·de tempo. -.-d~ 
o Conselho manifestar-se- s~oDre a. questãO. J)s 
demais membros preSent-~ nao -ch_e9aram a óPi~ 
nar. O Senhor Presidente, antes de encerrar eSta 
reunião, fez quésiàO à.ê fe.!sSa,tar o espírito públié~' 
dos_ menibróS do CõfiSeJhO -a(eiitOS às relevarites 
qUestões ligadas à boa -Ordem dos serviços-da· 
Oi~a. Néi.da mais l:lavendo ,apatar, às doze ho.~; 
o Senhor Presidente declara encerrados os traba.:. 
lhos da reUnião~ laViaÓdci ·eÜ_." ... Mar'co Aurélio~ __ ae 
OJ!v:etrª,j;;~çretárlo, a ~presente ata _51Ue, depdiS 
de aproyad_a, s~á- assitJada pelo Senhor Pr(fsi; 
dente do Conselho de Administração do Senã'dQ 
Federa( , · - _. 

Sala das ReunlóeS,· 8 -âe a9õStO de-1988~ __.; 
J®é P~Sps P~rto, Presidente. 

. ' 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nadonal aprovou, 

nos termos do art. 44, item I, da Constituiçao, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente _do Senado 
Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N•67, DE 1988 

Aprova o texto-do Protocolo de Refor
ma da Carta da Organização 4os Esta
dos Americanos - OEA, denominado 
"Protocolo de Cartagena das Índias", 
aprovado no XIV Periodo Extraordinário 
de Sessões da Assembléia Geral da 
OEA, reaUzado em Cartagena das in

. dias, Colômbia, no periodo de 2 a 4 de 
dezembro de 1985. 

Art. f9 É aprovado o texto do Protocolo de 
Reforma da Cârta da OrganiZaçãO -dos Estados 
Americanos - "OEA, denominado "ProtoColo de 
CartaQena das fndias",-aprovado no XIV Período 
Extraordinário de Sessões da Assembléia Geral 
da OEA. realizci.dO em Cai1agenã das fndias, Co
lômbia, no período de 2 a 4 de dezembro de 
1985. ~ -~ ----~ ,.-.- ·~: 

Art. 29 Este_ decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Senado Federal, 16 de setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

PROTOCOLO DE REFORMA DA CARTA 
DA ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS AMERICANOS 

""PROTOCOLO DE CARTAGENA 
DAS fNDIAS"" ~ • ~ 

EM NOME DOS SEUS POVOS, OS ESTADOS 
AMERICANOS REPRESENTADOS NO DÉCIMO 
QUARTO PERfODO EXTRAORDINÁRIO DE 
SESSÓES DA ASSEMBLÉIA GERAL. REUNIDA 
EM CARTAGENA DAS fNDIAS, COLÔMBIA. 
CONvtM EM ciRMAR O sEGUINTE: 

EM NOME DOS SEUS POVOS. OS ESTADOS 
·REPRESENTADOS NA NONA CONFERÉNCIA 
INTERNACIONAL AMERICANA. 

::-Cqnvenc.idos de que a miSsão histórica da Amé
rica é ofereCer ao Homem .uma terra de liberdade 
e- um ambiente favorável ao desenvolvimento de 
sua personalidade e 'à realização de suas justas 
aspirações; 

Consdentes de que esta missão já inspirou nu
merosos convênios e acordos çuja virtude essen
cial s_e origina do seu desejo .de conviver em paz 
e de promover, mediante sua mútua compreen
são e seu respeito pela soberania de cada um, 
o melhoramento _de_todos na independência, na 
igualdade e no direito; 

Seguros de que a democracia repre1>entativa 
é_ condiçã~ indispensável_ pa~a ~ _estabilidade, a 
paz e o desenvolvimento da região; 

Certos de que o verdadeiro sentido da solidarie
dade americana e da boa_ vizinhança não pode 
ser outro senão o de consolidai- neste Coritinente, 
dentro do quadro das instituições demOcráticas, 
IJm regime de liberdade individual e de justiça 
social, fundado no respeito dos direitos essenciais 
do Homem; - · 

Persuadidos de que o bem-eStar de todos eles, 
_._assim_como sua contnbiJiÇao ao progresso e_ à 

civilização do mundo exigir'á, cada vez mais, uma 
intensa cooperàção continental;. 

Resolvidos a perseverar na nobre empresa que 
a Humanidade confiou às Nações Unidas, cujos 
princípioS _e propósitos reafinnam sol~nemente; 

Convencidos de que a Organização jurídica é 
uma condiÇão necessária _à' SegUrança e à paz, 
baseadas na ordem moral e na justiça; e 

-- De acordo co.in a Resolução IX da Conferência 
-- sobre Problemas de Guerra e da Paz, reunida na 
cidad~ do México! 

ARTIGO U PROTOCOLO DE REFORMA DA CARTA · 
DA ORGANIZAÇÃO DOS 

·ESTADOS AMERICANOS 
Modificam-se os textos dos seguintes art'igos 

- -o-- da Carta da Organização dos Estados America-
-nos, os~als passam a ter a seguinte' re<:U,ção: ARTIGO I 

.Modifica-se o texto· do Preâmbulo da Carta -da
Orgal1izaç:ã_o dos Estados Americanos, o qual pas
sa a ter a seguinte redação: 

Artigo 1. 

Os estados americanos consagram nesta Carta 
a õi'Q1ffiizàÇão internacional que vêm desenvol-

vendo -para conseguir -uma Ordem de_- j)az é de 
justiça, para promover sua Solidariedade, intensi
ficar sua colaboração e- deferider sua soberariia, 
sua integridade territorial e· sua independência. 
Dentro das Nações Unidas, a Organização dos 

_ Estados Americanos constitui um orgapismo re
gional. 

A Organização-dos Estados Americanos tlão 
tem mais faculdades que aquelas expressamente 
col1f~ri~s por esta Carta, nenhúma de' cujas -dis
posiçõ-es a autoriza a intervir em assUntoS da juris
dição interna dos Estados membros. __ 

Artigo2 

Para realizar os princípios êm -que se baseia 
e para cumprir com suas obrigações regionais, 
de acordo com a Caita das Naçõe-s- Unidc:~s, a 
Organização dos Estados Americanos estabelece 
C:()fl20 _e_ropósit~s e~s~n~!aJ!> !?5 seguíntes: 

a). garantir a paz e a segurança continentais; 
b) promover e consolidar a democracia repre

sentativa, respeitado o princípio da não-interven
ção; 

c) prevenir as possíveis causas de dificuldades 
e assegurar ·a soluÇão pacífica das contrOVérsias -
que surjam entre seus' membros; 

d) organizar a ação solidária destes em caso 
de agressão;, ·-
, e) procurar a solução dos problemas políticos, 
juddicos e económicos, ·que surgirem entre os 
Estados membroS; 

f) Promover, por meio da ação· cooperativa, 
seu desenvolvimento económico, social e cultural; 
e 

g) alcançar uma efetiva limitação cle arma· 
mentos convencionais, qUe permita dedicar a 
maior soma de recursos ao desenvolvimento eco
nômic_o-social dos Estados membros. 

Artigo 3 

Os Estados americanos reafirmam os seguin-
tes principias: · 

a) o direito internacional é a nonna de conduta 
dos ·Estados em suas relações recíprocas; 

b) a ordem intemadonal é constituída essen
cialmente pelo respeito à personalidade, sobe
rania e Independência dos Estados e pelo cumpri-
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menta fiel das obrigações emanadas dos tratados 
e de outras fontes do direito internacional; 

c) a boa fé deve reger as relações dos Estado_s 
entre si; 

d) a solidariedade dos EstadOS americanos e 
os_a1tos fms a que ela visa requerem a organização 
política dos mesmos, com base no exercício efeti
vo da democracia representativa: 

e) todo Estado tem o direito de escOlher, sem 
ingerências externas, seu sistema político, ecoriôK 
mico e social, bem como de orgãnizarKse da maK 
neira" qUe mais lhe convenha, e _tem o dever de 
não intervir nos assuntos de outro Estado. Sujeitos 
ao acinia disposto, os Estados ameriCanos coope
rarão amplamente entre si, iridependentemente 
da natureza de seus sistemas políticos, econô-
micos e sociais; - ---

f) os EStados americanos condenam a guerra 
de agressão; a vitória não dá direitos; 

g) a agressão a um Estado americano cons
titui uma agressão a todos os demais Estados 
americanos; 

h) as controvérsias de caráter internacional, 
que surgirem entre dois ou mais Estados america
nos, deverão ser resolvidas por meio de processos 
pacfficos; 

i) a justiça e a ·segurança sedais são bases 
de uma paz duradoura; 

j) a cooperação económica é essencial para 
o bem-estar e para a prosperidade comuns dos 
povos do Continente; - - -

k) os Estados americanos proclamam os di
reitos fundamentais da pessoa humana, sem fazer 
distinção de raça, nacionalidade, credo ou sexo; 

I) a unidade espiritual do Continente baseia·se 
no respeito à personalidade cultural dos países 
americanos e exige a sua estreita colaboração 
para as altas finalidades da cultura humana; 

m) a educação dos povos deve orientar-se pa
ra a justiça, a liberdade _e a paz. 

Artigo 8 

O ConSelho Perm.,ne_nte não formulará nenhu
ma recomendação, nem a Assembléia Geral toM 
mará decisão alguma sobre pedido de admissão 
apresentado por entidade política cujo território 
esteja sujeito, total ou parcialmente e em época 
anterior à data de 18 de dezembro de 1964, fJXada 
pela Primeira Coófefêndii_lnteramericana _J;::x
traordinária, a litígio ou rédaYriação entre país ex
tracontinental e um ·ou mais Estados memPros 
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da Organização, enquanto não se houver posto 
fim à controvérsia mediante processo pacífico. 
Este artigo p~rmaneçerâ em _vigor até 1 O de de
zembro de 1990. 

Artigo23 

As controvérsias internacionais entre os Esta
dos membros devem ser submetidas aos proces-
SoS de solução pacífica indicados nesta Carta. 

Esta disposição não será interpretada no sen
tid_o __ çle prejudicar os direitos e_ obrigações dos 
Estªdos iuertJb-roiÇde acordo com os artigos 34 
e 35 da Carta das Nações Unidas. 

Artigo 26 

Um tratado especial estabelecerá QS meios ade
quados para solução das controvérsias e detenniK 
nãrá Os processos pertinentes a cada üm dos 
meros pacíficos, de forma a nãO permitir que c-:onK 
tr_ovérsi~ .,IgUn1a _ entre os Estados ameriCanos 
possa ficar sem solução definitiva, dentro de um 
prazo razoável. 

Artigo 29 

os- Estados membros, inspirados nos priricí
pios de s-olidariedade e cooperação interameriK 
canas, comprom-etem-se a unir seus esforços no 
sentido de qJJe_ impere a justiça socia_l interna~ 
danar-em suas relações e de que seus povos 
alcancem um desenvolvimento integral, condiK 
ções indispensáveis para a paz e a segurança. 
O desenvolvimentO íntegád abrange os campos 
económico, social, educacional, cultural, e dentíK 
fico e tecnológico, nos quais devem ser atingidas 
as metas que- cada País definir para akançáKlo. 

ArtJgo 34 

Os Estados membros devem absterKse de exer· 
cer políticas e praticar açõ_es ou tomar _medidas 
que tenham sérios efeitos adversos sobre o desen
volvimento de outros Estados membros. 

· :Artigo 37 

Os Estados membros, reconhecendo a_ estrita 
interdependência que há entre o comércio exte
rior e o desenvolvimento econômlco e social, de
vém envidar esforços, individuais e coletivos, a 
fim de conseguir: 

a) condições favoráveis de acesso aos_merca: 
dos mundiais para os produtos dos países em 
desenvolvimento da região, especialmente pOr 
meio da redução ou abolição, por parte dos pâíSes 
importadores, das barreiraS! alf~_ndegáriéis ·e riãb 
alfandegárias que afetam as exportações dosEs-. 
ia dos membros da Organizaç-ão,_ salvo quando 
tais barreiras se aplicarem a fim de diversi~car 
a estrutura económica, acelerar o desenvolvi_rhen
to dos E~tados membros menos desenvolvido~ 
e intensifiçªr seu processo de integração econô
mica, ou quando se reta_cjonarem com a· s:egu
rança nacional ou com as necessidades do. eCJUilí-
brio ecOnómicO; - · · 

b) continuidade do_ seu __ desenvolvimento 
econônlico e so~cial, mediante: . 

i. melhores co-nd(ções para o comérc.io ·de 
produtos básicos por meio de convênios_ interna

-danais, quando forem adequados; de processos 
ordenados.de.comercializ.aç~o que evitem a per
turbação dos mercados; e de outras medidas des'" 
tinadas ~_promover a __ expansão de mercados e 
a obter receitas seguraS para os produtores, fome
cimentos ade_quados e seguros para os consumi
dores, e preços estãveis que sejam ao mesmo 
tempo reCOmpensadores para· os prodútores e 
eqüitativós para os consumidores; 

ii. mélhor cooperação internacional no setor _ 
financeiro e adoção de outros meios para atenuar 
os efeitos adversos das acentuádas_ flutuações da$ 
receitas de exportação que experimentem os paí
ses export'!dores de produtoS básicos; 

iii. diversificação das exportações e ampliação 
das oportunidades de exportação dos produtos 
manufaturados e semifaturados_ de países em de
senvolvimento; e 

iv. condiÇões favoráVeiS ao aumento das r~ 
ceitas reais provenientes das exportações dos Es. 
tados membros,- especialmente dos países em 
desenvolvimento çl_a região, e aç aumento_ de_ s~a 
participação no comércio internaciolial -~ ~" 

Artlgo45 

Os Estados membros_ d.arão primordial impor
tância, dentro dos s_eus pla-nos de desenvolvimen~ 
to, ao estímulo da educação, da ciência, da teci)o~_ 
Iogia e da cultura, orientadas no sentido do melhQ;.
.ramento_integral da pessoa humana e como fun~ 
damento da democracia, da justiça sqçia_l e_ dQ 
prcrgresso. --~ 
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Artigo 46 

Os Estados membros coóperarao entre si, a 
fun de atender às suas necessidades no tocante 

, ' à educação, promover a pesqüfsa-científica e im
. t pulsionar o progresso tecnológico para seu de
, senvolvimento integral. Constderar-se-ão indivi

dual e solidariamente comprometidos a preservar 
e enriquecer o patrimônio cultural dos povos ame
ricanos. 

Artigo 49 

· . : Os Estados membros promoverS.o a c1encia 
•: 'T a tecnologia por meio de atividade de ensino, 
', pesquisa e desenvovimento tecnológico e de pro
,,· gramas de difusão e divulgação; estimularão as 
. · ~tividades no campo da tecnologia, com o propó
. sito de adequá-la às necessidades do seu desen-

volvúnento integral; concertarão de maneira eficaz 
sua cooperação nessas matérias; e ampliarão 
substandalmente o intercâmbio de conhecimenM 
tos, de acordo com os objetivos e lels nacionais 
e -~s tratados vigentes. 

Artigo 52 

'A Assembléia Geral é o órgão supremo da Or
gattizaçáo dos Estados Americanos. Tem por 
principais atribuições, além das outras que lhe 
confere a Carta, as seguintes: 

a) decidir a ação e a política gerais da organi
zação,_ determinar a estrutura e funções de seus 
órgãos e considerar qualquer assunto relativo à 
convivência dos Estados americanos; 

b) estabelecer normas para a coordenação 
das atividades dos órgãos, organismos .e entida

, des _da organização entre si e de tais atividades 
cdm as das outras instituições dõ Sistema lntera-
mericano; · -

c) fortalecer e harmoniwr a cooperação com 
as Nações Unidas e seus organismos especia
lizados; 

d) promover a colabor<?Jção, especialmente 
nos setores econômico, social e cultural, com ou
tras organizações internacionais cujos Objetivos 
sejam análogos aos da Orgãnização dos Estados 
Americanos; 

e) aprovar o orçamento-programa da organi
zação e fixar as quotas dos Estados membros; 

f) considerar os relatórios da Reunião de Con
sulta dos Ministros das Relações Exteriores e as 
observações e recomendações que, a respeito 
dos relatórios que devem ser apresentados pelos 
demais órgãos e entidades, lhe sejam submetidos 
pelo Conselho Permanente, conforme o disposto 
na alínea f do art. 91, bem como _õS relatórios 
de qualquer órgão que a própria Assembléia Geral 
requeira; 

g) adotar as normas gerais que devem reger 
o funcionamento da Secretaria Geral; e 

h) aprovar seu regulamento e, pelo voto de 
dois terços, sua agenda. 

A Assembléia Gera1 exercerá suas atribuições 
de acordo com o disposto ri<?J Carta e em outros 
tratados interamericanos. 

Artigo 63 

Em caso de ataque armado ao território de 
um Estado americano ou dentro da zona de segu~ 
rança demarcada pelo tratado em vigor, o presi~ 
dente do Conselho Permanente reunirá o Conse
lho, sem demora, a fun de determinar a convo~ 

cação da Reuniã_o de ConsuJta, sem prejuízo do 
disposto no Tratado Jnteramericano de Assistên
cia Recíproca no CJue diz respeifo aos Estados 
Partes no referido instrumento. 

Artigo 81 

O-Conselho Permanente agirá provisoriamente 
como 6tgão de consulta, confotme o estabelecido 
no tratado especial sobre a matéria. 

Artigo 90 

No desempenho das funções relativas à solu
ção pacifica de controvérsias, o Conselho Perma~ 
nente e a comissão ad hoc respectiva deverão 
observar as disposições da Carta e os princípios 
e normas do direito internacional, bem como levar 
em conta a existência dos tratados vigentes entre 
as partes. 

Artigo 91 

Compete também ao Conselho Permanente: 
a) executar as decisões da Assembléia Geral 

ou da Reunião de Consulta dos Ministros das Rela
ções ExterioreS, cujo cumprimento não haja sido 
confiado a nenhuma outra entidade; 

b) velar pela observância das normas que re
gulam o funcionamento da Secretaria Geral e, 
quando a Assembléia Geral não estiver reunida, 
adotar as disposições de natureza regulamentar 
que habilitem a -Secretaria Gera1 para o cumpri
mento de suas funções administrativas; 

c) atuar como comissão preparatória da As
sembléia Gera1 nas condições estabelecidas pelo 

arL58 da Carta, a não ser que a Assembléia Geral 
decida de maneira diferente; 

d) preparar, a pedido dos Estados membros 
.e com a cooperação dos órgãos pertinentes da 
otganti:açâo projetes de acordo destinados_ a pro
mover e facilitar a cOlaboração entre a Organi~ 
zação dos Estados Americanos e as Nações Uni
das, ou entre a organização e -oüfrOS oi'Qanismos 
americanos de reconhecida autoridade intema

-ao.nal.Esses projetes serão submetidos à aprova
ção da Assembléia Geia1; 

e) formular tecomendações à Assembléia 
Geral sobre o funcionamento da organização e 
sobre a _coordenação dos seus órgãos subsidiá
rios, organismos ·e3:omlssões; 

f) corlsiderar os relatórios dos outros Conse
lhos, da ComissãOJUrídica-Iitteni!Tiericana, da Co
missão Interamericana de Direitos Humanos, da 
Secretaria Geral, dos orgari\Srôos e conferências 
especializadas e dos demais órgãos e entidades, 
e apresentar à Assembléia Geral as observações 
e recoriiendações que julgue pertinentes; e 
- g) exerCer as demais funções que lhe atribui 

aCarta. - - --- -

Artigo 107 

A Comissão Jurídica lnterámerlcana ·será com
posta de onze juristas nacjom!is dos Estados 

-merribtos, eleitos, de listas de três candidatos 
apresentados pelos referidos Estados, para um 
períod~ de quatro anos. A Assembléia Geral pro
c-ederá à--eleição, de acordo c·om um regime que 
leve em conta a renovação parcial e procure, na 
medida do possível, uma r~presentação geográ
fica eqüitativa. Não poderá havec na comissão 
mais de um membro da mesma nacionalidade. 

..As. vagas que ocorrerem por razões diferentes 
da expiração normal dos mandatos dos membros 
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da comissão serão preenchidas pelo Conselho 
Permanente da_ organização, de acordo com os 
mesmos critérios estabelecidos no parágrafo an
terior. 

Artigo 116 

O secretáiiO-Q'eral ou seu representante poderá 
participar, com direito a palavra, mas sem voto, 
de todas as r_euniões da organização. 

o:_ -o Séàetàrio~geral poderá levar à atenção da 
Assembléia Geral ou do Coriselho Permanente 
qualquer assunto que, na sua opiriião, possa afetar 
a paz e a segurança do continente e o desenvol
vimento dos Estados membros. 

As atribuições a que se refere o parágrafo ante
rior serão exercidas em conformidade com esta 
Carta . 

Artigo 127 

A s_ede da Secretaria Geral é a cidade de Wa-
shington, D.C. - - · 

ARTIGOID 

Eliminam-se os seguintes artigos da Carta da 
Organização dos Estados American_os: 30, _3 I. 32, 
33, 63, 64, 85~, 86, 87 e 88. 

ARTIGO IV 

[ncorporam~se à Carta da Organização dos Es
tados Americanos os seguintes novos artigos, as
sim numerados: 

Artigo 8 

A condição de membro-da organização estacá 
restringida aos Estados independentes do conti
nente que, em 10 de dezembro de 1985, forem 
membros das Nações Unidas e aos territórios 
não-autónomos mencionados no documento 
OEA!Ser. P, ACi!doc. 1939/85, de 5 de novembro 
de 1985, quando ;;dcançarem a sua independên
cia. 

Artigo 30 

A cooperação interame.ricana para o desenvol~ 
vfmento integral é responsabilidade comum e so
lidária dos Estados membros, no contexto dos 
prindpios democráticos e das instituições dQ sis
tema interarnericano. Deve compreender os cam
pos económico,_ social, educa_çional, _cultural, e 
científico e te!Criológico, apoiar a c-Oilsecução-dos · 
objetivos- nadOnais- dos Estados membros e res~ 
peitar as prioridades que cada país fixar em seus 
planos de desenvolvimento, sem vinculações nem 
condições de cará~r p~lítico. 

Artigo 31 

A cooperação interaméricana para o desenvol
vimento integral_ deve ser contínua e encaminhar
se, de preferência, por meio de _organismos multi
laterais, sem prejuízo da cooperação biiateral 
acordada entre Estados membros. 

Os Estados membros contribuirão para a coo· 
peração interamericana para o desenvolvimento 
integral, de acordo com seus tecursos e possibi
lidades e em conformidade com suas leis. 

Artigo32 

O desenvolvimento é responsabilidade primor~ 
dia1 de cada país e deve constituir um proceSso 
integral e continuado para a criação--de uma o r~ 
dem ec:ohômica e social justa que permita a plena 
realização da pessoa humana e para isso con
tribua. 
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Artigo 33 

Os Estados membros convêm E!:m. que a igual
dade de oportunidades, a distribuição eqUitativa 
da rique:ta e da renda, bem como a plena partici
pação de seus povos nas decisões relativas a seu 
próprio desenvolvimento, são, entre outros, obj~ti
vo& básicos do des~volvimento integral. Para al
tanç_á-Jos.convêm, da mesma forma, em dedicar 
seus maiores esforços à Consecução das seguin
tes metas básicas: 

a} aumento substancial e·auto~~usterl.tado do 
produto nacional per caplta; 

b) distribuição eqúifativa da renda nacional; 
e) sistemas tributários adequados e eqüitati

vos; 
d) modernização_ d"'- Vida rural e reformas que 

conduzam a regimes eqüitativos e eficazes 
de posse da ter(ª~ maior proOutividade agrí-: 
cola, expansão-do uso da terra, diversifi
cação da produção e melhores sistemas 
para a industrialização e comercialização de 
produtos agrícolas~ e fortalecimento e am
pliação dos meios para alcãnçar e.sses fins; 

e) industrializa-ção ac_elerada e diversificada, 
especialmente de bens de capital e interme
diários; 

f) estabilidade do nível dos preços internos, 
em harmonia com o desenvolvimento eco
nômico sustentado_ e com a consecução 
da justiça Social; 

g) saláriOs justos, oportunidades de emprego 
e condições de_ trabalho aceitáveis para to-
dos; _ _ __ _ _ __ 

h) rápida erradicação do analfabetisr:no_e am
pliação, para todos, das oportunidades no 

·campo da educação; 
i) defesa_ do_ potendal humano, _mediante ex

tensão _e_aplicação dos modernos corlhed
mentos da ciênda médica; 

j) alimentação adequada, especialmente por 
meio da aceleraÇão dos esforços nacionais 
no sentido de aumen~r a prOdução e dispo
nibilidade de alimeritos; -

k) habitação adequada para t0;dos os setores 
. da população; 

I) condições urbanas que propordonem opor
tunidades de vida sadia, produtiva e digna; 

m) promoção da inidátiVa e dos investimentos 
privados em harmonia com a_ação-do setor 
público; e - - --

n) expansão e diversificaÇão das exportações .. 

Artigo 35 

As empresaS transnaçionajs e. o investimento 
privado .estrangeiro_ estão sgjeitos à legislação e 
à jurisdição dos tribunaís n_acionaís çompefentes 
dos países receptores, bem como -aos -tratados 
e convênios internacionais dos quais seja_m parte, 
e devem ajustar-se à política de desenVOlvimento 
dos países re_ceptores. 

Artigo 84 
De acordo com as disposições da Carta, ·qual

quer parte numa COJ:'J_trovérsia, no tocànte à qual 
nao esteja em tramitação qualquer dos processos 
pacíficos previstos na Cãrta; poderá recorrer ao 
COnselho Permanente, para obter seus bons ofi~ 
dos. O Conselho, de acordo com o disposto no 
ârtigo anterior, assistir& as partes e recomendará 
os processos que--considerar adequados para a. 
solução pa-cifica da controvérsia. 

Artigo 85 

O CqnselhO Permariente, no exerddo de suas 
funções, com a ariuêricia das partes na contro
vérsia, poderá estabeleçer comissões ad hQc •. 

As comissões ã,d hoc terão a composição e 
o mandato que em cada caso decidir O Conselho 
Permanente, com o consentimento_ das partes na 
controvérsia 

·Artigo 86 

O Conselho Permanente poderá tambérrl, pelo 
meio que considerar .conveniente, 'ihvestigar os 

- fatos relacionados com_ a çontrovérsia, inch,.1sive 
no território de qUalquer das partes,··após cQnsen
timento do r~spectivo governo., 

Artigo 87. 

. ·Se o processo. de so!ução pacífica de contro
vêrsias recomendado pelo Conselho Permanente, 
ou sugerido pela respectiva comissão ad hoc nos 
termos de seu mandato, não for aceito por uma 
das parteS, ou qualquer destas declarar que o 
processd não resolveu a controvérsia~ o Conselho 
Permanente informará a Assembléia Geral, sem 
prejulzo dé que leve a cabo gestões para 6 enten
dimento_ entre as partes ou para 6 reatamento 
das relações en'tre elas. 

Àrtigo l43 

Os órgãos competenÍes buscarão, d_e acordo 
com as· disposições desta Carta, maior colabo
ração dos países_ não membros da Organização 
gm matéria de cooperação para o desenvolvimen-
tQ. -

ARTIGO V 

_C~msolidam:.:~ os Capítulos VIl, VIl( e_tX dél Carta 
da -Organiiação -aos Estados Americanos em um 
úniCo ~pítulo Vil, com o título de "D~s~nvol
vimento Integral". 

Em conseqUência, a numeração dos CJ3pítulos 
rêstantes da Carta será ajustada ao ser elal:>orado 
o texto integrado da mesma a que se refere o 
artigO X ~este Protoco_lo. 

ARTIGOVl 

Modifica-se a _numeração dqs seguintes artigos 
, da Carta da Or~nlzaç~o dos Estados .Amel':ica
riàs, cóJiforme abaixo indicàdo: 

---- --_ o 8 será o 151 (disposição transitória} 
o 35 será o 36 o 56 s.êtá o 57 
o36 será o37 o 57 será o 58 
o 32 será o 38-- o 58 será" o 59 
o 38 será o 39 o.-sg·será o 60 

- 0_39 será" o 40 - o 6-1 será -o 62 
o 40 será à 41 o 62'será o 63 
o41serào42 o63seiáó64 
o 42 será ci 43- o 64 será o 65 
o 43 será o 44 o 65_será o 66 
o 44 aerá o 45 o 66 será o 67 
o 45 será O 46 o 67 será o 6& 
o46 será o 47 _ .o 68 s_erá o69 
o47 será o 48 o 69será o 70 
o48será o49 o 70seráo 71 
o 49 será o_50 o 71 s~ o 72 

-o 50 será o 51 o 72 será o 73 
o 51 será o 52 o 73.será o 74 
o 52 será o 53 o 74 será o 75 
o 53 será o 54 o 75 será o ·76 
o 54 será ó 55 o 76 será o 77 
o 55 será o 56 o 77 será ó 78 

o 78 será o 79 
o 79 será o 80 
·o 80 será o 81 
o 81 _será o 82, 

o 114 será o 113 
o 115 será o 114 
o JJ6seráo f15 
o 117 será o U6 

o 82 ses:á o 83 
O 89c.Será O 88 
o 90 será o 89 
o.91.será o 90 
o92 será o 91 

-- o118-será0.'117 

o 93 será o 92 
o 94 será ô 93 
o 95 será' o 94-
o 96 _ser_á o 95 
o-97 será o 96 
o 98 será o 97 
o 99 será o 98 
b 100 será o 99 
9 101 será o 100, 
o 102 será o 101 
o 103 será o 102 
o 104_será o 103 
o 105 será o 104 
o 106 será o 105 
o 107 será o 106 
o 108 será o 107 
o 109seráo.108 
o 110será o 109 
o 111 será o 110. 
o 112Seráo-lll 
o 113_será o 112 

·ARTIGOVll 

o 119seráo 118 
o 120-será o 119 
o 121 será o.120 
o 122 será o 121 
o 123 s_erá à )22 
o 124 será o 123 
o 125 será o" 124 
o 126 será o 125 
o-127 será o 126 
o 128·será o 127 
o i29 será ÕJ28 
o 130 será b 129 
o·l31 será o 130 
o 132 será o 131 
o 133 será o 132 
o 134 será ó 133 
o 135 será o 134 
o 136 será o _135 
o Í37 sei-ã à ·136 
o 138 s·erá o 137 
o 139 ser;& o 138 
1o.140 ser4·o 139 
o 141 seráo-140 
o 142 ser& o 141 
o 143 será o·I42 

- Este. Protpcqlo fic;a aCerto à a.s~natura dos Es
tados membros da Organização dos E:stados 
Americanos e será ratificado de acordo conl seus 
respectivos. processos constlt!lcionai~. O· ín~tru
mento origíilal, cujos textos em português, espa

. nbol, francês e inglês são igualmente aUtênticos, 
será depositado na Secretaria Geral, que enviará 
cóPias certificadas aos gove111os para fins de ratifi
caçãO. Os instrumentos de i-atifip)ção sedio 9epo
sitados na secretaria Ger~ ~ ~ta notificará. do 
_ d_ep~~~~~~-Q?Y"~os signatál1os. 

ARTIGOVJIJ 

Este Protocolo fica aberto à ~Ssinatura e ràtifica- · 
ção de oUtros Estadps.americ;;mos que houVerem 
assinado e ratificado, de acordo com seus respec
tivos processos constitudorniis, a Carta "da Orga-

-_ nlzação dos Estados Americanos, çle 30 ~ abn1 
·de 1948. e o Protocolo de Buenos Aires, àe.27 
de fever_eiro ·de. l967, que introduziu emendas 
à meSma~ · - · · · - ~- · --

ARTIGO IX 

Este Protocolo entrará em vigor quando dois 
terços dos atuais Estados membros da' Organi
zação dos Estados Americanos houverem 'deposi
taçlos seus instrumentos d~ ratificação. No mo
mento em que se cumprir esse requisito, entrará 
também em vigor para os Estados que, sem se
reio 8tualr:nente membros da Organização, tive
rem passado a sê-lo e_ houverem depositado seus 
instrumentos de ratificaç.§o deste ProtOcolo. 

QuantO aos derrials EstadOs, este Protocolo en
tràiá em· Vigor na data em qUe depositarem seus 
respectivos-mstJ:unientos d~ ratificação. 
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ARTIGO X 

Ao entrar em vigor este Protocolo, a Secretaria 
Geral elaborará um texto- consolidado da Carta 
da Orgánização dos Estados Americanos, que 
abrangerá. as disposições não modificadas da 
Carta original, as emendas ~m vigor introduzidas· 
pelo Protocolo de Buenos Aires e as emendas 
introduzidas por este Protocolo. O texto canso
lidado será publicado após aprovação pelo Con
selho Permanente da Organização, 

ARTIGO XI 

Este Protocolo s_~rá registrado na Sec~etaria das 
Nações Unidas, por intermédio da Secretaria Ge

. ral da Organização dos Estados Americanos. 
Em Fé do que, os Plenipotenciários abaixo assi

nados, cujos poderes foram achados em boa e 
devi~a forma,· assinam este Protocolo, 'jue se de
nommará Protocolo de Cartagena das n.dias, na 
cidade de Cartagelia das fndias, República da Co
lômbia, aos cinco dias da mês de dezembro de 
miJ novecentos e oitenta e cinco. 

DECLJIIMÇ'ÍO DA DELEGAÇÃO DOPÉRC! 

A Delegação do Peru, no mOmento de assinar 
este Protocolo de Reforma, dedarà que o mesmo 
constitui apenas um passo inicial, embora signifi
cativo, no proce~ de reestruturação do Sistema 
lnteramericano, tal como fora previsto na Resolu
ção AGIRES. 745 (XlV-0/84)~EsSa reestruturação, 
para ser completa, requer, entre outras reformas, 
a incorporação da segurança ecOnómica coletíva 
na Carta da Organização, que é compleméntar 
da preservação da paz e da seguranÇa do Conti
nente, bem como do desenvolvimento integral 
introduzido nesta reforma. A Delegação do Peru 
declara, com reserva, que as faculdades conce
didas ao Secretário-Geral nO artigo 116-não pode
rão ser exerc~as com relação aos assuntos já 
resolvidos mediante acerto das partes, ou por juízo 
arbitral, ou por decisão de tribunal internacional, 
ou que se achem ·regidos por acordos ou tratados 
vigentes. A1ém disso, ·considera ejue, de. acordo 
com o direito~in.teinacional, os bons oficias são · 
meios de solução pacifica cujo a1cance fqi preçi
sado e!TI ~atados intemaciona!s, et}tre_ os quãis · 
o Pacto de Bogotá. Ess_e proce&nienTo pressupõe 
o consentimento das partes e, nesse sentido, a 
Delegação do Peru compreende as faculdades 
conferidas ao Conselho Pennanente no novo arti
go 84 constante deste ProtOColo. 

DECLARAÇ'ÍO DA DELEOAÇ'ÍO 
DO EQUADOR . 

No que diz respeito às funções do Conselho 
Permanente, relativas à solução pacífica das con
trovérsias, a Delegação do Equador considera 
que, havendo-se concedido o recurso unilateral 
a qualquer das partes numa controvérsia para 
obter seus bons oficias, essa ação é regida pela 
Obrigação do Conselho Permanente em virtude 
da qual, na aplicação dos princípios e altas finali
dades de paz da Carta, "assjstirá as partes e reco
mendará os processos que considerar aOequados 
para a solução pacífica da controvérsia". Tudo 
isso_constitui agora um amplo mandato para que 
o Coriselho Permanerlte vele pela m2lnutenÇão 

das relações de _amizade entre os Estados-mem~ 
bros e os ajude de maneira efetiva na solução
pacífica de suas controvérsias .e. mesmo que não 

seja aceito~o pr9cesso por uma das partes, para 
que leve a efeito gestões para que as mesmas 
cheguem a um entendimento. 

.A-50, PROTOCOLO DE REFORMA DA CARl/'; DA 
ORÇlANIZAÇÃO DOS ES'r ADOS AMERICANOS 
"PROTOCOLO. DE tARTAGENA DAS ÍNDIAS" 

Assinado em Cartagena -das Índias, COlômbia, em 5 de dezembro de 1985-, 
----no Décimo Quarto Perío_do ExtrãordináriO de SesSões ---

da Assembléia Geral 

Entrada em vigor: Quando dois terços dos atuais Estados membros da OEA houverem depositado 
seus instrumentos de ratificação. · - - - . 

Depositário: Secretária Geral da OEA (instrumento original e ratificações) . 
Texto: Série sobre Tratados, OEA, No 66. 
Registro OI'IU: 

Países signatários Países signatarios 
Depósito de Ratificação 

1/Antigua e Barbuda ....... · ................... ~~·---~---·· Haiti ............................... - ......... __ ,,.._ __ .~-__ __.... 

. _ f\rgentina ................................. _ .. , ... ,., ... , .. _____ ...... , Honduras_ ................................. , ___ _ 

Babamas. C ..................................................... ...,.... ___ .. , Jamaica ............... ~--------------

Barbados ..................................................... -.................... . México .......... ~ .. ::.--: ............... .;,..;;-______ ,_~..._~-· 

Bolívi'! ....... ; ....................... -----·-'--·~·-.... -~· __ N!carágua .............. : ........... _ ..... ~-...................... _....__ 

'Brasil ............... ~ .. ; .... ___,__..._ ......... _____ .. ,_ Paraguai ...................... ~.--~ .. --·--· __ . _ 

Chile ............. ~ ................ ~ ... -.......... 3/ Peru ..... _ ... ., ... w ............... ~ .. ------·--......~...,. 

COI~mbia .................................... ----.. ---·--- Re~-~lic~ _Domini~a~a :··········· .. ·:······· ..................... ; .. _;; 

Co$ Rica.,~ ... : ...................... ~ ........ -----··-·-- .. ~_santa Lúcia ............................ : ........................... -----

Dominica, C ................ : ... ~-:-----................ _ ........ --·-

E1 Salvador ................................... _,, _____ ,.. __ ,,_. 

2/ Equador ............................ ____ ,.. .............. : ....... -

Guatemala .................... _,_ ... ___ ..: ....... _. ____ _: __ 

Faço saber qUe o Congresso Nacional aprovou, 
nos termoS do art. 44, item I, da Constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado 
Federal, promulgo o_ seguinte 

. DECRETO LEGISLATIVO 
I'!• 68, DE 1988 

Aprova o texto do Acordo de ·coope
ração Econômlca e Técnica, celebrado 
enb'e o Governo da República Federa
tiva do BrasD e o Governo da União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 
Moscou, a lO de dezembro de 1985. 

Art 19 _ É aprovado o texto do Acordo de Coo
peração Económica e_,Técnica, celebradO entre 
o Governo dã República Federativa do Brasil e 
o· Gove_rriõ da- UniãO das Repúblicas Socialistas 
SoViéticas, em Moscou,- a- I O de dezembro de 
1985. 

Suriname·-·--.. ·---·---··-.. ·-----.. --------._ 

U~guai ............... , ...................................................... __ 

.Venezuela .......... , ...................................................... --

1. Assinou em 14 de fevereiro de 1986, na Secretaria GeMI da 
oa -
2. Com decr<iraÇAo. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do· 
Congresso Nacional quaisquer atOs de que possa 
resultar revisão do Acordo, bem como aqueles 
que se destinem a estabelecer Ajustes Comple
mentares . 

M ~ Este Decreto LegislativO entra êm vigor 
n~ data de sua publicação. _ 

Senado Federal, em 16 de setembro de 1988.' 
-SenadOr Humberto Lucena, Presidente. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ECOI'IÔMICA 
E TÉCNICA EI'I'I'RE O GOVERI'IO DA 

REPÚBBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O GOVERI'IO DA (JI'IIÁO DAS 

RJ:PáBU<;AS SOCIAUSTAS 
SO\I!ÉTICAS 

O GovernO -da: RepÚbliCa FederatiVa do Brasii. e -- . - - -

_O Governo da UniãQ das Repúblicas S_ociaiistas 
Soviéticas, 
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Animados do desejo mútuo de consolidar as 
relações amistosas existentes entre ambos os pai
ses, 

Desejosos de desenvolver a cooperação econó
mica e técnica, com base nos princípios do res-
peito à soberania, independência nacional, não
intervenção nos assuntos internos, igualdade e 
vantagens recíprocas, 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da União--das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas desenvolverão a cooperação econôrrii
ca e técnica entre os dois países e, para tal fim, 
empreenderão esforços para um melhor conheci
mento mútuo dos respectivos planos de desenvol
vimento a longo prazo. 

ARTIGO I! 
As Partes convêm em- ilnplementar a coope

ração referida no artigo I do presente Ac_ordo, 
nas seguintes campos: 

a) energético; ___ _ 
b) indústrias químicas e farmacêuttcas; 
c) indústría de mineração; e 
d) outros campos sobre os quais venham a 

acordar. 

ARTIGO li! 

- A cooperação estipulada no artigo I do presente 
Acordo poderá ser desenvolvida no seguinte sen
tido: 

a) estudo de projetas, especialmente de sua 
viabilidade técnica e económica; 

b) exame de processos tecnológicos e de do
cumentação técnica, com vistas ao possível forne· 
cimento de equipamentos industriais; e 

c) intercâmbio de dados técnicos e de docu
mentação técnica, com vistas à possível transfe
rência de _tecnologia. 

ARTIGO IV 

As Partes_ deverão celebrar Ajustes Comple
mentares ao presente Acordo, nos quais serão 
pormenorizados os programas e assuntos con
cretos de cooperação no quadro do presente 
Acordo. 

ARTIGO V 

A cooperaç-ão .prevista no presente AcordO será 
rea1izada sem prejuízo para os compromissos in
ternacionais assumidos por cada uma das Partes 
e de acordo com a legislação interna de cada 
país. 
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ARTIGO VI 

A documentação e as informações técnicas re
cebidas pelas organizações das Partes em pro
cesso de cooperação não serão dadas a conhecer 
a terceiros sem prévio cOnsentimento da outia 
Parte. 

ARTIGO VI! 

O_ presente Acordo entrará em vigor na data 
da última notificação a respeito do cumprimento 
das formalidades legais necessárias à sua entrada 
em vigor. · 

O presente Acordo terá vigência inicial de três 
anos após a sua entrada em vigor e será prorro
gado automaticamente por periodos de um ano. 

Qualquer das Partes poderá denunciar o pre
sente Acordo notificando a outra Pa'rte de sua 
intenção com um prazo mínimo de 6 meses antes 
da expiração do período anual. 

Feito em Moscou;- aos 10 dias do mês de de
zembro de 1985, em dois exemplares originaiS, 
cada um nas línguas portuguesa e russa, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Olavo Egydio Setúbal. 

Pelo Govemo da União das Repúblicas Soda
listas SoviétiCas: Constãntin Katuchev. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 

Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 
~ 

RESOLCJçAO N• 58, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.650,42 Obrigações do Tesouro 
Nacional ( OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de ltaberaí, Estado de Goiás, nos terinos do art. 2' da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.650,42 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN),junto à Caixa EcbnõmiCa Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinada à construção de unidades escolares de 1' Grau, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLCJçAO N• 59, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cariacica, Estado do Espírito Santo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 600.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Cariacica, Estado do Espírito Santo, nos teimos do art 2' da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no· valor correspondente, em cruzados, a 600.000,00 Obrigações 
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do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/ A, este na qualidade de agente 
financeiro da operação, destinada à execução de obras de infra-estrutura urbana, no Município. 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1988. ~Senador Humbero Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N' 60, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Propriá, Estado de Sergipe, a contratar operação 

de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 79.860,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Propriá, Estado de Sergipe, nos termos do art. 2' da Resolução n' 
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 79.860,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, "ste na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de projetes de infra-estrutura e equipamentos urbanos, no Município. 

Art. 2' ESta resolução entra. em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1988. ~ Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N' 61, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aquidabã, Estado de Sergipe, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados a 39.941,55 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Aquidabã, Estado de Sergipe, nos termos do art. 2' da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro--de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 39.941,55 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social~ FAS, destinada à implantação de pavimentação de paralelepípedo, drenagem e meios-fios, 
no Município. 

Art. 2'- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1988. -~ Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N' 62, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 30.0.00.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. I' É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n' 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 30.000.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), junto ao Banco do· Estado de Sergipe S/ A, este na qualidade de agente finlmceiio_da operação, destinada 
a obras de infra-estrutura e construção de moradias para a população de baixa renda, na capital e em diversos 
municípios. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 16 de setembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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FaçO saber que o Senado Fedeiãl aprovou, noS termOs do art 42, inciso VI,- da ConStituição, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 63, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar operação de crédito n9 valor 
correspondente, em cruzados, a 20.000.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 2'"diLResolução n' 93,. de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro· de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20.000.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
'(OTN), junto ao Banco do Estado de Sergipe S/ A, esfé "na quã!idade àe agente financeiro da operação, destinada 
à aplicação em obras de saneamento básico (água e esgoto) na capital e ern diversos municípios. 

Art. 2' ESta resolução entra em vigor na data de sua publicação. - "· 
Seriado Federal, 16 de setembro de 1988:- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

I-ATA DA 24" RE(JNJÃO, EM 16 DE 
SETEMBRO DE 1988 

!.!-ABERTURA 

1.1.1-ComunicaçõeS da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertui-a da 
sessão e designação da Ordem_do Dia da 
próxima sessão. 

SUMÁRIO 

1.2 ~.ENCERRAMENTQ 

13 -EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 -Comunicação 

Do Senador Roberto Campos, de que se 
ausentará do Pais. 

2-ATAS DE COMISSÃO 

~-MESA DIRETORA 

" 

4- LiDERES E VI CE· LIDERES DE 
PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ATA DA 24" Reunião, em 16 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura · 

ÀS 14 HORAS E SO 1'1/NaJOS, ACJV\MCSE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: . 

Mário Maia - Leopoldo Perez - Aureo Mello 
- Olavo Pires -João Menezes·- Almir Gabriel 
-Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Cha-
Qas Rodrigues - AfoÍlso Sancho - Cid Sabóia 
de Càrva1ho - Mauro Benevides - f':ley Mara
nhão - Mansueto de Lavor - Lourival Baptista 
- Jutahy Magalhães -Afonso Arinos - Itamar 
Franco- Fernando Henrique Cardoso - Pom
peu de Sousa - Maurído Corrêa - Meira Filho 
- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda 
- Mendes Cai1ale - Rachid Saldanha berzi -
Leite Chaves - Affonso C amargo - Dirceu Car: 
neiro - CarloS Chiarelli -José Paulo Biso!. 

0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 31 Srs. 
Senaâores. Entretanto, não há erft plenário o qUQ. 
rum regimental para a abertura da sessão. 

Nos termos do § 2~ do art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou enc:err~r a presente reu
nião, designando para a sessão ordinária de se-

Presidência do Sr. Jl1eira Filho 

gUnda-feira, dia 19 de setembro, -a realizar-se às 
14 horas e .30 minutos~_ a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olu
ção n~ 31, de 1 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do RiO Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8..424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
çllo n9 33~ de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
Çij>a1 de Mo coca, I;stado de São Paulo, a_ cqn~atar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
.ttuZi~:dOS, a 2 L _146;62 Obrigações de T escuro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido em plenário.-

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
_ção n' 38, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-

cipál de_ Caçapava do SUl, Estado _do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de_ctéditono valor 
correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obri
gações do Tesouro Nacional- QTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido enl plenário. 

4 
Votação, em turno únicO; do Projeto de Resolu

ção n~ 46, de 1988, que autoriza à Prefeitura Muni
cipal de Altos, Estado do Piaui, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferidO em plenário. 

5 
Votação, em turno único; do Projeto de Resolu

ção n? 71, de 198"8, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Peabiru, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito O() valor .correspondente, em 
c_ruza_dos, a 1~.775,4;8 9bri9âç~s-do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECERFAVóRÃvEL, proferido em plenáriO. 
6 

Votação, em turno únicO, do Projeto .de Resoh..i
ção n" 72, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-
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cipal de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, 
. ã contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.965,23 Obriga~s 
do TesourO Nac!onal- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em plenário. 

7 

Votação,_em tumo_único, do Projeto de Resolu
ção n~7 4, de 1988, que autoriza a P~feitur~_Muni
dpal de Luciara, EstadO do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 42.437,69- Obrigações do 
Tesouro Nacional - OTN, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

ii 
· Votação, em tu.mo único, do Projeto de ReSolu
ção n~" 76, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caícó, Estado dO Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 ObrigaÇões 
do T escuro Na dona! - OTN, tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

9 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolu
ção n? 93, de 1988~ que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Turiaçu, Estado do Mafanhão,_a contratar 
operação de crédito no valor corrE!$pondente, em 
cruzados, a 72.000,00 Obrigações do T escuro 
Nacional- OTN, tendo -
P~CER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

10 

Mensagem n~ 62, de- 19"88. ú1~ 77/88, n~l Cri- -
gem); relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, Esta':' 
do do Paraná, a contratar operaÇão de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.414,38 
ObrigaÇões do Tesouro Nac[onal.:._ OTN ( depen-
dendo de parecer). -

n 
Mensagem n? 69, de 1988 (n? 84/88, na o"ri

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Miranda, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em ·cruzados, a 
83.082,71 ObrigaÇões do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

12 

Mensagem n? 129, de l988 (no 321/88. na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Pre(eitura MuniCipal de ltaberaba. Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em ctUZadOs,-a 250.0GO,OO ODriga
ções do Tesouco Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.) 

13 

. Mensagem no 162, de 1988 (n9 302/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Gongogi, Estado da Ba
hia, a contratar _operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 73.309,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN (dependendo 
de parecer}. 

14 

, Mensagem n? 198, de 1988 (n~ 377/88, na ori
gem}, relativa à proposta para que seja autorizada 

a Prefeitura Mufllclpal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 

·n:o y-alor correspondente, em cruzados, a 
6.40C>:QOO,OO Of:lrig-açóes do Tesouro Naci9nal 
- OTN:1Dep-endendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Está 
encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 50 
minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS IER
MOSD0§2iDoART.IBODOREOJMENTO 
INTERNO. 

COMUNICAÇÃO 
OfícioiGABin< 031/88. 

~~"ã.sílla. 15 de setembro de 1988 

Senhor Presidente. 
Tenho·a-nonra-de· c'orriUnicar a Vós·sa Exce~ 

lência, de acordo com o disposto no art 43, alínea 
a, do Regimento Interno, que me ausentarei do 
País no período de 18 a 23 de setembro do ano 
em curso, para viagem de conferências no exte
rior. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
EXcelência OS protestos de estinia e distinta consf! 
deraç~o. -Senador Roberto Campos. 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMEI'ITAR 

- DE II'IQOÉRJTO 

Criada através da Resolução no 22, de 
1988, destinada à investigar em profun
didade as denúncias de irregularidades, 

-- Inclusive corrupção na Administração 
Pública, ultimamente tomadas tão notó
rias Pelo meios de comMicação. 

Ata da 13~ Reunião, realizada 
em 22 de março de 1988 

Aos- vfrite e doiS dias do mês de março do 
ano de mil novecentos e oitenta e oito, às dez 
horas e vinte minutos, na Sala da Comissão de 
FinanÇaS~ PiesélteS.os senhoreS Senadores José 
lgnácfo Ferreira (Presidente), Carlos Chiarelll (Re
IatórJ,-Mansue_to de Lavo_r, Itamar Franco, Jutahy 
Magalhães, Maurício Corrêa, Mende"s Canale, Af
fonso Camargo e Chã.gas Rodrigues, reúne-se a 
Cohi.íssão" Parlamentar de lf'!ciLiérito, destinada a 

-inveStiga-r-em prOfundidade as denúncias de irre
gularidade, inclusive corrupção na administração 
pública, ultimamente tornadas tão notórias pelos 
meios de comunicaçáo. 

-oerxam de compareCer, por motivo justificado, 
os Senhores SeQ~dores. Severo Gomes; José_Pau
lo Bisai e José Agripino Maia. 

Havendo número regimental, o senhot presi
dente declara abertos os trabalhos dª c_omissão 
e sOJic:lta que seja dispensada a leitura da ata 
da reunião aoteiior que, logo após, foi conside
rada aprovada. 

Com a palavra, o Senhor Sen~dor Itamar Fran
co sõllcita que oficie ao POder Executivo, através 
do ministro chefe da casa Gvil, com a finalidade 
de obter algumas informações, constantes do re
querimento que, neste momento, passa às mãos 
do sen~or _ _preSid~nte. $oH cita, aindã, que a comis
são investigue as denúncias, Veiculadas pela im
prensa, sobre_o envolvimento do atual diretor da 

Sábado 17 2435 

Ãrea Externa do Banco Central do Brasil, nodes
vio de verbas. em um proçesso aberto intema
:mel}te pelo Bancci Central, há 3 anos. O senhor 
pre:Sidente;-acolhe_asugestão. ____ - __ 

Com- a- j)al~vra, o Senhor S.enaâOr Mansueto 
de l.,avor sl,lgere que a comissão investigue a res
peito de notícias de que a S-eac; estaria finan
ciando caravanas de ônibus vindos do Rio de Ja
neiro para Brasília. O senhor presidente acolhe 
a sugestão e_ informa que _está enviando oficio 
à CACEX solicitando relação dos· pedidOs de im
portação e os respectivos deferímentõs, em or
-dem cronológica. Comunica, ainda,_ que recebeu 
da Seplan, relação das verbas referentes aos En
cargo-s Gerais da União - EGU, e Recui-SoS de 
Fundos Especiais - RFE. 

O senhor presidente, convida o Dr. Antônio Au
gusto dos Reis Velloso, $ecretário da Secretaria 
de Articulação com Estados e Municípios- Sa
rer:n, para tomar assento-~ mesa. Após o jura
mento de praxe,_ inicia seu depoimento tecendo 
consideração s<>bfe a estrutura da Sare.m, ativida
des e funções. Enfatiza, ainda, que a Sarem atua 
como órgão de assessoria e que presta serviços 
a toda, estrutura da Seplan. Como fonte de recur
sos do órgão, cita o Fundo de Participação" dos 
Estados- FPE, Fundo de Participação dos Muni
cípios- FPM, e Fundo Especial - FE. -
· Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória, 

quando usam da palavra, pela ordem, os Senho
res Senadores José lgnácic;> Ferreira, Jut.ahy Ma
galhães, AffonSo Camargo, Mansuetó de Lavor, 
Carlos Chiarelli, Itamar Franco- e Chagas Rodri
gues. 

Com a palavra, oSenhorSenadorJutahyMaga~ 
lhães requer seja solicitada à seplan informações 
sobre pedidos de liberação de verbas, feitos junto 
ao gabinete do miniStro e quais os ãtendidos. 

Finalizando, o Senhor Senador Itamar Franco 
solicita ~ presidência que diligencie e no sentido 
de saber quais as verbas liberadas pelo presidente 
da República, cujos_processos não paSsaram pelo 
exame da Sarem. · 

Nada mais havendo a tratar, o senhor presi
dente encerra os trabalhos da comissão às treze 
horas e trinta e cinco minutos, convocando os 
senhores senadores para, próxima reunião a reali
zar-se amanhã e, para constar, eu, José Augusto 
Panisset Santana, assiStente da comissão, lavrei 
a presente ata, que lida e aprovada será assinada 
pelo senhor presidente e irá à publicação junta
mente com o ~pahhamento taquigráfico. 

ANEXO À ÀTA DA J3•REUNIÃODA CO
MISSÃO PARIN>1ENTAR DE JNQ(JfRffO, 
REI\LIZADIIEM22-3'BB, CRMDAATRAifs 
DA RESOWçAO N' 22, DE 1988, DES77-
NADA A INVES77GAR EM PROFUNDIDADE 
AS DENáNCIAS DE fi!REGUUIRIDADES, 
fNQ(JSJVE CORRUPÇAO NA ADMINISTRA

. Ç)ÍO J>áE>UCA. (/L 77MAMENTE TORNADAS 
TÃONOTÓR!ASPELOSMEIOSDECOMU~ 
NJCAçAO; DES77NADA A OfJVfR O DEPOI
MENTO DO DR. ANTÓNIO,AUOUSTO DOS 
REIS VELLOSO, SECRETilR/0 DA &'oREM, 
QUE SE PUBUCA COM A DEVIDA AUTORI
ZAçAO DO SENHOR PRESIDENTE DA CO-
MISSÃO. . · 

Presidente: Senador José Ignácio Ferreira 
Relator: Senador CarlOS Chiarelli -

(Íntegra do apanhamento taquigráflco da reunião) 
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A presidência declara abertos os trabalhos da pre
sente reunião. Indago dos srs. senadores se que
rem ou0r a leitura da __ súmu1a da_ata_da sessão 
anterior ou se dispensam. (Pausa.) 

Dispensada a leitura. · 
A presidência conce-de a palavra ao nobre !?:ena

dor Itamar Franco. 

O SR: SENADOR ITAMAR FRANCO -Sr. Pre
sidente, peço a gentileiza de solicitar as seguintes 
informações ao Poder_ Executivo, através do mi
nistro-chefe da Casa_ Civil: 

1 -Qual é a competência e atribuição da 
SEAV. 
2- Quais foram os gaStOS rtiafizados em 

86/87? -
"3- Quais forarii -as ·verbas liberadas? Quem: 

autoriza tal liberação? 
4-Quais os recursos e montantes colocados 

à disposição da secretaria em 86/87? _ _ -
5 --Quais as fmaJidades das verbas colocadas 

à disposição da SEAC? ~-

6- QUãl a metodologia a dotada para suas atri
buições? 
7- De que forma foram essas concessões de 

verba? Através de _dinheiro, de cheque, notas fi
nanceiras? Se de notas financeiras dar o valor, 
data e especificações para quê ·e quem as emitiu? 
Quais os números das notas financeiras re[eren· 
tes a Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Acre, e em que época foram as liberações? 
Tendo sido através de dinheiro em espécie, por 

"? 

quã:_ QuantOS fürlc1óllâ'fióSTinha a Seac em 
86/87? Qual a forma _de contratação? lnforinar 
nomes dos funcionários ou servidores que foram 
requisitados aos governos estaduais, particular
mente Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Acre. _. 
9-Há algum funcionário à disposição de au

toridade estadual? QUantos e em que órgãos em 
86/87? - . 

1 O-Quantos projetes foram-liberados por es-:.. 
tado, número dos projetas e o montante_d_e recur· 
sos por· estado, particularmente, Minas Gerais, 
São_EauJO, Rio_de Janeiro e Acre, discriminan
do-os. 

11 -Indicar os recursos creditados em contas 
específicas para cada convênio. 

12-QuaJ o crédito adotado para os atendi
mentos dos projetas solicitados e qual o número 
dessa solicitação e dosatendimentos,_por estado? 

13-- Qual a forma-de fiscalização do emprego 
das verbas liberadas, no âmbito da própria Seac 
em 86/87. Indicar- eStadoS. prefeituras ou quais
quer entidades benefidãdas e se ·prestaram con
tas no prazo de 8 (olto) meses contados da data 
da liberação dos recursos~ 

14- Qual o montante de recursos liberado pe
la Seac para os Estãdos de Minas Gerais, ~âo 
Pau1o, Rio de Janeiro e Acre, para quais entidades, 
que valor e qual o montante de recursos aplicados 
pela comunidade nesses mesmos projetos? 

15 -Dos projetes liberados, quantos já foram 
executados, quantos estão em andamento, quan
tos já frzeram prestação de contas? 

16-Informar quem dirigia a Secretaria Espe
cial de Ação CornurUtária - SeaC, noS arios de 
86/87, informando, também,- a quem ela está su
bordinada no ano de 1988. 

-- 17 -Informar se o planejamento, a coorde
nação e a execüção de prowamas c~munitários 
nos anos de 86/87 _tiveram a aprovaçao do Exce
lentíssimo Senhor Presider:l!l~- da RepúPlica. 

18- Informar proposta orçamentária de 
86/87, dando as dotações específicas. 

19 -Indicar como foram movimentados e por 
quem nos anos de 86/87 os seus créditos orça
mentários. 

20 -Informar quais os recursos liberados pela 
Secretaria do T escuro Nacional e por ordem de 
quem? 

21- Indicar a discriminação analftlca das do
taçõ_es orçamentárias globais, dos créditos adicio
nais e de outras recei_tas caso existentes, __ 

Aproveito a oportunidade para renovar _a V. Ex~ 
meus protestos de elevada estima e apreço. 

É o primeiro ofício que encaminho a V. ~ 

Q SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)-
9brigado. 

A Presidência tomará as providências que V. 
Ex' sol!cita. --

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, 
outra informação. Gos-taria que V. Er se dirigisse 
à Presidência do Banco_ Central para se informar 
sobre _o que se passa realmente com ·o atual_ Dire
tor da Área Externa, Arnin Lore. Segundo informa
ç-Cles detectada~ pela imprensa, o atual dirigente 
da Área Externa do Banco Central estaria envol
vido em irregularidades cambiais praticadas pela 
empresa gaúcha Farol, que resultaram no desvio 
de dlvisas da ordem de 14 milhões de dólares. 
GoStaria que V. Ex" solicitasse do_ Banco Central 
informações sobre o atual_ diretor Arnin Lore sobre 
a empresa gaúcha F:arol S/ A ~portação de Soja, 
e se -realmente houve desvios da ordem de 14 
milhões de dólares? 

O SR. PRESIDENTE_(José lgnáclo- Ferreira) 
-A -Presidêílcia tomã:rá as providências· que V. 
Ex' solicita. 

Tem a palavra o nobre Sr. Senador Mansueto 
de Lavor. 

O SR. MANSOETO DE lAVOR - Sr. Presi
dente, o JorRai do -Brasil de hoje, na página 
3, publica uma matéria assinada pela jomali~ 
Elenilce, sobre o título "O Governo Paga Apolo 
de Favelados". A matéria descreve a vif!d~ de _ 
1 O õriibuS para BraSília, tJ:aiendo uma torcida em 
favor dos 5 ãnos - até ai tudo bem -ao preço_ 
de 2,5 milhões, tudo bem. Mas a matéria acres
centa que as despesas dessa caravana em favor 
dos 5 anos e do presidencialismo é financiada 
pela SEAC - Secretariá EsPeCial de ASsuntos 
Comunitários da Presidência da República._ Indu~ 
sive diz que o patrocinador, ou melhor, o executivo 
da SE.A.C que financiou a caravana é um tal de 
Sr. Ronald, Assessor do Secretário Nelson_ P!(_)en-

ça. -- ~ - - ... - - - .. 
Gostaria que V. Ex~ tomasse as segutntes proVI

dências: procurasse saber quais fora_m_ as despe
sas da SEAC do RiO de Janeiro, nesses últimos 
30 dias, e especifiCamente acerca de pagamentos 
de ônibus em direção a Brasília. 

A notícia causa espécie,_ poi'que exatamente a 
SEAC e a SEPLAN estão envolvidas nos trabalhos 
déSla CPI e a serem verdadeiras essas notícias, _ 
realmente, a SEAC não está tomando conheci
mento dos trabalhos desta CPI. 

Era só Jsso que eu queria saber. 

O SR. PRESIDENTE (José _lgnácio Ferreira) 
___: A Pr~idênda que fá havia- ãSsiilalado o fqto 
e já iria referir-se a ele; entretanto tomará as provl-
dêl!~~ q~ Y. Ex~ solic_ita. _ ·; 

O SR. RELATOR (Carlos Chiatelli) - Peço a 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jqsé lgnácio Ferreira) -
Concedo a palavra _ao nobre Senador. 

b SR: RElATOR (Carlos Chiare IIi)-~ Com rela
ção ao Requerimento no 2, do Vice-Presidente, 
Itamar Franco, um assunto que também mereceu 
a nossa preocupação nos últimos dia_s - ql.l_e 
ê a questão referente ao Banco Cen~l :- eu 
sugeriria que se pedisse uma cópia dessa sindi
cância, porque toda a questão está c_entrada no 
fato de que há uma peSSoa que fõi indicãda para 
o cargo de Diretor do Banco Central e, segundo 
informa_ções, notícias, comentários, essa pessoa 
estãria referida no bojo e texto de uma sindicân~a · 
que se processa e que não está concluída ain~. 
sob a égide _do próprio Banco Central. 

Então, o fato que criaria uma situação real~ 
mente independente paradoxal é que alguém qu_e 
estaria sendo_ motivo de sindicância pelo fato_de, 

-- no exercício das suas funções como Diretor de 
um banco privado, ter-se envolvido numa opera
ção menos regular com um empresa ou com 
várias empresas privadas com-conseqüências da
nosas, no plano cambial e nas relações financeir~ 
internacionais do País, essa mesma pessoa tena 
sido guindada para ocupar uma função,_ sobre
tudo preocupante, porque seria Diretor da Área 
Externa. Iria operar na área em que operava, o 
que é lógico em termos de formação técnica, 
mas só que, agora, em nome do Governo_ no 
órgão de fiscalização, quando a~arentement~ el~ 
estaria sendo fiscalizado em motivo de uma stndi
c_ância por sua atuação no banco privado. Para 
que as coisas não fiquem ':10_ pjano, digamo,s_, 
das suposições, para que nós não fiquemos fazen
do eventual juízo temerário, eu_acho extremamen
te pertinente o requerimento do Senador Itamar 
Franco. Lamento que nós não es_tejamos já com 
a vigência da nova Constitutção nos termOs do 
texto que já se aprovou na semana passada, pela 
qual os diretores do Banco Central terão que ser 
apreciados, através do seu curriculum e dos_seus 
antecedentes na sua qualificação, pelo CongreSso 
Nacional; quer dizer, se lhes _dará_maior garantia 
de permanência, mas se lhes exigirá previamente 
uma investigação com a c-o-responsabilidade de 
poder decisório do Congresso. ~s . afora iS:S_O. 
eu creio que seria de _extrema valta que a ComlS· 
são, por sua assessoria, examinasse o dossiê int~· 
gral. Que se requisitasse do Banco Central essa 
sindicância para que nós pudéssemos, num prato 
hábil, dizer realmente se algo há que co-respOn
sabiliz:e essa pessoa ou se ela apenas é citada 
por decurso de uma só fu":ção ~o _ban.c<: privado 
e O problema é com uma outra _mStltuJSao. 

Isso é que eu gostaria de encaminhar a V. EX', 
apoiando o requerimento do Senador Itamar 
Franco, mas agregando que nós tenhamos a c(>
pia da sindicância, para nós podermos manifestar 
com maior firmeza uma posição que não fique 
no plano da dúvida apenas. 

-o SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)
A Presidência recolhe o aditamento de V. EX' e 
tomará as providências nesse sentido. 
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A Presidência comunica que está enviando um 
ofício à Cacex solicitando reiãção de pedidos de 
importações que assinalem a ordem cronológica 
desses pedidos por protocolo; o nome requerente 
e_ o objeto da importação solicitada, e, também, 
a relação de deferimento desses pedidos de im
portação, assinalando a ordem cronológica em 
que se deram tais deferirriefltos. Comunica qLÍe 
recebeu do Sr. Ministro da Seplan a relação dos 
pleitos financeiros liberados à-conta dos recursos 
de fundos especiais de 1986 e 1987 e_ a_-re_Iação 
de encargos gerais da União, em 1986 e 1987, 
com a individuação dos_pedidos que foram libera
dos com até 25 dias e, também, dos pedidos 
liberados em até 30 dias e com mais de 30 dias. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presi
dente, isto é aquilo que a empresa está chamando 
"lista da fisfologia", ou não? 

O SR. PRESIDENTE {José-lgnáêlO-Ferreira)..:... 
A Imprensa referiu~se a esta denominada lista da 
fisiologia objetivando aqueles pedidos que foram 
formulados indiscriminadamente. O que nos foi 
'informado, por solicitação nossa, é todo deferi~ 
menta em até 25, em até 30 dias, _ou seja, aquilo 
que foi deferido em dois dias está na lista de 
até 25 dias. 

OSR.JUT AHY MAGALHÃES_:..__Sr. Presidente.-

0 SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
Tem a paJavra V. Ex", senador Jutahy Magalhães. 

O SR.' JOTAH'/ MAGALHÃES- Sr. Presidente, 
eu perguntaria a V. Ex' se houve resposta da Casa 
Ovil a respeito de um oficio que V. Ex' enviou 
solicitando informações sobre o BNH. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnliclo Ferroira)
Eminente Senador Jutahy Magalhães, não houve 
resposta. 

A Presidência irücia a semana com a determi
nação de tomar as providências necessüias, com 
base na lei, para esses casos. Não só _Q c.;:~,so da 
Casa Gvil, como tambérri o do Ministério das 
Comunicações, porque, agora há pou-Co, a Presi· 
dência tomou conhecimento - e vai inteirar-se, 
detalhadamente, do assunto - mas tomou co
nhecimento en passant, agora, aqui no corredor, 
através do Senador Marcondes Gadelha, de que 
o Ministério das Comunicações encaminhou as 
informações solicitadas pela sua Comissão. 

Quero saber quais foram as solicitações que 
ele formulou e qual aquela que formulamos, cote
jando uma com outra, para vermos se realmente 
houve algum fato impeditivo, porque me parece 
extremamente grave que, se foi o mesmo pedido, 
não tenhamos ainda rece.bldo essa Jnformação. 
Com base no texto da lei, e af vai V. EX' permitir 
aprofundarmo-nos melhor no assunto ... 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES_- Beatamente; 
isto é _o que eu peço. - -

O SR. PRESIDENTE (José IQÍ1ácio Ferreira) 
- ... para não -colocarmos a questão fora dos tex
tos da lei. 

Com base no texto da lei, a Presidência, ainda 
hoje, tomará as providências necessárias; não só 
quanto ao caso da casa -Civil como quanto ao 
do Ministério das Comünfcações. --

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a 
v. Ex' 

-~0 SR.-PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
A Presidência é quem agrade_c_e a V. Ex!_ -

Muito obrigado. 
Está presente o Dr. Antônio Augusto dos Reis 

Velloso, da_Se_cretaria de Articulação com Estados 
e .Municípios - Sarem, e a Presidência solicita 
o seu comparecimento diante da Mesa, para a 
tomada de seu juramento. (Pausa.) 

Dr. Augt.Jsto, o Côdigo Penal pune, no art. 342, 
o falso testemunho. 

v. s~ vai prestar juramento. 
V. S• jura dizer a verdade do que souber e 1he 

(or perguntado? 
V. S•,. por favor, tome assento aqui à mesa. 

(Pausa.) 
Dr. António Augusto, V. S• poderia dizer-nos 

o seu nome ct>mpleto? -

O SR: ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO --AfltOOiO-Au9usto dos Reis VellosO, 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
A sua idade? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS R~ISVELO
so--"Ciri_i{ü~nfa ·e- três anos. 

O SR. P_RESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)_-
0 seu estadO c!vii? -

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO-
-·so - Casado. · 

O SR. PRESIDENTE (Jósé rgnácio Ferreira)_:_ 
E a sua residência? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DÓS REIS VE
LOSO --'- F n<i"i5HIS ·- QL 8 - CÓnjunto I, 
casa 11 - Brasüia. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. S 1 tem a sua profissão? V. S• é funcionário 
público? -

O SR: ANTÔNIO AUGUSTO DOS REI$~ VE
LOSO- Eu sou Economista, funcionário púbüco 
~ ex--funcionário do Banco do Brasil. 

O SR PRESIDENTE (J~sé-J9-nácio Ferreira)
Onde V. S• exerce, atualmente, a sua atividade? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE: 
LOSO ~ AtUaJfnimte, sou fi.Jndónário do IPEA 
e titular da Secretaria de Articulação com estados 
e municfpios, que é um órgão integrante da Secre
taria de Planejamento e Coordenação da PresiR 
déncia da RepúbliCa. 

O SR-PRESiDENTE (José lgnácio Ferreira)
Dr.'Antônio Augusto, V. Sr é parente, amigo íntimo, 
o_u i~i~ig_o de quaisquer da_s _pessoas às quais 
vou-me referir? 

O SR. ANTÔNIO AUG.USTO DOS RÊIS. VE
LOSO .... : .. : O~éX::.Ministro Aníbal Teixeira. · 

-C>-SR.-PREsiDENTE (Jo~é ignáci;;, F~rr~ira)-
V. S' é parente, amigo íntimo ou inimigo? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO --Conheci o-Ministro a partir do momento 
em que ele tomou posse no Ministério. 

_ OSR. PR_E;?IDENTE (José.lgnáC_io_Ferreira)
Mas V. _S• __ riZto é parente, nem amigo intimo, nem 
lilímigo? _ 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DQS. REIS VE
LOSO-Não. 
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O SR. PRESJDENTE_(José-lgnádo Ferreira)
Vou Continuar mencionando nomes. E do Si'. Sér
gio Menin Teixeira? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
LOSO - Não conheÇo. · 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
E do Sr. Lúcio Verfssimo? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - O Si-. Lúcio Verfssímo, também, eu 

--b conheci ha oportunidade em que ele estava 
na Chefíá-de "Gãbinete do· ex-MiÍ1istro AníbarTei~ 
xeira. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnác:lo Ferreira)_-:
Do Sr. Alencar Guimarães? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO -- Não coilheço. 

· O SR. PRESIDENTE (José Jgnádo F em! ira) -
Do Sr. Michal Gartenkraut? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Trabalher cOm o Dr:-Micliãl, também, 
â pa"rtir do momento em que ele assumiu na Se
cretaria de Planejamento o cargo de Secretário
Geral. 

-.6 _sR: PREsiDENTE- (J00:é Jgnácio Ferreira) -
Do Prefeito José Gomes Graciosa, de Valença?_ 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS_ REIS VE
LOSO - Não conheço o Prefeito. 

b SR. PRESIDENTE (José lgnácio ferreira) _
Dr. Af1tónio Augusto, solicito que V. S• faça uma 
breve exposição acerca do funcion_amento, não 
só da sua Secretaria como também do Mi!listério, 
da. Seplan,_ no que toca à liberação de verbas, 
ou seja, a mecânica da liberação de verbas públi

-ea.S; ·aurante o período do ex-Ministro Arúbal Tei
xeira e durante o periodo imediatamente anterior 
é o período lrri~dia~mente posterior. v. s• tem 

-a palavra. __ 

O SR.~ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
L_OSO - Muito beni, a minha primeira palavra 
é de registrar a !ninha satisfação de poder dar 
aqui, neste recinto, uma colaboração aos traba
lhos- trabalhos -importimtes, de grande comple
xidade_---, que estão sendo desenvolvidos no âm
bito desta Comissão. 

Como titular de um órgão eminentemente téc
nico, que é a Sarem - Secretaria de Articulação 
com Estados e Município$- que integra a Secre
taria-Geral da Secretaria de Planejamento e CoorR 
denação, gostaria que o meu depoimento resu!R 
tasse útil e profícuo_ na direção dos trabalhos e 
da objetividade que _está sendo dada_ a todos os 
trabalhos da Comissão; 

A Sarem, como eu disse, foi criada em 1972 
e é um órgão que integra a estrutura da Secretaria 
de Planejamento da Coordenação Geral. A vincu

-lação direta da Sarem é corri a Secretaria-Geral; 
desde a sua origem ela teve essa vinctdaç_ão com 
a Secretaria-Ge~ e, naturalmente, é _um órgão 
que atua como órgão de assessoria do Secretá
rio-Geral e do Ministro titular da Seplan. 

Nesse periodo em que a Sarem existe, desde 
1972, ela desenvolveu uma série de atividadE:s 
que tiveram, vamos dizer, modificação recente. 
No ano _passado, em 1987, algumas das funções 
da Sarem foram transferidas para o Ministério da 
Fazenda, principalmente aquelas funções ligadas 
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aó exame e reconhecimento de. prioridades para ê distnbuída, automaticamente, por cotas fl).en-
efeito de contratação de empréstimos, sejam in- Banco do Brasil, de acordo com a legislação mais 
temos, seja~ externos, e todo o ac:ompanhamen- recente, que vem de 1980. Duas leis, dois decre-
to de endividamento dos _estad_os e municípios. tos-leis, que atribuíram essa forma·automática de 

Gostaria de deixar b_~rn çl~ro, a SaJem atua distribuição desses recursos. Bem, temos o Fun- · 
como 6rgão de assessoria; é um órgão qUe presta do q;pecial. Eu faJei do Fundo Esp"eciaJ, que cor-
serviços a toda a estrutura da Secretaria de Plane- responde a 2_% do Imposto de Renda e do IPI. 
jamento. Nesse. sentido, se identifica com todas Esse Fundo Especial tem uma grande parte -
aquelas outras secretarias ciue atuam na mesma até o ano pasSado mais. de 60% -que também 
direção, e principaJmente daquelas secretarias, é distribuída, automaticamente, não p-or todos os 
daquelas unidades de,_ Secretaria de Planejamento Estados. Há um critério de distribuição para os 
que, de certa forma, administram recursos·, ou Estados do Norte, Nordeste, T errltórios do Norte 
participam da adminlstração de recursos, a exemw e C~~o-Oeste; e no Sul, Centro-Sul, Santa Cata-
pio da SOF; que é a Secretaria de Orçamento rina. Então, o Fundo Especiartem uma distri-
e Finanças; existem ·diversas secretarias. Alguns buição diferente, que é esta. Uma parte desses 
recursos que são administrados ou que, de certa recursos, a parte que não é distribuí~a automati-
forma, transitam na Seplan, eles têm órgãos que camente, constitui o que se ch~ma a Reserva c;:io 
são os utilizados tanto pelo Ministro, como pelo Fundo Especial. A Reserva do Fundo Especial 
Secretário-Geral, para o acOmpanhamento da ad- fica sendo uma reserya para a ut11ização a cada 
ministração desses recursos. Por exemplo, os re- exercido. Aléiç d~~o. há, _naturalmente, sempre 
cursos do PlN- Proterra. ExiSte urri:órgão na quedesejadopeloGovemoFederale·sempreque 
Seplan que ajuda, apóia, a situação de ass_essoria decidido, há o apoio_ aos estados e municípios, 
junto aos titulares do <órgão. A Sarem, nesse senti- que é feito, também', com recursos orçamentários 
do, atua como um órgd.o que também dispõe da União. Estâ é a. -outta fonte, a forite d_e distri-· 
dê recursos sob administração. Por exemplo: há buição de recursos, também a cada exerdcio. 
um recurso típico da Sarem, tfpicO dessa ·articu- São recursos do orçamento da União e que s?Jo 
lação com estados e municípios; são os recursos conheC:iâos com() VindoS de _Encargos Gerais da 
ligados ao Fundo de Participação. As fontes de União, os chainãdos EGU. Nô ano de í 987, alêm 
recurso, básicas, da Sarem, as fontes básícas de daquela fonte já· indicada, que teve a sua distri-
recursos, correspondem, justamente, a todas as buição feita de forma coinpletamente autOmática 
transferências_ qU:e a União Federal, o Governo- · - são os dóis f~ndos dos estados e o fundo 
Federal, exerce, atua, n~ _direção dos estados e esPeciàl,_ nO Valor "dê '172,7_ bilhões·- tivemos, . 
dos munkíp!os - aquelaS transferências _insijtu- como efetivamente distribUídOS no ano passadO, 
clonais, aquelas transferências que resultam de nos recurSos qUe estão afetos à Sarem, e 'ein 
uma partilha de receita da União. São receitas que ·de certa forma ela participa, da Reserva do 
da Unlão, tipiCamente da União, e que são parti- Fundo Especial, que é a([uele- fUndo de dístri-
lhadas entre as duas outras ~sf_g_ras da Fede111çã..o: bulção ao longo do exercício de 1987,5,2 bilhões. 
os esta~os e os myniç;ípios. São os fundos de E de recursos do Orçamento da União, alocadOs 
participação; são os imp-ostos únicos;. o Fundo para esse ·fim, para apoio a estados e municípios, 
de Petróleo; tqdos esses recursos que têm um no ano de 1987, 11,2 bilhões. Além dessas fàrites, 
critério, uma legislação própriã, e através desta tivemos Uma deci$ão específica do Governo Fe-

, legislação se exerce esta atuação de transferência _deral em relação a urO prOgra"ina de apoio finan
para os estados e rnunicíp.ioS~ Bem, dentre estes ~el~O aos m~~\cípiõs. Isso constitui o programa 
recursos que são partilhados e que representam de apoio financeiro qe emerQêrida: ãoS munlcí-
a grande massa de recursos que transitam pela pios, no ano passado, no valor de 6 bilh~s de 
Sarem, existem os doLs Fundos de Participação crUzados. 
específicos dos esU,.dos e rriuoJópios; é o Fundo 
de Participação dos Estados, o chamado FPE, 
e o Fundo de Participação dos Municípios, o -cha
mado FPM. E, além disso, o Fundo Especial. Es~ 
tes três Fundos, essas três fontes de recursos 
são recursos que derivam do produto líquido de 
arrecadação do Imposto de Renda e do !PI. Então, 
o Imposto· de Renda e o lPI, que são os d.ois 
maiores impostos da União, são recursos federais, 
têm uma parcela que é transferida em favor dos 
estados e municlpios. O Fundo de Participação 
dos Estados corresponde a 14%, e o Fundo de 
Participação dos Municípios corresponde a 17%. 
O Fundo Especial, hoje e sempre, desde a sua 
origem, correspondeu a 2% dessas duas fontes 
de recurso. Em 1987, para que se tenha uma 
dimensão dessa visão financeira, dessa visão de 
recursos que passam pela Sarem, essas três fon~ 
tes que correspondem ao Fundo de Participação 
dos Estados, ao Fundo de Participação dos Muni
cípios e ao Fundo Especial tiveram, coTno recurso 
efetivamente distribuídos no exerddo; 172,7 bi
lhões de cruzados. A distribuição desses recursos 

. se faz de forma automática. Ela não tem nenhuma 
ingerência, seja da Seplan, seja da Sarem, ela 

0 SR. MANSUETQ DE LAVOR - De onde 
veio esse dinheiro? 

O sR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
-I.õSb -Também do recui'SO da. (.lnião, do Or

çamento da União, ou seja_,_ de -EncargoS -Gerais 
da União. O apoio financeiro aos municípios, esSe 
apoio financeir'o de emergência, teve como fonte 
çle r~cursos orçamentá_rio_s da Uni~o. Ném disso, 
há o programa de cooperação técnica que a Sa
_rern, desenvolve, que é um programa eminente
rTiente técnico, ele vem se_nd.o_traba]h.3,do, opera
do, desde a origem da Sarem; esse_é _UfTI pr~ra
ma tradidonai; eminentemente técnico, e que tem 
comó parceiro principal a Secretaria de Pla.neja
mento dos estados, e que representa um trabalho 
de mais longo prazo, ~m trabalho que vem sendo 
perseguido desde a origem da Sarem. Embora 
ainda inexpressivo do ponto de vista financeiro, 
esse é um pro9r"ama de grande importância, de 
grande relevância técnica, porque· permite todo 
o enla;ce, todo esse rel~dpnamento, entre as três 
esferas de governo,· e- pemiite o apoio, iião só 
de treinamento, mas um apelo na direçãO dos 
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.estados e municípios. Esse p~ograrna foi de 88 
milhões. 

Isso significa que o total de recursos por essas 
fontes que procur.ei indicar para dar um panora
ma, pelo menos um çonjunto ligado mais direta
mente às atividades da Sarem, .e da Seplan, atra
vés da Sarem, totaliza cerça de 195,3 bilhões que 
corresponde à soma- das parcelas que indiquei: 
172,7; 5~; 11,2; 6 bilhões e· os 88 milhÕes que 
não somam. Essâ é mais ou menos a- faixa de 
manobra, a lig3ção da Sarem, no âmbito da Se· 
plan, e, naturalmente, que dentro disso pressupõe 
um trabalho técnico desenvolvido, no sentido de 
iPoiaf diVersaS -urlfdade.S da F"ederâÇ:ão. ACredlto 
que com esse resumo rápido haja condições _de 
me colo_car à disposição da Comissão e, talvez, 
explicitando agora o que foi indagado objetiva
rnente e ·colocado pelo Exm-:> Presldente da Co
missão, no que se refere a co_mo isso se opera, 

_ comp veÍ'n sendo operado a cada ~ercicio. É 
natural que façamos uma observação: o que se 
véiifica pOr e~ conjUntO é-que do total de.sses 
recursos que tiveram trânsito pela SejJian, no âm
bito da Sarem, infõisto em dizer que não_ é só 
a Sar-em que administra ou que participa da admi
ni_stração de r~curs-os a fundo perdido, não só 
com relação a ou:tros ministérios;_ ca_da_ ministério 
-tem a Sua fõnte de c.ecursos, mas.-coinOnç-próprio 
âmbito da :Seplan são diversas secretarias, diver
?Qs_ órgãoS, que têm ·mais ou menos essa partici
pação. No âmbito d_a Sarem seria esse Conjl,!nto. 
E o qUe ___ se -verificâ'~_'deSse _cQnjunto? VerifiCa-se 
o seguinte: que dos 195,3 milhões, 88,4% corres
pondem àquele subconjunto-dos fundos de parti
cipação que são distribuídos ~utomatkamente. 
A di'stribuíçãci é feita- sem nenhuma ingerência 
de- nenhum órgão.·A Reserva do Fundo Especial, 
aquela parcela .. do fundo especial que ficou livre 
para distribuição e que totalizou 5,2%, isso corres· 
pendeu a 2,69%. Bem, do Orçamento da União, 
das parcelas que derivaram do Orçamento da 
União, os recursos alocados, especifiCâffiente, pa
ra os estados e-municípios, tOtalizaram - como 
eu disse- 11,3: IsSo corresponde a 5;75%. O 
apoio de emergência correspondeu a 3,07; e· o 
Programa de Cobperaçãb Técniea,-nesse-can
jun~, realmente, não tem ·e.xpressão financeíra 
signifiCativa, ele seria 0,05%. O .que se observa, 
o que _eu tenho observado, ~ aqui o-meu depoi~ 
menta naturalmente está multo preocupado com 
o quê ocorreu, parlr qUê el~ tenha fundamento 
nos fatos, é que, primeiro, Cada ministro ·tetn o 
Seu estilo de trabalho, quer- dizer, _Cada ministro 
tem a sua forma de operar, tem a sua form~
de s_e organizar, tem o seu estilo de trabalho. Nes
se sentido a Sitr~rn~ corno órgão téCnicó, ela sofre, 
eJa ittua, ela funciona,- ela opera diretamente efu 
relação a essas diretriz.es, a esse roteiro, a esse 
Perfil que é dado à Seplan, em cada adr:ninis· 
tração. Há dentro da Sarem urna preocupação 

-e· urila convicção de que convém que seja man
tido o perfil, essa trajetória que vir:·,e_ ~~ndo obser
vada nos_úl!imos anos, no SP.otido ae qL!e a distri
buição de recursoS. da Uniãc. para ·apoiei a es"tÇJ;dos 
e municípios se dê, fundamentalmente, de forma 
descentralizada e automática. Isso deve ser perse
guido. é um objetivo que çonvém seja persegl!ido, 
no sentido de que,- aquelas verbas, aqueles re_cur_
sos que fiquem para a administração a cada exer
cício; sob a forma de distribuição a fundo per~lido, 
s, eles sejam, realmente, residuais. Isso ~ o que 
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se verifica nos últimos anos, pelo que a gente 
tem observado. Então, -eSsa é uma posfção da 
Sarem. É claro que_cada ministrO tem o seu estilo 
de trabalho. O que se observou é_que,_o ano 
de 1987, nesse sentido, foi, realmente, um ano 
diferente. O volume de recursos foi -maior: toda 
essa colocação de recursos teve uma ênfase dife
rente e que está, pelo m'enos, retratada aqui noS 
quadros. (Pausa.) Eu me coloá:i"â:dlsposição dos 
~nhores membros da comissão. 

O SR. JUT AHY MAGAIJ-iÃES· __,...:Sr. Presidente, 
aproveitando essa última informação, gostaria, 
apenas, de um esclarecimento do depoente. 

No ano de 1986, quanto foi Qasto com esSes 
recursos? - -

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO.DOS REIS VE
LOSO----: Em 198ô; no total dos recurSos, deixe
me eu ver se tenho o conjunto. Eu vou Isolar 
só a parcela ... 

9 SR. JUTAHY MAGALHÃES-" V. S•já falou 
que o ano c:l.e 1987 foi Um ano diferente. Com
preendemos. 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS YE· 
LOSO. - Por eXemplo; vamos isolar- a parcela 
automática. A partir de que a parcela automática 
tem um tratamento de automatização; d.escentra
lizada; e a parcela que fica para alocação durante 
o ano, na parte de Rese[Va do Fundo Especial 
e EnCargos Gerais da União, totalizou 1.2, um 
bilhão e dwentos, mais ou menos. · 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES...:.Em 1986, 1.2; 
em 1987, 22.7~ 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTd DOS REIS VE
LOSO" - lncluído o apoio financeiro de emer
gência aos municípios, 22.7; É esta a relação. 

·o SR. JCITAHY MAGALHÃES ~·A relação foi 
grande na Seplan. -

O SR. AFFONSO CAMARGO...::... Sf. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)-
V. Ex~' tem a p~lavra, Senador Affonso Carnar9o. 

· O SR. AFFONSO CAMARGO -Pedi a paliivra, 
pela ordem, porque, salvo rnelhof juizo, parece- , 
me que seria a oportunidade, agora, ainda no 
depoimento inicial do Dr. Antônio Augusto dos 

'Reis Velloso, de S. 8' falar sobre critédos, porque 
para nós é menos importan(e-o montante e. sim, 
os critérios. Quer Çizer, exigêricias _e controles, 

· como é ·que se faz Isso? Porque nós tivemos, 
aqui, uma ·declaração de um dos depoentes, se 
não me engano o Dr. Verfssirno, d~ corno era 
a fundo perdido não precisava haver controle, e 
que nos pareceu um absurdo, porque a fundo 
perdido precisava haver muito mais cOntrole, ain
da, porque é dinheiro públiCO. 

Então, não sei se seria o caso de o depoente 
nos dar uma idéia de como" a Sarem faz para 
defender o bom uso do dinheiro público, desses 

. recursos todos. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
Obrigado a: V. Ex" A Presldência passa essa inda
gação ao depoente, mas reitera ao depoente que 
o que solicitou no início foi que S. 5' fiZesse uma 
exposição sobre como era o mecanismo de apro
vação e liberação dessas verbas.no peóodo ante:. 
rior, imediatamente anterior, ao período do Minis-

tro Arúbal Teixeira e no período imediatamente 
_ posterior ao Ministro Aníbal Teixeira .. Foi essa a 
solici~çâo que a Presidência fez. V. Ex• disse que 
Cada Ministro tem p seu estilo de trabalho; e a 
Presidência indagaria; nõ bojo dessa solicitaÇão; 
qual o estilo do Ministro Aníbal Teixeira e qual 
o estilo dos Ministros irnediatãmerite anterior e 
posterior a ele?. 

O SR. RELA fóR (Carlos thiarelli)- B-em, exa
tamEmte à lUz dessa"~ ConSiderações, espero toinar 
bem objetjvas as questões, cor'no têm sido explici
tadas aqui pelo Presidente, 
__ Gostaria, em primeiro lugar, que V. S• nos dis~ 

-ê~_e com quantos ministros já trabalhou? Se
gundo: quais foram os 'ministros? Terceiro: desde 
q_Uâtido está nessa função específica de titular 

-da Sarem? .- · 
V.· S• disse-nos ciue os ministros têm estilos 

dif!:!rente:s, evidente; e que 'o ano de 87 _foi um· 
.-.ano diferente, um·ano atípico, houve maiS recur
-sos, Por que houve mais re_cl,lrsos.? Po~ urna situa-

ção_ cbf:lt,[J.Qencial? Por que foi um ano mais dadi
voso em todas as áreas orçamentárias, ou, especi

_fjçaroente, n~ Seplan, Sarerri hoUve -rnC!iS recl.lr
Sos? À lw de qUe critérios aurnei1ta)'am os recur

. Ses nessa faQca de distributçao di.~criciol'lária? Por
, que .acho que temos de esterilizar t9da aquela 

parcela que diz respeito à distribuição automática. 
Estamos, aqui, discutindo a parte de distribuição 
discricionária; e aí vem a questão fundamentàl: 
qual é a iritéi'fei'êiu:ía: Objetiva da Sarem? o órgão· 
que o Senhor dirige -O SenhodnslStiu em nos 
dizer, e nós _nãõ vemos por que deixar de crer 
·e at~ terlfõs- ínformações que o é - é um_ órgão 
t#dtico~ Erltãó, o qu.e faz esse órgão técnico, Pelo 
qual passam recursos ·de distribuição .:...._ cerca 
de·.3 bilhões de. dólares? Como é que fuhciona 
esse mecanismo técnico? Em que momento os 
pedidos chegam à Sarem? ·A Sarem tem foi'ça 
para objetar, impedir uma liberação de verba? 
Elã-dá Um parecer; quando a deci~o já está toma
da, para encaminhamento ou ela dá um parecer 
-~ue pode sustar L!ma decis~o do M1nistro? Passa 
pela Sarem antes de o Ministro decidir, ou passa 

-depois de o Ministro decidir? Se passa depois 
de decidir, a Sj3rem é. um grau de recurso ou 
ela é uma mera adaptadora da de_ciSão às formas 
legaiS; ou simplesmente .ela nãp pÔde interferir •. 
mesmo que haja !Jma falta de lnf()rrr:taç_~o? Vall)OS 
dizer, quando sai o dinheiro, propriamente dito, 
a Sarem já examinou tudo; Sabe para Onde vai; 
como vai ser fei!o; o que vai ser feito; se é perti
nente ou apenas olha se tem o dinheiro no OrçaR 
menta; e o Ministro mandou fazer. ela mim da 
dar baixa naquela quantia e manda pagar? O qUe 
é; digamos assim, essa ação técnica da Sarém? · 
O exame de mérito da matéria, cOm grau de recur
so, ou com grau precoce antes da dec•são~ Esse 
é O Tafô que, aqui ria CP!, nesse inomehto, Dr. 
Vel!oso, preoc_upa-nos para poder chegar a outras 
indagações, nas quais a sua informação é de ex-

-- trema valia. 

'USR. JUTAHY MA,GALHÃES -Sr. Presidente, 
. apenas para complementar a indagação. 

QSR~ PRESIDENTE (JOsé lgnáCio Ferreira)_:_ 
V. Ex" tem a palavra, Senador Jutahy Magalhães .. 

--o SR. JCIT AHY MAGALHÃES __ Perguntaria 
ao ,depoente nessa série de indagações feitas pelo 
nos_so Relator. quais as mudanças ocorridas no 

processo de tramitação dos pedidos de verbas, 
no período do ex-Minfstro Aníbal Teixeira, ein rela
ção aos perfodós anteriores, e em valoi'es corri-· 
gidos - mais ou m~nos, logicamente, v. s· não 
poderá dar uma· infOrmação exata - se houve 
o 'aumento da média de recursos fornecidos aos 
municípios nesse período, no período dessa ad
ministração em causa, em relação ?lOS períodos 
anteriores? 

-· O SR. PRESIDENTE (Jose -lgnácio Férreira)
Vê V. s• que toda- a Comissão prefere que V. S• 

· faça Os esclarecimentos sObre como funciona
vam esses meCanismos e, na,turalmente, as per
guntas que foram formuladas a_ V. $~ __ dã9 _çonta 
desse interesse. Quer dizer, toda descrição, a mais 
clara possível que v. s~ fizer vai, naturalmente, 
atender aos reclamos da Comissao. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíãfeiii}- Sf. Presi
dente, parece que, com_a chegada do Oovo MmiS
tro, houve uma mudança também na estratégia, 
no que tange à comparação com o Ministro ante
rior,lsto é. os procedimentos, critérios de trabalho 
e _até equipe funcional, tui:lo isso foi amplamente 
alterado, não apenas na comparação de Aníbal 
Teixeira com _o Ministro João Sayad, mas na com-

~paração de João Abreu com relação ao· Ministro 
Anlbal Teixeira. Então, a -pergUnta que eu faria 

· também -I§ essa: o Ministro João Abreu recusa 
a sistemática do Ministro João Sayad e, digamos 
assim, a situação peculiar, atípica é exclusivamen
te a do Ministro Aníbal Teixeira; inclusive a equipe 
-que trouxe também era um ·po_uco estranha no 
ninho da Seplan, em termos !écnicos, ou 'não? 

-O SR. PRESI[)ENTE (JOse lgriád_o t='erreira)'-
v. s~ tem a palavra. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE- .· 
LOSO - Bem, vou tentar responder a todas 
as perguntas que estão no contexto aí feitas, 'pro
curando lembrar de todas elas e ser mais objetivo 
possível. Vou às perguntas específicas. Estou na 
Sarein de-sde outubro de 1985, ou seja,_ estou 
há cerca de dois anos e meio. Outra pergunta, 
que .tambérrl foi feita pelo nobre Senador Carlos 
Chiarelli, foi também com qUãntOs Ministros tra~ 
ba1hei. Trabalhei com Ministros _em 1962, no Ga
binete do Ministro da Fazenda. A minha origem 

- é essa: sou funcionário do Banco do BrasiL 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Reis 
Velloso, desculpe-me, para facilitar: não_ quero que 
V. s~ faça recapitulações histôricas. Estou pergun
tando com quantos Ministros V. 8' trabalhou, co
mo titular da Sarem. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
- .lOSO.- CótDoiitular da Sarem, trabalhei desde 

outubro-de 1985. Neste sentido, estou alcançando 
dois TitUlares: o Ministro JoãO Sayad e o ex-Mi
nistro Aníbal Teixeira 'e o atuãl, Ministro João Bap-
tista de abreu. Então; nessa experiênCia O que 
posso relatar, OOin toda dificuldade que significa 
manifestar um PQucõ ·de opillião, um pouco de 
juízo de valor quero fugir disso. Vou procurar fun
damentar o q1,.1e eu disser naquilo que -aconte'ç-eu, 
naquilo que realmente repercutiu na SAREM, co~ 
mo órgão técnico. Então, vou noVamente dizer, 
enfatizo sempre essa poSição de que a Sarem 

. se coloca cOmo órgãO técnico, não para gjmpli-
ficar Ou para reduzir a sUa atuaçâo, mas, simples- · 
ment~ •. para dizer que ela as suas tem limitações 
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legais, suas limitações operacionais e ela real
mente tem de atuar no contexto das suas limita
ções. Nesse sentido, o que se observa é o seguin
te: quando falei, também, que cada Ministro tem 
o seu estilo, é porque cada ministro tem que ser 
colocado no seu ambiente de trabalho, na sua 
oportunidade, quer dizer, cada Ministro também 
teve a sua oportunidade diferente no tempo. En
tão, fui convidado pelo Ministro João Sayad e 
S. Ex" foi muito explícito corii.lgo, em dizer que 
gostaria de desenvoNer, na Sarem um trabalho 
eminentemente técnico, um trabalho de organi
zação da Sarem, para determinadas finalidades 
e, de certa forma, explicitou isso na preocupaç-ao 
de que esse trabalho se_desenvolvesse num traba
lho de apoio técnico aos EStados e Municípios, 
naqueJa ocasião. Havia instrumentos na Seplan 
e na Sarem, 'instumentos diferentes, como falei, 
que dizia respeito à atuação de manifestação de 
prioridade para contratação de empréstimos in· 
temos e externos, ou o que era mais comum, 
rolagem das dívidas: era todo um critério de rola· 
gem das dívidas e o Ministro, durante o período 
em que estive com S. Ex' sempre manifestava 
aquele cuidado em estabelecer _esses_ critérios. Por 
exemplo: qual o critério para rolagem da dívida 
externa dos Estados e Municípios, 75%, 100%? 
Ter um parâmetro: Então, essa preocupação, nOs 
cantatas que eu ttve com o Ministro João Sayad, 
ela foi sempre manifestada. S. Ex' tinha uma preo· 
cupação e uma dificuldade, que não s_ei se estou 
retratando fielmente o que S. Ex~ pensava, mas 
de qualquer maneira, nos cantatas de despacho 
que eu tinha com S. Ex' oü com órgão téCnico, 
S. Ex' manifestavá todo o -cuidado em como esta· 
belecer parâmetros e critérios por, exemplo, para 

. distribuição de recursos, o que representava uma 
cliftculdade enorme. Acho que é intrínseca ao pro
cesso de distribuição de recursos a fundo perdido 
essa dificuldade de que ela seja afetada, forte· 
mente, por critérios discricionários. Dificilmente 
você afasta isso. Então, uma das preocupações 
de S. Ex- era de que convertêSsemos realmente 
essa distribuição aleatória num reSíduo e que ela 
fosse tão residual que aquela dificuldade de certa 
forma estivesse' preservada, estivesse administra· 
da. Havia também_ uma preocupação, que nós 
tivemos e que foi induzida pelo J\'\inistro Sayad, 
no sentido de manter um cantata mais próximo 
com os Estados e Municípios, voltar àquele siste
ma de pesquisas de estudos, com relação aos 
Estados, incentivar todo o programa de coope
ração técnica com os Estados e MunicíPios, de 
tal forma que se desenvolvesse um elo forte entre 
o Governo Federal e os Estados e Municípios. 
Houve uma diretriz, estou citando uma diretriz 
do ano, por exemplo de 1986, em que haveria " 
uma prioridade, não escrita mas uma prioridade 
para apoiar os governos municipais de Capital, 
que estavam chegando: eram os governadores 
de Capital. Estou citando assiin, para dizer que 
havia uma preocupação em que os parâmetros 
-fossem pré-estabelecidos. Reconhecemos isso 
-, o Pa!:isarinho e eu reconhecemos toda essa 
dificuldade de como estabelecer, a priori, parâ
metros que sejam objetivos, sejam muito.objeti
vos na distribuição de recursos aleatórios, de re
cursos que têm, como fundamento, uma distri
buição discricionária. A indicação que fiz de que 
o ano de 87 foi diferente foi no sentido de que, 
por exemplo, _em 1986, o_ total da dístnbuição 

de recursos foi aquela que indiquei: 1 bilhão e 
duzentos, pelas duas fontes tanto pelos recursos 
orçamentários, como pelos recursos .da reserva. 
Então, isso tomava mais fácil a discussão, caso 
a caso, ou pelo menos, a uma discusão de mérito 
nos cantatas que eu mantinha com o Ministro, 
para· definir. Outra estratégia que se utilizava era 
a de ter alternativas. Nunca usar wna alternativa 
única para aqueles apoios, aqueles aUXE1ios even

-tualffiente definidos. Então, era esse, nl.ais ou me
nos, o pano de fundo. Bem, a mudança que eu 
vejo, que ocorre em 1987, foi essa mudança. O 
Ministro Anibal Teixeira eu não tive contatós mais 
aprofundados com o Ministro, eu já estava lã e 
não tivemos, assim, oportunidade de definir clara
mente qual seria a eSliatégia de S. Ex", mas aCho 
que S. 8r tinha umà" estratégia p-róPria, âet'iiliu 
essa estratégia e montou o seu esquema de exe
cução dessa estratégia e executou·a. Estou dando 
o -resultado dela. O resultado foi realmente a um 
fluxo· bem maior_ de recursos, uma atuação bem 
maior em tomo de recursos mais volumosos e, 
naturalmente, a p~rtir de critérios- que o próprio 
MiniStro tinha. S. -~ devia ter os seus próprios 
critérios. Eu não teria condiÇões de aprofundar, 
mas acredito que o próprio Ministro e, talvez, 
o depoimento do ex-Chefe do Gabinete do Minis~ 
tro, Dr. Lúcio, pudesse trazer esclarecimentos 
maiores para a Comissão de como isso se operou 
na prática. A repercussão na Sarem. 

O SR REIA TOR (Carlos Chiarem) - O Sr. 
quando se refere a que talvez o chefe de Gabinete 
soubesse é porque o Chefe de Gabinete era uma 
pessoa que centralizava essa atividade? 

O SR. M'ITÓNJO AUGUSTO DOS f<Eil> VE
LOSO - É nesse· sentido que eu digo que os 
~b1os mudam, não é? Realmente, o período do 
ex-Ministro Aníbal Teix_eir.a, todo o esquema de 
atuação de S. EX Se fez a partir da equipe que 
S~ Ex' organizou e que, através dessa equipe, fo
ram se _operando as repercussões na Sarem, por 
exemplo. E todas as repercussões da Sarem, na 
parte de alocação de recursos, eram provenientes 
desses comandos que vinham diretamente, atra
vés da chefia do gabinete. Era essa a rotina. 

O SR. MANSUETO DE wWOR -Quer dizer, 
só para esclarecer, o Sr.-caracteriza, como ~t.Jlo 
do Ministro Aníbal Teixeira, em comparação com 
oS anteriores, especificamente com o anterior, Mi
nistro Sayad, com quem_ V. S"também trabalhou, 
na $a[em, é que havia um esforço para- maíor 
volume de recursos a fundo perdido, portanto, 
de recursos com distribuição livre. Não é isso 
que v. s.~ quer dizer? 

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Bem! Estou dando os fatos concretos 
que posso trazer. Os fatos qüe--estot.i vei:tdo são 
-os se_Quintes: na· admiii:isfraçâO passadá, eSsa que 
decorreu no ano de 1987, nos 1 O meses do ex-Mi
Oistro Aníbal Teixeira, o que se observa a poste
rlorl --estou observando isso a posteriori -
é que realmente o Ministro estava decidido a defi
nir recursos -na direção dos programas que esta
vam dentro da estratégia de S. EX'. Um dos pro· 
gramas que vi foi um apoio a estados e eunicípios, 
através de recursos definidos pelo J\'\inistro, para 
estados e municípios. Estou falando "pelo Minis
tro", na condição de tttular do órgão_. Acredito 
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que o Ministro é o titular do 6rgão e tenha sido 
deriv_a_do a partir de S. & 

O SR, MANSUETO DE LAVOR- Esse esforço 
não era para aumentar o volurrie de recursos de 
distribuição automática, mas os recursos a fundo 
perdido do Fundo Especial e do chamado EGU, 
não é isso? 

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO -.Perfeito. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V. S• pode
ria-me explicar se, entre essas mudanças de estra
tégia, estaria a preocupação de sempre solicitar 
suplementações de verbas? Porque V. S•, pelo 
que consta de documentação obtida na Seplan, 
tem vários memorandos diri_gidos ao Ministro, in· 
formando que não havia recursos para a liberaçã-o 
de certas verbas que estavam sendo pedidas. 

EntãO, eu perguntaria, por que o ex-Ministro 
Aníbal Teixeira, na Polícia Federal, dedárou que 
era praxe, na Seplan, aprovar, com a chancela 
presidencial, a alocação de recursos, com rubrica 
de EncarQ:os Geráis da União e Reserva do Fundo 
Especial? Quem é que determinava a liberação 
.desses recursos e quem autorizava o pedido de 
suplementação? V. s•, s~mpre com a preocupa
ção, técnica, mostrava ao Ministro que não havia 
recursos, mas o Ministro estabelecia que esses 
recursos teriam que ser encontrados. 

Então, quem é que autorizava? Era o Ministro? 
V, S•, por acaso, sabe se, nesses entenclimentos, 
nessas audiências do Ministro com o Presidente 
da República para estabelecer os critérios, .não 
havia uma preocupação, O!J seja,_ 9-Q Ministro ou 
do Presidente, em saber se havia re_curs_os para 
isso? Ningu_élyJ l?~- preocupava, além de V. s~. em 
de_terminar se havia o_u não recursos para isso? 

O SR. ANTONIO AUGUSTO' DOS-REIS VE
LOSO - Pois não. Exm9 Sr. Senador JUtãhy 
Magalhães, vou dar as informações que estão ao 
meu alcance e que são as seguintes: primeirO, 
era fazer uma pequeria distinção. As duas fontes 
de que eStamos· seguidamente falando aqui são: 
ci Reserva do Fundo Especial, que é aquela par
cela do Fundo Especial, estou repetindo, Que teria 
-eSSa _alocação a· fUndo perdido. Como esSa Par
cela é tambéffi resultado da arrecadação ·do Im
poSto de Renda e do IPl, ela tem um valor definido. 
Quer dizer, os recursos da Reserva do Fluldo Es
pecial, como sendo uma parte do Fundo Especial, 
são completamente definídos, eles são resultados 
da arrecadação. Então, neSse sentido, rião have
ria, a rigor, nenhuma providência, a partir de defi
riida qual é a parcela do Fundo Especial que vai 
Ser O:istribuída a fUndo perdido, discricionaria
mente; a partir dessa _definição, ela será um dado 

.do prol:;llema. Ela não tem como suplementar, 
como reforçar, corno aumentar. 

· - O SR. JUT AHY MAGALHÃES - V. S• utilizou 
o termo "discricionariamente", ou seja, objetiva
mente, claramente, porque assim era feito. 

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não, estou citando o termo, como 
acho que é mais ou menos o conteúdo dessas 
distribuições a fundO perdido. Elas têm um caráter 
discricionário, no sentido de que elas não têm, 
a priori, nenhuma regra estabelecida. Elas tém 
a sua regra definida no ato da alocação dos recur
sos, no ato da destinação, está certo? 
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O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. Ex' 
falava que há um determinado momento em que 
há uma definição de quanto será, da Reserva do 
Fuildo ESpecial, distribuído dlscricionariamente, 
certo? Que_ já se sabe que é distribuído discrlcio

. narlamente. Então, há um determinado momento 
· em que se estabelece_ que vai ser X por cento, 
sim. Quem define? Quer dizer, quem c:omunlcava 
a. V. 5' que deverá ser X% ou que deverá neste 
ano, falemos do ano do Ministro João Sayad, do 
Ministro Aníbal Teixeira, quem lhe dava informa
ção ou-orientação de que será tantos por cento? 
O uso dessa quantia, discrlcionáriamente, deve-se 
fixar? Querem f001r? Qu.9:fldo será_usado e_se hou
ver variações substanciais neste percentual de um 

· áno para outro? 

• O SR. JUfAHY MAGALHÃES - É a comple· 
mentação da declaração de V. St de que não tinha 
verbas, e quem detenninava que essa verba teria 
de aparecer: 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS RÉIS VE
LOso-- Completando e agora complemen
tando, com a ãpresentação do ilustre Senador 
Carlos Chiaí"elli: o fundo especial tinha, então, esse 
ritua}, e o ritual significa: quein determina? Essa 

· determinação é feita a cada exercfcio, cada fll")al 
de ano. Em 1987, no final do ano ·de 1980, por 
exemplo, o Ministro Titular da Senplan leva ao 
Presidente da República os critérios de_ dlstrib,ui
ção do Fundo Especial que são os 2% de arreca
dação-do lPI e do imposto de renda. Tradicio
naJmente, Isto é feito_ desde que existe o Fundo 
Especial, através de uma exposição de motivos, 
que é levada pelo Titular da Seplan ao Presidente 
da- República. Até uma certa época, todos esses 
recursos eram distribuídos por processo -de defini
ção a cada excercído. Mas, a partir do momento 
em que houve a definição de que parte desses 
recursos era automática do Fundo Especial, en
tão, isto é determinado em uma exposição de 
motivos 'do Ministro da Seplanjunto ao Presidente 
da República. Posso adiantar que isso tem um 
percentual, nos últimos anos; que Vém sendo 
acompanhado de cerca de 2/3; maiS de 60%, 
ernm feitos de forma automáticà e os 30%. ou 
wn pOuco mais, eram feitos de forma livre no 
exercício seguinte. Este é 6 crfteno. respondendo 
objetivamente à pergunta. - . _ 

O -SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - No ano 
de 1987, foi assim também? 

O SR. ANTÓNlO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - No ano de 1987 ou seja, a definição 
para 1987 também foi assim. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiare IIi) ,-A defmi
ção para 1987 foi tomadã- pelo Ministro Aníbal 
Teixeira? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não, a definição de 1987 foi tomada 
ainda pelo Ministro João Sayad. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - E por 
quem foi tomanda a definição de 1987 para 1988? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO --Essa foi tomáda peiÓ Ministro Anibal 
Teixeira. Realmente, em 1987 para 1988. o Miriis
tro.Aníbal T~,ixeira levou uma propcista de-50%. 

O. SR. RELATOR (CarloS" thiaÍ"elli) ...:.:. .. Então, 
S. Ex~·aumeritãu. · - -- -

.b -SR. _JUTAHY MAGALHÃES - Não entendi 
se V. S• respondeu quando não havia recursos, 
conforme V. s~. por vários memotandos, inforM 
mava ao ministrç que o? çecursos estavam esgo
tados, como o ministro agfa ou quem' determinava 
que V. S!. deveria descobrir ess_es recursos? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Bem, infelizmente, não efa da compe
tência legal da Sa_rem descobrir os recursos, mas 
vamos dizer como acontecia e como acentece. 
Eu estava ~enas começand9,_quando dizia que 

. res~JVa do Fund_o_ Especial era um dado do pro
blema. Com relação aos_ ç:ncargos Gerais da 

_União, _ou seja, eventualmente quais os recursos 
da União que serão alocados, destinados a apoiar 
os estados e municípios, realmente essa definição 
não era do âmbito da Sarem. O que era do âmbito 
da Sarem era: primeiro - deixe-me ver se torno 

_isto claro -, os Encafgos Gerais clã União, não 
necessariamente, são destinados aos estados e 
municípios. Existe um título geral do Orçamento 
da União e existem diversos subtítulos_ deste tftulo 
geral. Um subtítulo de -Encargos Gerais da União 
é que fica à disposição, para essa alocação, da 
Sarem. Esta é a parcela que pode ser suplemen

. tada._ Ela pode s_er suplementada por iniciativa 
do gabinete do ministro, ou _do secretá_rio-geral, 
por iniciativa superior, fora dà -Competência da 
Sarem, no sentido que aqueles recursos podem 
ser suplementados ao longo do exercido, desde 

_ ijue haja disponibilidade-orçamentária para fazer 
essas suplementações. E, neste sentido, tornando 
objetiva a rrlinha ·resposta, ao longo do exercício 
é natural, ê comum que sejam feitas essas suple
mentações~ Então, através das suplementações 
é que se alcança o resultado final que ocorreu 
no ano de I 987. Quarido OCori-iãm as exposições 
de motivo, que estavam pei1dentes de decisão 
ou que estavam acolhendo ou em andamento 
aguardando decisão, a sarem tirlha o cuidado, 
_e_é um cuidado permanente dela, no sentido de 
viabilizar as coisas que eventualmente vão tran
_sitar pela Sarem. Então, a Sare'ni ter'n um ac.om
parthamento dos ?aldos, a Sarem sistematica
mente atualiza esses. saldos das verbas existentes 
e os fornece ao secretário-gei-a! e ao ministro; 
então nessa atualização semanal dos saldos nós 
verificamos a existência ou não de disponibili
dades financeiras para acolher eventuais autoriza
ções feitas de destinação de recursos._ Sempre 

- que ocorría umâ ínsyficiéncia ·p,esse saldo a Sa-
rem necessãriamente ou através de nota técnica 
indicava essa informação. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Ainda sobre 
perguntas feitas por mim, eu gosta~ia que V. s~ 
fosse mais explícito a respeito das mudanças que 
Ocorreram no pr_Ocesso de traffiitação dessas libª
raçóes de verba pela Sarem, _entre a penúltima 
e a antepenúltima administrações, se houve uma 
nova mudança com a atual administração. 

Apenas uma observação assim objetiva: quan
do foi colocado em Encargos Gerais da União 
nesse último orçamento? 

O SR. ANTÓNiO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO ......,. .86 Para entender, no orçamento de 
1987? 

O SR JUTAHY MAGALHÃES -Não, o de 
!988. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS RElS VE
LOSO- O de 198.8, o saldo atual de Encargos 
Gerais da União é de cerca de 104 milhões de 
cruzados. 

O SR.-JUTAHY JII\A.GALHÃES -Aquela trans~ 
formação que houve da proposta orçamentária, 
não houve um aUmento bem razoável de Encar
gos Gerais da União? 

O SR. Ai~TÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Bem, é por isso que eu falei que Encar· 
gos Gerais da União é uma rubrica completa, 

- é um título completo do orçamento da União que 
recebe diversos subtftulos. Naquele subtitulo que 
corresponde a essa verba que pode ser destinada 
a apoio a estados e municípios, o s,lJdo, este ano, 
foi de cento e poucos milhões; quer dizer, não 
deve ter sido aí que ocorreu esse dado a que 
V. Ex' está-se referindo. 

O SR. JUTHAY MAGALHÃES - As mudan
ças de método tiveram alguma explicação ou_não 
houve mudanças. de método na liberação __ dos 
processos? -

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Eu gostaria de dar o esclarecimento, 
adicional ou ... 

O SR JUTAHY MAGALHÃES- Se houve-ou 
não a.lguma mudança de metodologia na trami
tação do processo na administração Anibal Tei
xeira em relação à administração João Sayad ou 
a atual administração? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS RElS )IE
LOSO - Bem, a atuaJ mudança nítida que eu 
vejo é essa que f()i_já destacada_ aqui, de que 
essa tramitãção ocorria centralizadamente através 
da chefia do Gabinete dó Mirli.Stro, pelo menos 
da_determinadação das providências que repercu
Tiam na Sarem. Por ex.eniplo, providências que 
repercutiam na Sarem, elaboração da exposição 

. de motivos a partir de uma indícação nitidamente 
'assii-táféida. -

O 'SR. -RELATOR- (Cãi-ios Chiarelli)- Dr. Reis 
Velloso, exatamente voltando a esse assunto. 
Aquela espécie de fluxograma que nós solicitá
vamos de V. S' no período âá Dr. Anibal Teixeira, 
se. quiser, comparativamente com a anterior, mas 
.sobretudo isso, o que fazia, que posição tinha, 
em que momento a Sai-em intervém no processo; 

- quer dizer, antes ou dePois da _autorização? Per
guntas-se à Sarem se há o recurso para haver 
uma autorização ou se dá autorização no despa
cho do Ministro com o Presidente e vai à Sarem 
para que ela providencie re_curso? Ela tem força 
técnica de impugnar uma decisão? Essa é ~-ques
tão que nos parece esSencial nesse processo, para 
saber onde está o .centro de poder, e até que 
ponto há poder na Sarem. Inclusive as relações, 
seja objetivos: No período do_ Dr. Aníbal Teixeira, 
isto. nos foi dito aqui nesta sala, portanto não é 
V. S' que nos traz esta informaçãO, nós já a temos; 
havia pelo menos dols centros de poder e havia 
uma dificuJCI'ade flagrante de relacionamento en
tre a Secretaria Geral e a Chefia do Gabinete, 
a ponto de um dos chefes do Gabinete chegar 
a dizer que no dia 30 de novembro era "ou eu 
ou ele". Nessa cadeira que V. s~ está, ele disse 
isso, não_ é V. S' que está-nos trazendo este fé!-tO. 
Então havia dois eixos, duas situações conflitivas. 
V~S' acaba de nos dizer que o chefe de Gabinete 
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- até porque é pertinente - passou a. ter um 
fluxo maior de indicações a partir da represen~ 
tação que tem do Ministro. 

Como se estabelecia sobre a Sarem, ou Corno 
a Sarem reagia à luz desse choque de compe
tências, à luz de uma esterilização que houve da 
Secretaria Geral? A quem está vinculada a Sarem, 
em primeiro lugar? Se não me falha a memória, 
no organograma, está ligada à Secretaria Geral 
e, através __ desta, aominístrõ;hão é isso?'Trata-se 
de se_cretaria da Secretaria ~aeraJ. Como V. S•_ con.;
seguiu administrar, gerindo um órgão tão irilP:or
tante, um recurso tão significatiVO por onde pasSa· 
vam verbas tão volumosas distriBUídas discricio
nariamente? CõrriO V. S• conseguia administrar 
um quadro onde havia conflitos entre duas autori
dades_ com hierarquia super1or a sua, _sendo que 
a mais próxima e mais diretamente chefiando o 
seu trabalho, tinha menos expressão hierárquica 
do que a que estava mais distante, mas enfim, 
ao qual também V. S' - pelo que disse - se 
reportava circunstancialmente? Pelo que entendi, 
V. s~· eventualniente .de_spacha com o ministro? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE-. 
LOSQ.-. Despacho com o ministro. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - n secre
tário da Sarem tem cantata com o ministro, ainda 
que esteja no organograma subordinado ao Se
cretário-Geral. Corno esse atrito era flagrante, co
mo pelo seu órgão passam as liberações, gostaria" 
de saber a respeito disso. Onde e em que mo
mento entra a Sarem? Quando ela opina, qual 
a sua força e como V. S• administrava esse cho
que? Inclusive, V. S• era secretário com o ex-Mi
nistroJoão_S~yaçi._foi se~retárlo com o ex-Ministro 
Aníbal TeiXeira e o conUnua cêirfi o Di'. JoãO-Ba
tista de Ab_reu. Isso mostra que V. S• conseguiu 
'passar por es.sa tempestade. Corrio V. Sfa trans
pôs? V. s· dê-nos um· retrato de como era esse 
quadro, objetivamen:te-. ------ - -

mandos, as instruções, as orientações, o material 
que fluía do ministro era diretamente por S. Ex~ 
Tive_ a oportunidade de participar de uma reunião 
com o Ministro do Planej~mento, por exemplo, 
Concernente à defir\i-ção do Programa de APoio 
de Emergência aos- Municípios em que S: Ex"' 
recebia os interessados, toda a frente municipa
lista. Nesse_ momeryto, eu procurava recolher a 
orié'itaÇão-do ministro. O_ 6utro cam-inho era atra
vés- da chefia do gabinete. Realmente, o_ ministro 

-tiiiha chefe no-gabinete, tinha a suà.estruiurà de 
subchefe de gabinete e todo o esqUema montado. 
Os Com-ándos erani. através da chefia do gabinete. 
IssO ocorria - vamos- dizer .:.:.._ de forma institu~ 

-dona!. O que seria _instituciona1? A Sa_r_em fazia 
todo o acompanhamento, os pedidos flUíam por 

--diversas origéns. A orientação com relação aos 
pedidos que a Sarem Seguia era a orfentação de 
qUe os pedidos seja de prefeitos, de gol.(ernadores, 
fossem dirigidos diretamerite ao titular do órgão, 
ao titular da Seplan. Qual era a justific.:i.fiVa dísso? 
Era a de que cabia ao titular do órgãO definir 
a distribuição daquele pedido; eventualmente, iria 
para- a Sarem, eVentualmente iria ·para a fonte 
de PIN_~Proterra, eventualmente iria para-atendi
me!lto através d;:t fonte do F AS. Então, nesse s_en
tido o fluxo de_ e_ntr:a.da_ _naquilo que dependia de 
uma awação da Sarem, nós procuravámos indu
zir para- o titular do órgão. Isso era uma rOtina, 

__ ~Qtão, pelas diversas origens, a Sarem organizava 
esses pedidos e nós aperfeiçoamos um sistema 
'de acompanhé!meôto disso e esse sistema de 
acompanhamento, de· acordo com orientação 
também, ·que foi estabelecida pelo gabinete do 
ministro, através de relações semanais, essas rela
_ções ero:~m si1>tematiÇ_amente fornecidas aõ minis
tro. Todos os pedidos _que estavam transitando_ 
eram Q_o conhecimento do ministro, por esses 
mecanismos institucionais estabeleçidos, de flu
xqs de papéis e de processos. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE- -··. O SR. REL'. TOR (Carlos Chiarelli)- Uma per
LOSO ....... EfetiVaffienfe como ficOU bein dar;-'- -guriía sô~-secretáfio:- O pedido entraVa e V. S' 
a Sarem e-um- órgâo'-iritegrante da estrutura da o encaminhava ao gabinete do tninlstro mas, en-

caminhava um parecer prévio-ou slrilplesmente Secretaria Gefal, ou seja; eStamos ligados à Secre-
taria Geral it1Stituci0h~lifléflte:~Mas 0 titular do Or- encaminhava para que lá houvesse a deliberação 
gão é o Ministro do Pianejamento. Nesse sentido, e voltasse decidido? 
somos também um órgão de assessoria de S. o SR. ANTÓ~IO AUGUSTO DOS REIS VE
Ex" O relacionamentO se dava de forma institu- LOS_O _Veja bem, a Sarem teve'que se act_ap~ 
donal, seja- em relação ao sec~etárfo-geral, seja tar às circunstâncias, na medida ern que, por 
em relação ao Ministro do Planejamento, a minha exemplo, eu falei aqui de que o ario de 1987 
postura era a de permanecer como órgão técnico _ foi um ano diferente, foi um ano atípico. ~ o que 
institucionalinenfé ãteitto pai'a atuár, para traba- eu quis dizer com isso_. é_ que ~êm do ~olume 
lha r. na medida dos requerimentos, na medida d.e recursos cms novas definições que foram dadas 
e na forma em que _era solicitado, administrando com relação à alocaçãO desses recursos, pelo 
na parte técnica aquilo que· estava estritamente volumedepeÇidos-n6stínhamos,porexer:npl6, 
dentro da minha competência legal. Como isso de memória, que no ano de 1987. transitavam 
se operava? Estava nRido,_desenhado, e o dese.- cerca de 6000 e tantoS pedidos- do ponto de· 
nho era claro e se operava da seguinte forma: vista a priori seria humanamente impossível eu 
institucíolialmente, todo relacionamento era feito pré-examinar 6000 e tantos pedidos, mas, de 
através da Secretáriã _Geral, diretamente com o qualquer maneira, esse era o fluxo de recursos, 
secretário-geral, com o chefe do gabinete do se-· 0 fluxo -_de pedidos. Como era um fluxo muito 
cretário-geral, diretamente'com os sec~etários-ge- grande de pedidos, o que nós fazíamos era disci-
rais adjuntos, Que formam- também a estrutura plinar· a entrada dess~ recursos e ficar atentos 
da Secretaria Geral.- Logo, tudo aquilo que fluía para examinar os -casos que fossem solicitados 
na Sarein, de ~atina, que deinandaVa- deC:1sões e acompanhàdos se necessário. O comando do 
- depoi,s prcicürarei -detalhar quais eram essas gabinete do ministro já vinha pre-determinado, 
áreas de atuação - fluía normalmente. T adas já vinha com indicação de valor e de elaboaração 
as rotinas estabelecidas. das exposições .de motiv9s que era uma função 

Qual era a rotina estabelecida Com relação ao da Sarem mim.itar as expoSições de motivos para 
gabinete do Ministro do Planejamento,? os· co- çada solicitação que viriha e que seria inCluído 
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nos despachos do ministro com o presidente da 
Repúbl!ca. · · · · 

O SR. ITAMAR FRANCO --V. s~ me permite? 
V. s~ falou que_ haVia limitações legais. Nesse co
mandO através_do gabinete _do ministro, V. S• n~ 
tau, alguma vez, algo que esses_limit"es legais fo
ram ultrapassados? De responsabilidade de V.S•? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
. LOSO -_ Não, o que eu estava pr6C:Ura0do- dizer 
·e que-ã s-a:rern.-ter'n Urnâ definição legal de atribui
ções dentro da qual ela procura se'cc:>mportar. 

O SR. IT AfvlAR FRANCO - Está dentro desse 
- _comportamento. V. S' acaba de dizer que em fun

ção da atuação do ministro e _de seu estilo .de 
.trabalho, isso passou a ser _centralizado pelo gabi
nete do ministro. Então eu _qüero saber, oPjetiva
mente; todo esse comando atr.avés do gabinete 
do ministro, em que v. s~teve ou não Pª-rtidpaÇão, 
noto_u que os limites legais foram u1trapassados? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS.VE
-LOS'O" ....... _Em alguma verba, eu não teria c:ondi-
-ç·oés de determinar esses Iim.ites legais se. teriam 
sido ultrapassados_ou não; ~m nenhUm momento 
a Sar_e_m f:ta_o i~!a condiç~s. df; faz~r \S.!i-O~ . 

O SR. ITAMAR FRANCO,:... Por Q,.,ê? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO _ __:: Porque ela. desconhecia~. em que sen
tido que V. ~ coloca? 

O -SR. IT Af.4tAR FRANCO -- No sentido mals 
amplo poSsível, porque foi V. S' que acabou de 
dizer, eu anotei aqui desde o _início,_ qUe havia 
uma vinculação com a Sec(etaria Geral, uma vin.
culaç.ão de ass~ssoria, que isso é _quebrado em 

_função âo estilo de trabalho, mas havia limitações 
legais 5\ q1,.1e a Sarem deveria _estar obedecendo. 

Isso supostamente me de.u a entender, particu
larmente a mim, que isso foi quebrado em função 

-do comando que se e_stabeleceu através da chefia 
de gabinete. Essas limjtações l~gais dª Sarem 
foram ultrapassãdas pela chefia de gabinete do 
Sr. Ministro Aníbal Teixeira ou_ do Sr. Minlstro·João 
Sayad? 

O SR .. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
Loso-~ Eu riàO teria condições de -~esponder 
a essa pergunta de V, ·fr, ·na sentido de deter
minar quais as transgressões legais qile teriam 
sido praticadas. - - ---- - - -

O SR ITAMAR FBAl'!_CO .:__ Queri1 aS-leiia? 

ci SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS RÉJ.S YJ"-
LQSO- N~() sei. _Reaimen~e, não sei quem pode· 
ria apurar isso. -0 qUe eu estaVa querendo dizer ... 

O SR. ITAMAR FRANCO-Eugostaria de abor
dar um pouco mais esse asSunto. 

O SR: ANl'ófiiO AUGUSJQ_DÇ>S REIS VE
LOSO- Exmo. Sr. Senador Ii8.mar Franco va-

0 mos ver -se cOnSigo cOlOCai- clarO qtiá.l foi õ_ eç>n- · 
texto que determinei, que procurei dar para a atua
ção da Sarem. O que eu disse foi o seguinte; 
como houve perguntas do nobre Senador Jutahy 
Magalhães,._ que teria um desdobramento, o que 

_ eú estava procurando dizer era exãtamente_lsso, 
_e também d~ntro do contextp da pergunta· do 

Exmo. Sr. Senador -Carlos Chiarellí, como eti, 
-O órgão Sarem se Cdffiporiava ri essas duas frentes 
em relação ao secretário-geral, em relação ao mi· 
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nistro que eu disse aqui, a Sarem se_ comportava 
dentro dos seus limites legais. Atuava como 6rg6o 
institucionalmente ligado_ ao secretário~geral e 
atuava como órgãõ de assessoramento ao Exmo. 
Sr. ministro. 

O SR ITAMAR FRANCO- Veja que V. S' está 
frisando que a Sarem se comportava dentro de 
suas limitações legais. V. S' reafirma que essas 
limitações legais foram obe_deddas no período 
do Ministro Arubal Teixeira? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - No que concerne à Sarem, eu reafirmo 
daramente. 

o SR. ITAJ\1AR FRANCb_---v. s~-não tem co. 
nhecimento se foram ultrapassados esses limites 
legais? ~ 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REJS VE
LOSO - Não. Não tenho nem condições de 
fazer esse tipo de averiguação. No que concerne 
à Sarem, os limites legais foram respeitados e 
a Sarem operou nesse contexto e operou em to~ 
dososmomehtos. -------- -- ---·-

O SR. IT AfvlAR FRANCO- Não era estranho 
a V. s~. subordinado. à Secretaria Geral e sendo 
órgão de assessoramento, que passa:Sse de re
pente o afastamento da Secretaria Geral e ter o 
comando da chefia de gabinete, isso não era uma 
extrapolação do limite legal dentro do flux.J de 
organograma? -- -

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Bem, acredito que a organizaçãO da 
Seplan, a organização de cada órgão, é feita a 
partir do titular do órgão. 

o SR ITAMAR FRANco-~ v. ·s· m·e--permite? 
O titular alterou lsso através de mecanismo inter
no, através de portaria interna? Essa alteração 
foi feita através de portaria? Se não foi, evidente~ 
mente a Sarem estava subordinada, __ vinc;:ulada à 
Secretaria Geral e nao ao gabinete do ministro 
e não haveria um comando duplo. Ou então havia 
wn comando duplo? Ou não" haVia um comando 
duplo, havia um comando único? Se houve algu
ma portaria alterando os critérios do fluxograma 
da Sarem, e se V. S• insiste nos limites legais, 
isso de repente passa a ser através do gabinete; 
como se explica isso? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO tiOS REIS-vE
LOSO~ B-em, vou dar a resposta a V. Ex•, Sena
dor Itamar Franco. ColocO de novo a posição. 
Realmente, eu não teria condições de responder, 
em nenhum momento, pelo titular do órgão, quais 
as razões, quais os objetivos, quais as fundamen
tações que ele usou, de quais fDecanismos se 
utilizou pãra organízar o órgão que o titular tem 
responsabilidade de dirigfr: o ciue·rearmente te
nho condições de dizer é que, nesse relaciona
mento interno, a Sarem teve o _caidadO e a preocu
pação de realmente continuar funcionando insti
tucionalmente, sem abrir mão das suas prerroga
tivas, da sua atuação, procurando atender às de
mandas que vinham do Ministro como titular do 
órgão e das demandas que vinham do SecretáM 
rio-Geral, ao qual a Sarem está institucionalmente 
vinculada. Isso se operou de forma altamente efiM 
ciente do ponto de vista da Sarem. A Sarem ope
rou nesse contexto. Essa é a resposta que Procurei 
dar à pergunta do nobre Senador Carlos Chiarem 

e- que 'estou -dando -agora a V. Ex• Realmente, 
a_s~em cituou nesSe contexto e fun-cionou. Aten
-deu às demandas que vinham do ministro, a 
quem-~ Sarem e_stálífiáda_como titular do órgão, 
e atendeU às -demandas da Secretaria Geral no 
nivel d~s suas atribuições. 

O sR~ rrÃMAR FRANCO- O SecretáriO-Geral 
participou?-

0 SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
- LL_QSQ_- O _Secretário-Geral participou ativa

mente no nível de suas atribuições. 

O SR. 1T AMAR FRANCO- O Secretário-Geral 
__ partícij:Ji:)u- ativ~J!lente? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO -0 Secretário-Geral participou ativamen
te das rotinas que en_volviam~ a Sarem. __ 

O SR. JUT AHY MAOALHÃES- Sr. Presidente', 
eu gostaria de fazer uma indagação. 

O SR. PRESIDENTE (José_Jgnácio Ferreira)-
V. Ex:' terri a palavra, nobre Senador. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Com a expe
riência que v. s~ tem de três administrações, v. 
s~ consideraria normal a tramitação de um pro
cesso que dá entrada no dia 23 de julho e no 
dia 11 de ago.sto já está com a verba liberada? 
Essa é uma tramitação normal dentro da SepJan? 
Há pedido de liberação de recursos com essa 
rapidez? É normal? Essa é a média da tr~mitacão'J 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Bem, nesse período do ano de _1987, 
nós tivemos cerca de 6 mil e tantos transitando 
na Sarem. Desses 6 m_n_e tantos pedidos, o atendi
mento se aeu a Cerca de 800 pedidos; quer dizer, 
-eu tefíéi-Cffficuldaae de identificar nesse conjunto 
não só 'de pedidos em atraso como de pedidos 
atendidos qual seria uma ro_t,in?J. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -O prazo entre 
o pedido e a liberação normal era de 20 dias, 
de mais de um mês, de 2 meses, de 6 meses? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Bem, há casos. Hoje, por exemplo, 
a Sarem ainda está no processo de liberação de 
re<:ursos de proce-ssos atEirididOs no ano passado. 
Por quê? Porque, atendidos no fmal do ano, tive
ram coJ!Id següência normal. a inclusão nas Ver
bas de Restos a Pagar,_que só agora está sendo 
catalogada, acompanhada para efeito de libera
ção. Então, é muito difícil estabelec_er um parâ
metro a priori, a menos de um caso específico 
-:--- eu não sei se haveria um caso e-:;pedfico. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - É normal? O 
caso -a e Valença-, por- e~ernplO, é- normal então 
a tramitação do pedido sem valor, inclusive, deter
minado, sem qualquer projeto, ~ar entrada num 
dia e 20 dias depois já estar liberada a verba com 
tudo já de.terminado, tramitação feita e o telegra~ 
ma de v. s• ao prefeito, declarando que a verba 
estava liberada? Esta é a tramitação normal de 
um processo? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO ..;.._ Vamos ver ó caso de Valença. O caso 
de Valença, realmente, eu tomei conhecimento 
dele não só pela imprensa, mas por todo o- envolvi
mento em que ele está, e ocorreu efetivamente 
o seguinte: o caso de Valença - acredito qUe 

Sábado J7 -2443 

eu esteja com cópia e alguns dados aqui, mas 
Jâ de conhecimento da Comissão, dos detalhes 
- efetivamente o que ocorreu foi a entrada do 
processo num dia e no mesmo dia, realmente, 
a Sarem recebeu o comando do gabinete do mi
nistro, para que fosSe elaborada a exposiÇaO de 

-_--motivoS reSPectiV8," com -ViStaS ao próXimo despa
cho do Presidente da República. 

Então,- ne-ste caso, efetivamente, não haveria 
nenhUma condição de a Sarem, mesmo que tives
se sido solicitada a fazer, não haveria nenhuma 
condição de a Sarem promover estudo específico. 
é: claro que a sarem teria condições de, sempre 
que requerido e sempre que solicitado, dar as 
informações .de que ela dispunha imediatamente, 
por exemplo, as condições de Valença, os parâ~ 
metros todos. No caso específico de Valença, o 

__-processo foi solicitado pela Comissão -eu acho 
que- ele está ao alcance dos nobres Senadores 
- e o que ocorreu foi efetivamente isso: um co
mando da cheftã do gabinete, dentro da rotina 
estabelecida, em que veio a determinação de pro
videnciar a eXposição de motivos para o próximo 
despacho do ministro com o Excelentíssimo Se
nhor Presidente da Repúbfica, despacho que esta
va previsto para o dia imediatamente posterior. 
A Sarem fez aquilo que foi demandado e que 
havia condições de fazer, que foi preparar a expo
sição de motivos, com o valor que já veio predeter
minado - o valor de 16 milhões. O processo 
moStra toda essa seqüênda. 

o SR. JUTAI-iv MA~---, v. s• poderia. 
infõrmar qual a verba orçamei'!!~IJ~- p~r~ aplica
ção, a fundo perdido, em 87? v: s~ poderia infor
mar? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - A verba orçamentária para aplicação 
em87? - -

O SR. JUTAHY 1>'\AGALHÃES --A fundo perM 
didoem 87. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
. LOSO - Bem, a verba inicial era menos de 200 

milhões. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES- E qual a supie
mentac;ão dess_e~ recursos e_m 87? 

O SR. ANTÓNIO AUGÚSTO DOS REIS -VE
WSO-= Elãs alcarlç8ram. nO final do ano, 17 
bilhões e pouco. 

O SR. J~ AHY_ ~GAlJ1ÃE$-::...... A iiiforrriação 
que temos é a de que a verba orçamentária era 
de 150 milhões e ~e que a suplementação seria 
de 32 a 36 bilhões. Mas, que seja 17 bilhões, 
não é estranho, em termos-de contabilidade públi
ca, que a suplementaçãg de uma verba seja astro
nomicamente superior aó seu montante orça-
mentário? · 

O SR. ANTÓNIO AUG(JSTO. DOS REIS VE
LOSO - Exa~ Sr. SenadOi~ o que eu poderia 
esclarecer é o seguinte: quando dei o valor da 
Verba original, da verba inicial, e dando-o de me
mória posso cometer engaOO, se'i que era inferior 
a 200 mffttóes. E quando indiquei o valor de 17 
bilhões e um pouco mais, 17,2 ou 17 e qualquer 
coisa, eu me restringi àquela verba compatível 
com a destinação para estados e_ municípios, por-
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que Encargos Gerais d::J União é uma vefba muito 
maior e pode ter alcançado, mesmo no nível da 
Sarem, trinta e poucos bilhões, mas não para 
estado_s e municípios, EU estaVa me limitando 
àquela verba que teve a destinação específica a 
estados e municípios. Explico melhor: dentro des
ta suplementação, dentro desse aumento da ver
ba de Encargos Gerais da União, que V. 8' indicou, 
pode estar oc_orrendo um programa que nada 
tenha a ver com estado5 e municípios, um progra
ma que tenha sido criado, que tenha sido alimen
tado por esta verba. 

O SR. JUT AtfY MAGA_l_HÃES - Mas isto é nor
mal? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Bem, a decisão, realmente, acho que ... 

cumprida, ou a Sarem, realmente, nessas verbas 
discricionáriaS, não tem qualquer participação? 
Ela não participa por antecipação, não verifica 
planos de aplicação, há critérios técnicos ou não 
há? Ou __ é absolutamente discricionário?_ 

' · O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Dá para 
organizar um "sim" ou "n~o" _agora? E';! quero 
resposta a estas perguntas. E exatam_ente tsto que 
o Senador AffQQSO Ca_margo está perguntando. 
Vou voltar a lhe perguntar, Dr. Reis Velloso, e 
vou pedir-lhe que responda "sim" ou "não". E 
vou perguntar-lhe uma a uma, para evitar que, 

' depois, haja ouvidi:fnas respostas. A Sarem fala, 
· ilo processo, antes de que haja a autorização por 

parte do Ministro, otLnãp? 

OSR ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE-

O SR. JUf AHY MAGALHÃ.ES- ... em Contabi
lidade l?úblic<J? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Como expliquei, é normal a suplemen~ 
tação das verbas originais. Agora, qual é o mon
tante de normalidade, não teria condi~õe;; de res~ 
pender, principalmente,. 

. , LOSO - Eu responderia: sempre. que requerida, 
. ela fala; sempre que solicitada, ela está preparada 
para-falar, e a hora de falar é, realmente, antes 

. da alocação de recursos, antes da destinação de_ 

. recursos. Só faz sentido a Sarem ser ouvida. no 
mérito, antes da destinação dos r~cursos. 

O SR. AFFONSO -CAMA.RGQ .-:-sr. Presid~nte, 
se V. EX" quisesse me passar a palawa, para ajudar, 
inclusive, o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira}
Tem a palavra o Senador Affonso Camargo. 

O SR. RELATOR {Carlos Chiarelli) - O seu 
conceito de destinação qual é? O ato político de 
despacho ou- é a comunicação de que houve a 

. autorização? Nós temos dois momentos, aí. As 
palavras, aqui, são decisivas. Vamos recapitular: 
çhega o requerimento, esse -requerimento, v. s· 

~ _ já nos disse _que alguns entravam pela Sarem, 

O SR. AFFONSO Q.MARGO--:- Sinto, Dr. Antô- . 
nio Augusto, que estamos numa discussão que 
não está sendo objetiva. Por exemplo, agora, deu 
V. s• uma informci.ção sobre a Prefeitur:a de Valen
ça, que foi bastante objetiva. Já sabemos e nãó 
se usou um critério normal. Isto Importa para a 
Comissão. Estamos cuidando do que se chama 
de intermediação ilícita de verbas públicas. Já a fi r- · 
mel, aqui, V. s•, que, quando da gestão do Ministro 
João Sayãd, chegaram à conclusão - que tam~ 
bém é a nossa- de que essas verbas com distri
buição arbitrária, discricionária, são verbas que 
deveriam ser diminuídas ao mâximo. 

Inclusive, já testemunhei, aqui na Comissão, 
que, quando fui Ministro dos Transportes, eliminei 
essas verbas; não as distribuí; distribui O (zeroJ. 
Elas existiam e ac_8bei corri esse tipo de verbas. 
Porque, é evidente que tudo que ê subjetivo é 
complexo, é difícil. E, lã no Ministério dos Trans
portes, eu não tinha .urna S~rem, um órgão técni
co para me assessorar no que seria justo ou não, 
em matéria de distribuição de verba discricionária. 

Então, o que parece é o seguinte: primeiro; 
a distribuição discric::ionária de verbas não é__ con
veniente .. O de_ que estamos cuidando, aqui, não 
é da_distribuiç.ão discricionária,_~ da discricion~ría 
irresponsável e ilícita. 

Assim, ainda fico na dúvida quanto ao se
guinte: como _a Sarem_ é _o órgàC? técnico, portanto, 
o órgão guardião _do dinheiro público, pois a Sa
rem existe para evitar que esSa verba discricionária 
seja mal distribuída, ou seja distribulda sem_ crité-
rios técnic_os_,_ estoy __ID_nda em dúvida quanto ao 
seguinte: qual a participação- e nisto quero aju
dar o Rela_tor, porque me parece que ele vem 
perguntando isto desde o começo--:- que a Sarem 
deveria ter, se teve ou nãó, para evitar que fosse 
dado, por exemplo, esse dinheiro à Prefeitura de 
Valença? Há alguma função específica, legal, re
gulamentar, regimental da Sarem que não foi 

certO? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO -Certo. 

b SR. RELATQ_R. (Carlos Chiar"elli) - Então, 
a Sãferfl ê, també_m, porta de entrada, Certo? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Certo. ~ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Qual ê 
_o destino que v. s· dá a esse _requerimento, no 
período Aníbal Teixeira? O que V. S• fazia com 
esse requerimento? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO --Esse requerimento fica em carteira, 
_como ficará em carteira qualquer pedido, até que 
seja examinado e seja levado ao Presidente da 
República, quando solicitado pelo ministro. 

- -~ O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Não, não._ 
Nós eStamos na Sarem. Dr. Reis VenosO. . 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Na Sarem_. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Ele fica 
em carteira esperando, por quê? Ele está sendo 
examinado, tecnicamente,_ou está aguardando al
gum estímulo pàrã ter andamento? 

ó SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO ~ Bem, a Sarem não estã ~m condições 
de examinar, a um Só terilpO, ao-mesmo tempo, 
o volume de pedidos que transitam por lá. São 
cerca.de seis mil pedidos,_ isto foi o que Ocorreu 
em 1987. A Sarem está em condições de encami
nhar o exame de todos os pedidos que tiverem 
destinação para o Presidente da República, para 
serem levados a despacho com o Presidente da 
República. E assim ela se colocou. Ela se re_servou 
paia exciininar t'odos os casos que estivessem em 
condições de serem levados a despacho entre 
o-ministro_ e o $enhor Presidente da República. 

O SR RELATOR {Carlos Chiarelli)- Dr. Reis 
Velloso, com o devido respeito, e querendo desta
car a sua capacidade __ de formulação teórica, eu. 
volto a lhe perguntar: eu não estou discutindo, 
aqui, se a Sarem está O!J não habnttada para exa
minar aqueles pedidos para os quais haja um 
destaque, falando uma linguagem r~_gimental_da 
Constituinte. Há seis mil pedidos: A Sarem é porta 
de entrada. Eu quero saber - já que V. S• nos 
informa. corn absoluta clareza, gue a Sarem ·não 
tem estrutura humana e material para examinar 
seiS mil pedidos .- eu quero saber quem diz à 
Sarem, e -quando se diz à Sarem, que ela tem 
de examinar dez, vinte ou trinta pedidos, e quais 
são os pedidos? Quem é que diz isso? Em que 
moméntó Se díz, isso, ou não se diz isto em mo
mento nenhum? V. S•- tem Seis mil pedidos. Eu 
quero saber o seguinte: o chefe de gabinete do 
Ministro Aníbal Teixeira telefona para V. S• e diz 
aSsim: ''Traga o processo taf _aqui, em 24 horas, 
para ir a despacho do Presidente''. É esta a mecâ
nica? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Vou descrever a· mecãtiíC-a, Com toda 
a objetividade, de como futicionava e qual era 
a mecânica. Como funcionava? Realmente, funM 
danava da seguinte forma: todos os pedidos, e 
não só os que dão entrada na Sarem diretamente, 
todos os pedidos que convergem para a Sarem, 
são organizados e participam de uma lista de 
computador que procura identificar aS finalídades, 
as características do pedido, a origem do pedido, 
Os interessados, tOda esta formalídade. A mecâ-

-- rika funCiOnava da- seguinte forma: na época do 
ministrei, ria época ariterior; é claro que hav.ia a 
rotina dos despachos, a rotina-em que essas posi
ções eram colhidas, sistematicamente,_ ao longo 
do período. la se formando uma tradição de crité
rios genéricos, ·amPlos. Por quê? Vejam bem, não 
vamos minimizar a dificulçlade que é em admi
nistrar uma carteira desta ordem com pedidos 
de Estados, pedidos de municípios, municípios 
do interior, municípios do norte, municípios do 
sUl. Quer dizer, vcicê tem uma gama im-ensa, uma 
mitu-reza imensa de pedidos. Então, _a própria 

_ grient?ção,_ que é transmitida pelo JTiinistro, vai 
---~mitindo es~abeles::er, por exemplo, parâmetros 

gerais. 

_ O SR RELATOR {Carlos Chiar~lli)-:- Dr.Reis 
_Ye!loso, descufpe-me, eu não quero Ser desagra~ 
- dável, mas é da minha função. Eu séi que_ é muito 

dificil_ examinar seis mil expedientes. O Sr. está 
nos dizendo isso com .(ara ênfa~e, com peculiar 
brilhantismo. Nós reconhecemos ~ste tato. Nós 
sõ queremOs esta inforrriação: o processo chega 
à Sepfãn como um pedido de um município. Já 
temOS doíS municípios. Pode _entrar pela Sarem. 
V. SA já pos disse que pode. Q Sr. vai e Coloca 

-no computador de maneira ordenada. Os que 
não entrãfem-pela Sarem, também - pelo que 
vi -vão ao seu catálogo, certo?_ 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO-Certo. 

O Sr. Antônio Augusto dos Reis_ Veloso- Per· 
feito. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarel[i)- Pode en· 
trar por outro caminho, por exemplo, pelo prato- _ 
colo geral e vai chegar, também, no seu registro. 
Está certo? ~isso? 
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O SR RELATOR (Carlos Chiarem)-- Está mui
to b_em. A1 Y, s~ tem a ffi9SSa dos pedidos. A 
questão fundamental, Dr. Reis Velloso, é saber 
o seguinte: tantos os que eritraram pela Sarem, 
como os que entraram por outro ·caminho. são 
seis mil e. seis mil não vão ser estudados todos 
ao mesmo tempo - V. 5' já nqs dis.se, não vou 
insistir. Quero saber quem diz à Sarem que tem 
que sel~cionar um, dois, trinta e cinco, quartoze 
ou noventa e três. Porque V. S• nos disse que 
se estabeleceu, através do critério do Min[stro Te i- _ 
xeira. urna rotina de despachos, e ele passou a 
ter despachos semanais, bissemanais? Corria era 
com o Presidente? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Bissemanais. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --Ia duas 
vezes ao Presidente? Levava pedidos? É: issó? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
LOSO .....:. peifeito. . . 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Muito 
bem.lsso era também uma mecânica_ que o Minis
tro Sayad fazia? Dois despachos para levar essas 
solicitações? _ 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não, na época do Ministro Sayad pare
ce-me que a rotina era de um despacho semanal 

O SR. RELATOR (Carlos Chíãfelli)- E o Minis
tro Sayad dava ênfase a esses pedidos, assim 
de prefeituras para ser tema central de seu despa
cho com o Presidente? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE· 
LOSO - Não, veja bem, já ficou· claro _que a 
ênfase era multo menor. O yçlume de pedidos 
era outro. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Por que -
o volume era outro e o Ministro dava menos ênfa
se? Muito bem. O ex-Ministro Aníb~:d Teixeifa tinha 
dois despachos e levava pedidos. Então, a questão 
fundamental é essa: quem seledonava o_s pedi
dos? V. 8' nos disse que não tinha tempo; nem 
estrutura; nem contingente d~ pessoas para fazer 
triagem técnica, isto é, para dar parecer ·prévio. 
Então a Sarem não se. manifestava previamente, 
certo?: Não se manifestava? -

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS RElS VE· 
LOSO - Vou responder claramente: a seleção __ _ 
era, objetivamente, no esquema do gabinete do 
ministro. - __ _ 

O SR RElATOR (Carlos cruareJU)- Era isso 
que queríamos saber. 

dessas aprovações e das exposições de motivqs 
ao Senhor _Presiden~ d~ República p~Io Diário 
Oftdal''. 

de fazer o contato com a chefia de gabinete, de 
onde o processo viera com aquela orientação; 
em princípio, a orientação eStava para ser consi
derada. Conversei com o ex-chefe de gabinete, 
Dr. Lúcio, e coloquei aquelas primeiras obseJVa-

O SR.. ÀNTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSQ.:.:.:.Muito bem, ngbre Senador, a resposta 
é a seguinte: a Sarem era solicitada a preparar 

--~ minutaS de exposições de motivos. 

O SR. ITAMAR FRANCO --=- Queria que V. St 
dissesse sim ou não. Essa informação é vercla
deira? 

- ções, com base no que estava ao meu alcance 
de informação. E quais eram essas informações? 
o·pedido era da ordem de 109 milhões de cruza
dos, pE:Cfído da ABM, para um programa de infor
matização de municípios l?rasileiro~ os mais di
versos, dentro de um contexto que já representava 

O SR. ANTÔNIO AUClUSTO DOS REIS VE
LOSO..:....É verdade que muitas EM. Mas, yeja _ 
bem, não há nenhuma ilegalidade nisso. A Sarem 

--tem obrigação de prepª"ar a exposição de moti
vos como minutas. O poder de decisão está no 
titular do órgão, cabe-lhe defmir se aquela minuta 
está boa~ se está adequada, se está no volume 
adequado, se é o que ele quer, ou não. Então, 
não há nenhuma ir~gu]aridade nisso. O que há 
ê o fato concreto .. Sempre Que essas eXposições 
de_ motivos res_ultarerrl_ numa- ·aprovaçã-o e essa -
aprovação gerava uma insuficiência orçamentá
ria, cabia à Sarem, como-órgão técnico cuida
Q_qso, reg_Csl!_ar eSse fato para o Ministro, para efeito 
da -con-seqúi:mte pi"ovidência. - -

-b SR, TrAMAR ~co ...... v. S' registrou isSo 
muitas vezes? 

O SR ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO --:- Registrei, registrei seguidas vezes. 

O SR. IT Afv\AR FRANCO- V. S• tem_ condições 
de trazer, subseqüentemente à Comissão, os tex
tos dessas ponderações que v. s• fez ao Ministro, 
em .ocaSiões específicas? - ·-

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS RI;J_S VELO
SO - Muito bem, isso resultava em notas 

-t~CriiCaS âifSarem qUe foram ·canalizadas, atravl§:s 
dã" Se-crel:ãria- Gerar e-que estão à disposição da 
-COmissão e Poderia .. : 

O SR. ITAMAR FRNICO - Pediria que V. S•, 
posteriormente, enviasse xerocópias dessas no- _ 
tas. Obrigado. 

O SR. RE~TOR (Carlos Chiarelli)- Eram fei
tas diretamente ao Ministro ou feitas' aO secre~á
riO:.Geral para (]ue--esse desse_ciência ao Ministro?_ 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO ~Feitas_ à S_ecretaria Geral, que era o-
órgão ao qual eu estava ligado- institucionalmen-te, 
ao qual a Sarem está ligada instituctonalmente. 

O SR JUTAHY MAGALHAEs-- V. S• poderia 
ii-tfoimar, no Processo da Associação Brasileira 
de Municípios a Sarem se manifestou quanto ao 
mérito antes da autorização. do Exm~ Sr. Presi~ 

uma primeira etapa de um programa que_ nlio 
estava completamente definido. Essa primeira 
etapa compreendia uma destinação de recursos 
da ordem de 109 míl_hões cl_e_cruzados.ApriJJtelra 
ponderação que fiZ foi que, realthente, aquele tipo 
de aplicação não cabia bem no progcama de coo~ 
peração técnica pelas seguintes razões. Primeira: 
insuficiência de recursos. Havia uma insuficiência 
de recursos determinada pelo fato de que todo 
o programa de cooperação _técnica somava cerca 
de 88 lnilhões de cruzados~ segunda: a própria 
dificuldade de conciliar com o programa uma 
destinação específica daquele montante nQ_ total 
de 109 milhões de cruzados. 

COm essas ponderações; o chef_e_de gabinete. 
ficou de reexaminar e de Qar uma_o_Ulfa orienta
ção. Sirnu1taneamente a isso, eu .repassei as mes
mas informações, institucionalmente, ao secretá
rio-geral, que havia aquela demanda e as ponde
rações que fizera eram aqueTãS. Então, foi _feita 
uma solicitaÇão à Sarem de, neste c~so, produzir 
um documento, enfim, um exame técnico. Quer 

-dizer, foi solic_itado um estudo técnico da Sarem 
_ corrJ os_ dados _ _çlisponíveis, mesmo sem se apro-

fundar. O exame foi feitO, e a Sarem produziu, 
ªtravés da sua _assessoria técnica, uma primeíra 
análise- que foi entreQue ao secretári6-gerâ.L com 
a posição da Sarem; colocando aí outras observa
ções, não mais aquelas que havia; feito no primeiro 
contato, mas outras qb.seNaçõ.es de caráter técni
_co sobre as dificuldad~ _ ou as inç_Qiweniências 
técnicas indicadas. 

Bem, feito isso, deiXei esse dQCUmento com 
o Secretárió·Gei'al, e at, realmente, o proce_sso 

· foi solicitado pela chefia de gabinete do mirtistro, 
e retornou à chefia de gabinete. A partir daí eu 

· perdi o contato coin-esse prOcesSo, e só fui reto
má"-lo quando já da aprovação da e:!'posição de 
T_l]-Otivos- e do retorno d_o_p_roc~so. -

O SR._ JUTAHY MAGALHÃES - Quer dizer, 
objetivamente, a Sarem manifesioU~se Contraria
mente ~ aquisição-desse .. ~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Queira s6 comple
mentar, SenadorChiarelli, no·que V. s~ disse: saber 
do Dr. Augusto se V. S' confirmaria _o seguinte. 
-as pal~.xras não são minhas, são do Sr. Secretá
rio-Geral- o Secretário-Geral depondo aqui dis
se, e queria apenas que v. s· dissesse sim ou 
não: "A ComíssliO poderá solicitar à Seplim cópias 
das notas elaboradas pela Sarerri, onde se eviden
ciam várias das exposições de motivos aprovados 
pelo Senhor Presidente da República. Em vários 
casos aSarem tomou conhecimento dessas apro
vações e das exposições de motivos, através do 
Diário Oficial. Isso é verdade ou não? Quem 
~sse isso aqui foi o Sr. Secretário-Geral. Repito, 
em vários casos a Sarem tomou conhecimento 

--dente da República? Qual foi a manifestação, favo
rável ou contrária? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS WS VELO
SO ~ Por _exemplo, a Sarem colocou <;~:~ se
guintes inconveniências:_ primeira, de oportunfda· 
de. A própria oportunidade estava num contexto 
de Assembléia Constituinte em que poderíamos 
ter mudanças fundamentais em todo 6 ·regime 
tributário, e iSsO-POderia significar-uma inopOrtu
nidade _ao se examinar essa informatização para 
um determinado conjunto de programas, naquela 
oportunidade, sem se. Sé;!.ber quais as conseqüên
cias dessas mudanças no regime tributário. Ou
tras pondel-aç6eS rettaS foram as do tipo de que 
já havia uma experiência assemelhada a ess,a, que 
já vinha sendo desenvolvida hei cerca 9-e cinco 
anos, Pe:lo Minist_ério da Fazenda. As SEF do Mi
nistériO -da Fazenda, Secretarias de Economia e 
Finanças, em articulação com o Serpro já vinham 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Pois não VOú respOnder a V. Ex~ A 
Sarem participou, em alguns momentos,- desse 
procêsso da ABM. _Eu. estava, inclusive, viajando, 
e quando retornei já havia uma orientação prove
niente da c:hefia de gabinete do m_inlstro no sen
tido de considerar a hipótese de um aP?io à ABM 
através de um programa de apoio à coop!=ração 
técnica, mantido pela Sarem. 

Nessa ociiSião toffiei Cõrihedmento âõ proces
so, verifiqUei os seus dados principais, examinei-o 
naquele momento, e, realmente, tomei a iniciativa 



2446 Sábado 11 DIÁRIO DÓCONGRESSO NACrONAL (Seçáo II) Setembro de 1988 

desenvolvendo_um trabalho lds.ando à . .inio_rma
tização das prefeituras. Esse trabalho de cinco 
anos estava sendo revisto e avaliado. Durante e:sse 
cinco_aoosisso tinha resultado na -informatização 
de pouco mais de 200 prefeituras e ainda assim, 

·cerca de 18_0 prefeituras_eram em São Paulo e 
que havia um sistema de financiamento dos equi
pamentos. Então, essa experiência estava sendo 
revista, para ser reavaliada com essas dificulda
des, pois é um programa que exige todo esse 
investimento maciçO em equípamentos e que, na
turalmente, haveria necessidade_ de defiriir um fi
nanciador desses equipamentos. _Então, esSas ~ 
ponderações foram feitas nessa nota __ que foi apre
sentada ao secretârio-geral. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O Sr. co
nhecia e conhece o Dr. Hilton Fialho? 

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO :-__ Conheci juStamente na equipe do ex
Ministro Aníbal Teixeira. 

O SR. RELATOR (_Carlos Chiarelli) - O que 
__ ele fazia dentro da equipe, qual_era a sua função? 

O SR ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO-Ele era Secretário da Secretaria de Coor

___ denação Ecohômic:a e: .Socia1_($eces). 

b $R. RELATOR (Carlos Chiarelli) --Ele veio 
·com o Ministro Aníbal para o gabinete? - -

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VE
-~OSO _;,; Sím. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ele era 
mineiro também? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Dentro da sis- . 
temática da Seplan, V. S' deveria encaminhar o 
assunto para a Secretaria Geral, qüe era o órgão 
imediatamente superior à Sarem e, no entanto,- - -o SR-·ANTôNIO- AUCiUSTO DOS REIS VE
o processo foi requerido pelo gabinete do ministro Lbso:- Não sei responder. 
e teve uma __ outra destinação, com outros resulta- 0 SR. RELATOR (Càrlos Chlarelli) _ Nesse 
dos, que não aqueles sugeridos pela Sare_m. __ episódio ao qual v. s~ se referia _ pergUntado 

O SR. ANTONIOAUGUSTOLJOSREIS VELO- pelo Senador Jutahy _Ma~alhães - da ABM, o 
SO - Be-m, o qúé"- posso dizer, cOm-base_ Dr. Hilton Fialho teve participação, deu parecer, 
no processo,--é" que tive acesso a ele posterior- despachou, enfim, teve presença no processo? 
men~e para efeito da seg~nda et_apa. Era is-sO que- - ---0 SR. ANTÓNIO AuGUsTO DOS REIS VELO-
vai ena a pena à cornissao ficar bastante atenta, SO 0 D H'lt Fi !h t -
é que uma etapa é a da alocação dos recuses, -:- ----- r: _l on -..ta o e~e_ presença em 

da destinação !osdr:cu~s, é tquern aprova ~s- ~~~~t~~o~~n~~~!e:~o~a~ ~~~~~sopq~=~e;~s c~~ 
recuros e, a pa : a~, re men :. 05 exam:s, e o próprio encaminhamento do processo no pri
certa f?~a, Já ter ao stdo pr<:duztdos para onentar me iro_ momento para a Sarem e 0 parecer poste
: d~c11~~0 d~ s~a aprovaçao~ segunda e~pa rior, depois de recolhidas as informações junto 
da e J ~raç o ?S recu~os.fi vezes ~eco~ un- à ABM. em que ele realmente deu _um segundo 

em as d uatas cot~ads e nt 0 •cdam mi UJto -c aras, parecer e _esse parecer dele foi aprovado pelo 
a segun a e pa e e en rega aque es recursos . Lstr --
já aprovados pela autoridade competente. Então, mm o. 
veja bem, esse proceSso, quando chegou à Sa- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ----,._ Efitão 
rem, no primeiro monientó que eu relatei, ele ele falou antes nos autos a_ favor, depois a Sarem 
já chegou com uma informação-de uma secre- mostrou inconveniências e levantou objeções __ e 
tarialigadatambém-aOgabinetedoministrO,para ele, após essa manife~tação da Saref!i.~deu um 
o atendimento. Na segunda etapa, quando tive noVo parecer~ digamos, favorável de novo à libera-
acesso ao processo, já com a exposição de meti- ção das verbas. I:: isso? 
vos aprovada e com a destinação de recusas já Q SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
feita, ele já tinha um segundo parecer. Nesse meio (.0Sb ~'Sim, é isSO. 
tempo acarretam providências, segundo estava 
escrito lá, do gabinete do ministro_junto à ABM, O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -É esse 
para informações complementares. I:: isso que _ o camin~o -Fialho, Sarem e Fialho de novo. 
relata o processo. E, sem seguida, fOi levado ao 
despacho, pelo ministro, ao Presidente da Repú
blica, para aprovação da exposição de motivos. 
Então, o retomo à Sarem se deu para, ai sim, 
executar as medidas, as providências liQadas à 
entrega dos recursos. 

O SR. JUT AHV .MAGALHÃES -Antes da deci
são do E'residente da República, com despacho 
do ministro, não houve uma modificação de opi-
nião da Sarem? ---- · ·· ·· 

O SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
-LOSO- Não foi Fia1ho da Sarem, só para tomar 

-claro. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiare IIi) - Sei lá, 
est_ou simplificando o processo ... Mas ele. primei
ro, deu uma informação de encaminhamento? 

O SR ANTONIO AUGUSTO DOS .REIS VE
_L0$0 - f:stá claro que ele_ se manifestou duas 
vezes no processo. 

v. s~ tem informação, sabe ou soube, que ele 
tenha algum grau de parentesco, por afinidade 

... .ou consangüinidade, com o Dr. Aníba1 Teixeira? 
Ele é cunhado do ex-ministro? -

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VE. 
LOSO- ___:. Não tenho essa informação. O meu 
relacionamento com o Dr. Hilton Fialho foi episó
dico e só no reladonamento funcional. 

O SR. RElATOR (Carlos Cb_iarelli) -V S• nun-
ca ouviu falar nesse fato? - · · 

_..Q SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS ·VE
LOSO- Não, nunca ouvi faJar. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa in
formação têcnica Sobre pleitos, sobre pedidos de 
verbas, etc., era comum que fosse feito esse_ as
sessoramento por elementos da Seplan, mas es
tranhos ao quadro da Sarem, como- a_conteceu 
nesse caso, essa informàçãO p'reliminar? Ocorria 
isso em outros -processos? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Que eu tenho lambrança, realmente. 
o único_ processo que veio com essa_orientaçao, 
com essa foi o processo da ABM. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. 8' lemK 
-=-- bra, ou v. s•sabe, ou V. S' recorda, v. s· conhece, 

enfim, qual foi a empresa que se habílitou e _ga~ 
nhou na ABM a concorrência para fornecimento 
dos equipamentos obtidos pela ABM junto à Sa
rem no processo de informatização? 

O SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não. Só tive acesso a éSsa informação 
através dos jom<;~:is. 

O SR. RELATOR (Carlos_ Chiarelli) - Não sabe 
- que nessa empresa havia um sócio que era filho 

_do exKministro? ' 

O SR ANTONIO AUGUSTO DOS. REIS ·VE
LOSO-Tive conhecimento disso através dessas 
notícias veiculadas por jornais. 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli)- EsSe fato 
de ter, assim, a informação previamente favorável 

- de um secretário a(é, · portantO de uma pessoa 
que tem uma posição destacada, um parecer fa
vorávérnum pédido feito, com uma verba de_uma 
quantia superior a toda a rubrlça remanescente, 
parece-lhe uma coisa normal?. GYLier dizer, ÇiedeKse 
109 rriilhões- de êruzados dá-se um parecer ou 
uma iilformaçãci favorável e, na verdade, se tem 
88 inilhões de cruzados como __ quantia total, exis
tente na rubrica, segundo parece, teria 88 milhões 
de cruzados. O pleito pedido era de 109 milhões 
de cruzados e apesar dessa dissonância óbvia, 
de quérer fazer caber ó maior dentro <;lo menor, 
se dá um parecer dizendo que "tudo bem··: isso 
não lhe causava estranheza? Isso é normal na 

O SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE- -~ O SR ~ElATOR (Carlos Chiarellí)- Ambas-· 
LOSO- O processo não retomou à Sarem para favoravelrrle·nte? - · · · 

vida da Seplari? v:s•. -que é um homem que 
já ferli: formação têe-n1ca;-que· Vem do Banco do 
Brasil, que traba1hou no IPEA,. que já tinha traba-

esse reexame. 

OSR. JUfAHY MAGALHÃES- Tinha no pro
cesso, no entanto, uma manifestação contrária 
da Sarem, com razões objetivas de recursos e 
também de ordem técnica. 

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REfS VE
LOSO - O processo, como eu disse, não retor
nou à Sarem, de modo que el~ só se manifestou 
naquele momento. 

O SR ANTÓNIO AUGUSÍO DOS REIS VE
LOSO_ ~Ambas favor:a'!elmente,. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Antes e 
depoiS da- Sarem, -certO?- - --

0 SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
- LOSO -Antes e depOis da Sarem. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Fialho, 
.Sarem, Fialho ... 

lhado com outro ministro, num órgão tão impor
-tante como a Sarem, esses fatos aconteciam ante
riormente? 

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Bem. eu não te;ho essa informação, 
não poderia dízer ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli) - Sirri, mas 
já tinha acontecido com V. S~ 
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O SR. ANTÓNIO AUGUSTO D_OS REIS VELO· 
SO -_Na Sarem não aconteCeu, e o fato 
concreto ê que, por isso mesmo, eu_ tomei a inicia
tiva de conversar com a chefia do gabinete para 
ponderar que realmente não fazia sentido o enca
minhamento daquele pleito, naquela forma; atra
vés do Programa de Cooperação Técnica·~·· 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Aqui nos 
foi dito que havia um mal-estar na área técnica 
da Sarem, no decurso da gestão Anibal Terxeira, 
justamente pelos fatos que se sucedem e que 
estão sendo rememorados, entre os quais. por 
exemplo, esse, e outros que se caracterizam por 
esses comandos do gabinete, por esse histórico, 
que o sr. mesmo está a par: quer dizer, chega 
um requerimento, de seis ou sete linhas, 24 hoi'as 
depois há uma ordem da chefia do gabinete à 
Sarem, que prepara uma exposição de motivos 
para que se atenda àquele pedido. Esse fato, tam
bém, tinha antecedentes, já era assim a vida da 
Sarem antes? Chegav-3 um pedido, L4 horas de
pois o chefe de gabinete telefonava para um se
cretário da Sarem, dizendo para preparar um ofí
cio para o ministro levar amanhã para o Presi
dente, para atender a essa petição? 

V. S• enfatizou para ri.ós cjUe a s·àrem --é. um 
órgão eminentemente técOiCo, portarifo, form-ado 
de pessoas habituadas a examinar processos, a 
ver de_ onde vem o pedido, para o que é, se tem 
verba, etc., isso não criava um choque, uma rela
ção conflitante e anómala entre a Sarem e o gabi
nete? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS RÊJS VELO
SO - Nobre se-nador Carlos Chiarélli, acre
dito que esta pergunta possa ser objetlvamente 
respondida pelo próprio titular _do órgão, porque 
eu estava procurando esclarecer que esse foi o 
esquema estabelecido, foi a forma para a qual 
ela se_ organizou. Estive vendo as informações 
e, realmente, essa era a realidade da Seplan, a 
realidade da Seplan no períOdo do ex-Ministro 
Aníbal Teixeira, que se orgàliizóU desta forma, 
e a sarem, nesse- sentido, vamos dizer, recebia 
os comandos que já vinham completamente defi
nidos. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - V. S• já 
nos disse que era uma realidade atípica, V. S• 
nos disse que os comandos eram do gabinete. 
Apenas estou lhe pedindo, Dr. Reis Velloso, que, 
como V. s• era o titular do órgão, no caso sobr_e 
o qual incidia esse tipo de estratégia, que já se 
viu que não é normal na vida. da_ S_eplat:~- _- V. 
S• era o titular da Sarem, que é p"'rte da Seplan, 
e que recebla os efeitos dessa m 'Jdança, a per
gunta que lhe faço ê a seguinte: a equipe técnica, 
a Sarem, como um todo, ela acolhia bem, aceitava 
bem, ou havia um clima de inquietação,_ insegu~ -
rança, ou pelo menos, um clima de desconforto 
com essa estratégia adotada pelo ministro, ainda 
que eu saiba que V. S• vai me dizer que o ministro 
tinha direitO-de agir assim, ou se isso -decorria 
da personalidade: dele. Quero saber como é que 
reagia a Sarem e a sua eqUipe, ·e não por que 
o ministro fazia, ou amparado pelo direito que -
ele tem de marcar a presença com traços pes-
soais. -

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO· 
SO -A Sarem, como _órgã_o técnico, real
mente_ adotou todas as providências para, com 

-o Sacrifício próprio, ajustando-se- às suas rotinas 
··cO'm'j:lrir aquilç. que ca~ia a ela fa_?er. Foijsso que 
ocorreu. Realmente tivemos que nos aparelhar, 
foi um período descrito aqui mesmo, no sentido 
que havia essa forte preparação de exposição de 
motivos para o Uespacho do ministro, no depoi~ 
mente do ex-Secretário-Geral, Dr. Michal Garten
krant. ele de certa forma procurou retratar essa 
situação que afetava não só a Sarem, mas a todo_s 
os órgãos ligados a recurs_os e_ que eram canali

Zados, em última ins~ncia, para os despachos 
dos ministros. Então, isso realmente foi uma reali
dade nova, uma realidade Ciue estava ali presente, 
e todos os 6rQãos da Seplan tiveram que se ajus
tar. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Mas â 
Seplan não sentiu o fato de que ela passou a 
opinar menos e a datilografar mais fórmulas 
usuais sob comando externo? Ela não passou 
a ser um órgão de elaboração_de ofícios padroni
zados para despachos? Tanto que ela recebia de 
manhã e tinha que bater um oficio para levar 
ao Presidente um processo-que ela não conhecia, 
s_obre uma ddade distante que ela não tinha maio
res dados, _que ela não_ tinha feito investigações, 

_ elfl, __ que é um órgão técnico, formada por elemen-
tOs tão qualificados, ela i1ão se sentiu minimizada 
por essa transformaÇão, numa _espécie de secre
taria datilográfica de modelos impostos externa
mente, de decisões que fugiam de sua compe
tência técnica? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS RE1S VE
LOSO -·é: óbvíá a- reSpOsta. Em seu trabalho 
técnico a Sareril teVe a siia- ãtuação dimiiluída. 
O trabal[Jo técnlco da Sarem não feL. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Sr. Vellcr 
so;· quero lhe dizer o seguint~:_ aqui pode ser óbvia 
a minha pergunta, a sua resPosta nunca é óbvia, 
a sua resposta é que realmente é fundamental, 
brinde-nos com a sua resposta, é o que nos inte
ressa, porque se V S• apenas raciociriar do q-ue 
é óbvio e por achâ'r óbVio não se manifestar, Va
mos ficar com o nosso depoimento em branco; 
manifeste-se rigorosamente porque o· que inte
ressa é a sua resposta. 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO·_ 
SO ..::.:.. Miriha ·resposta está reafirmada nos 

- se-gubtes terriioS:-a Sarem é um Orgã:o eminente
mente técnico, está preparada para desenvolver 
um trabalho técnico, com o seu corpo funcional, 
com os seus funcionários habilitados para isso 
e· dispostos a realizar esse trabalho a todo mo
mento que esse lrãbãlho técnico seja requerido, 
mais ou menos. Quem determina essa do_sagem, 
o uso da Sarem como órgão técnico, realmente, 
é toda a máquina superior da Seplan, a cada mo
mento, a cada titular, em cada circunstância ela 
está preparada, como órgão técnico, a desen
volver um trabalho dessa ordem, e com isso é 
um trabalho técnico que resultará mais ou menos 
para facilitar, para melhorar o proc_esso de decisão 
que seja levado em consideração. Neste sentido 

_ê um órgão tradicional, que praticamente existe 
desde a existencia da Seplan, é um órgão que 
se aperfeiçoou, é um órgão que procura se atuali
zar, e neste sentido realmente ele procura desen
volver tod-ª--~s§a ç_ola]2gr§_ç_ª-9 que x~sulte no me
lhor esforçQ_de ape_rfeiç_oar o sistema de alocaç_ão_ 
de recursos, a fundo perdidos, com essas caracte
rísticas que todos nós conhecemos. O processo 
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de alocação de recursos a fundo perdido é, por 
definição, complexo. ele tem uma dosagem forte 
de discridonaridade e por isso mesmo ele é urn 
processo complexo, então a Sarem está prepa
rada, como órgão técnico, para desenvolver esse 
trabalho. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• con
firma o que disse no ínfcio;-=-ela foi minimiz?da 
-durante esse período. -

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELOS 
c- 0: -trãbalhO técnico da Sarem, na me· 
dida em ejue ele é requerido, na medida em que 
ele não é solicitado, ou é solicitado a menos ou 
a mais, em função disso_, seja numa circunstância, 
seja noutra, ele.realnler}te é diminuído ou aumen
tado. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Nesse 
período foi diminuído. 

O SR. ANTÓNIO AUQUSTO DOS REIS VE· 
LOSO - O- trabãlllo fécri.ico foi diminuído. Mas 
sempre requerido' ele ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, não 
estamos pondo em dúvida se a .Sarem está -dis
posta a trabalhar. v. s• fique tranqüilo. 

Veja, Dr. António Augusto dos Reis Velloso, V. 
S~"" nos diz, depàís desse- eXame de situação, que 
houve uma r~dução da demanda, que diminui 
o pedido de exame ou a cobrança de exames 
-fécnicOs. POrtantO, a Sarem ficou minimizada. Es~ 
sas verbas são alocadas, discricionariamente, pelo 
ministério, pela Seplan. 

O gabtnete do ministro _disparava comandos: 
o requerimento entrava pela manhã e, à_ tarde, 
já havia orâem para que aquilo fosse preparado 
para ser homol<;~gado no despacjlo do dia seguin~ 
te. Portanto, não precisamos faiér um exercício 
muito grande de indagação para evidenciar que 
já chegava o pedido para ser atendido. isso parece 
óbvio, porque não havia parecer técnico, não tra~ 
rriitava pelos órgãos de apreciação e já vinha a 
orientação para atender:CeitO? Então, aqüele pe
dido Já era para ser acolhido. 

V. s~ concorda? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS YE· 
LOSO --=-Robre Sen~dõr. eu não térla cohdiçôes 
de qualificar ess-e-resultado a que V. Ex~ chegou. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - 'EiltãO, 
pergunto-lhe de outra maneira. Se um pedido 
chega de manhã, não passa pelos órgãos técnicos 
e esses órgãos recebem, em menos de 24 horas, 
uma p_rientação para preparar a justificativa para 
que, no dia seguinte, seja autorizado pelo Presi
dente __ da República - estou perguntando-lhe a 
nível d~ Seplan- esse pedido já recebeu o impri
matur da Seplan, certo? EStá certo isso? 
_ QUer- dizer, V. s~ recebe, como secretário da 
Seplan, do chefe de gabinete, um pedido que 
entrou de manhã e, na parte da tarde, sem que 
V. S' o tenha examinado e estudado - ainda 
que V. S• estivesse pront.Cl para examiná-lo e o 
faça com a maior seriedade, mas não lhe pediram 
para examinar- e lhe pedem para preparar uma 
"EM", porque o ministro vai levar, no outro dia, 
para o Presidente chancelar. ~se_ pedido já che
gou para ser atendido, ou não? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - O resUltado concreto poderia ser dife~ 
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rente, Senador. Seria muito diffcílfazer essa deter
minação, chegar a esSa conclusão, simplesmente _ 
porque a1guns casos tiveram essa tramitação. 9 _ 
fato concreto é que muitas exposições de motivos 
foram preparadas e não tiveram aprovação; o fato 
concreto é que havia uma rotina de preparação 
de exposições de motivos a partir de um comando 
do gabinete do mínistro. Eu não tenho condições 
de determinar quem fez o exame de mérito, se 
ele foi feito, se está pressuposto, se está pré-ga
rantido nos cantatas mantidos, etc. Eu -hãO teria 
condições de_ chegar a esse ponto. 

O que digo é o seguinte: realmente, é um pro
cesso que, nessa destinação de recursos a fundo 
perdido, que é uma das funções da Sarem, que 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)-V. s~ disse 
que há casos_ que não" tiveram autorizaçilo. V. S• 
quer dizer que não tiveram autorização do Presi-
dente? -

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Deixe-me colocar ... 

0-.SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Porque 
é essa autorização que cabe aqui. 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO -A a1,1.tOriza~o é do Presidente. 

O SR: REI,.!\TOR_ (Carlos Chiarelli)- Porque 
as que o ministro não encomendou a V. s• estão 
fora. 

tem muitas outras funções, nesta, a sua J)artid- O -SR. ANTÔNIO AUQUSTO DOS RE[S VE-
pação foi reduzida, porque ela não foi requerida 
para o exame técnico em muitos casos. Naquilo LOSO . .- Deixe-me colocar claramente, para que 
que foi solicitado, a Sareitf se manifestou, não V. Ex' tenha realmente ó resultado objetivo da 
é isso? Então, significa também que, eventual- minha participação_. 
mente, um ministro possa ter usado, como titular O-que eu quis dizer ê o seguinte: a mecânica, 
do órgão, 0 mecanismo. próprio do seu grupo, o esquema montado foi esse que V. Ex·' já conhe-
da sua equipe, para, eventualmente, promover es- _ ce, que está aqui descrito, que já foi objéto de 
se exame de mêrito. -informações-a esta CPl. O que eu procurava dizer 

-é--que, realmente, o ministro tem o seu sistema 
Mas, eu não teria condições de responder nesse de despacho com o Senhor Presidente da Repú-

s_entido. blíca. A Sarem não parUcipã desse sistema de 

O SR. RELATOR (Carlos Chia:relli)- Não .estou 
colocando em _dúvida a Sarem. Então, o ministro 
tinha um grupo seu que examinava também ... 
V. S• falou que tinha um grupo, que o mír'\istro 
poderia usar o seu grupo, dele, ministrO, não é 
isso? 

O SR A!'ITÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não, quis dizer que não foi feito esse 
exame de métrito, muitas vezes, na Sarem; 

O SR. RElATOR (Carlos Chiareun- ....:._Pois ê, 
mas que o ministrO poderia fãzer o exame pelo 
seu grupo, o grupo do miniStro, Lim grupo técnico, 
sei lá. -

despacho. O trabalho da Sarem se esgota no en
caminhamento da exposição de motivos, dos ates 
que irão a despacho. A partíi" daí, acredito que 
os esclarecimentos, as informações objetivas-para 
uso da CP/ devem ser_ recolhidos no nivel do titular 
do órgãO;- que é .quem participa dos despachos 
corO o Presidente da República. 

O SR: JUTAHY J';\AdÀLHÃES - -0-osfaria· de 
fazer um.il indagação:- v. S• tem uma ídéí-ª para 
poder respOnder à iridagaçeio do Relatá. V. s~ 
-~abe quantos pedidos foram feitos objetivamente 
Por parte do ministro ou do_ seu chefe de gabinete, 

_para que V. S' aprontasse imediatamente a "EM" 
para, ser levada a despacho? V. $f tem uma idéia 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REfS VE-- ,-- da.quantidade de pedidos nesse ~entido e tam
LOSO -0 que quis dizer é que, nesse nível bém teiTII..nTia-id~1ã da Quantidade t;JesSes pe~idos 
que V. Ex" está colocando, somente o ministro. __ -~ qual a porcentagem de atendimentos? ~ uma 
corno titular do órgão, terá condições de respon- pergunta objetiva, que V. S• pode responder objeti-
der. vamente. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiareni) -_Q_que O SR .. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
V. s~ nos disse é que o que estamos obseryanâo LOSO- Qual s_eria a pergunta objetiva, Sr. Sena-
é que vem o processo; chega o processo já com dor, para eu poder responder? 
uma ordem à Sarem. o SR. JUT AHY MAGALHÃES _ QUãritoS pedi-

O SR. ANTÓNlO AUGUSTO DOS REIS VE- dos foram f~to.S diretamente ·pelo· gabinele -do 
LOSO ...:... Nesses casos, necessariamente... ministro à Sarem, para p~eparar- de h-óediato a 

O SR. RELATOR (Carlos ChiarielliJ - Então, 
alguém deddiu antes, Dr. Reis_Velloso. Quem- de
cidiu antes? Porque V. s~ díSse que houve casos 
que não tiveram aprovação. O que quer dlzer essa 
sua frase? Deixe eu lhe perguntar, para as coisas 
serem bem objetivas. Quér dizer que V. S• recebeu 
orientação para fazer a "EM", -a "EM" foi feita, 
o ministro levou ao despacho do Presidente e 
não voltou autorizada? E isso o que V. S• eStá 
dizendo? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE, 
LOSO ~Eventualmente, pode ser. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -I:: esse 
o caso? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REI~ VE
LOSO - Não, não~ Veja bem ... 

"EM" para ser levada a despacho e qual o percen
- tua! de atendimento desses pedidos? 

-~ O SR. ANTÔNlb AUGUSTô bO$ REIS. VE-
LOSO ~ A pergunta é dificiJima de responder, 
no sentido de que ... 

O SR. CARLOS CHIARELU- Eu vou facilitar, 
para V. S• não--dizer que não tem o número. Eu 
end_ossp o que recebi do Senador Jutahy Maga
lhães. Era usual, era ços_tumeiro o gabinete telefo
nar, oU -mandar-telex ou emissário para dizer a 

_V. s•.: "Prepare -pa:ra amanhã, prepare para a tarde 
de hoje, este, es_te _e este pedidos, que chegaram 
agora e que têm urgência".Erã costumeira essa 
prgência urgentissíma, es_sa tramitação, essa aCe
leração d-e -j)roce5s0s, (Jue não chegavam quan.do 
não ha"vía condições humanamente possíveis de 
farer qualquer exame de assessor? De V. S• só 

receber a informação: "Chegou" e tinha que pre
parar. Era normal? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
sO- Era fre._qüente e pode- i~r ObSer-v-adO 
pelos comandos escritos. As determinações de 

- -preparar -oS atas vinham por escrito, através de 
papeletàs de providências eSpeCíficas, <iue deriva
vam do gabinete do ministro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Era Jre
qüente o proe>>:sso, mas, v.-S• 11_?2 sa~~ o_ percen
tual. _Esse tipo de orientação V. S• nunca recebia 
da Seéretariã-gerãl? O séc.retárici-Qeral i'tunca lhe 
dizia para preparar processo tal, para ser levado 
pelo ministro a despacho? O Dr. Gartenkrout cos
tumava lhe dar essas orientações eventualmente, 
es~lh.er processos. pedír para liberar verbas, pre
parar processos para a liberação de verbas para 

_que fossem le-vadas p~Jo ministro? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Não havia essa demanda pela Secreta
ria-Geral; não era frei::jUente, pelo menos._ 

O SR. REU\TOR (Carlos Chiarelli) --:' _Nãg era 
freqüente ou não ocorria? v. s· lembra de ele 
haver pedido: "Prepare. porque o_Sr. f\1\inistro vai 
levar amanhã o caso tal?" 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Não lembro e nZio teria Condições de, 
sob juramento. dizer. Mas posso dizer o seguinte: 
se .jss_o- ocorresse, não haver@ problema algum. 
Se o secretário_-geral determiilasse que devia ser 
preparado, estaria na função institucional de S. 

_ s~ como secretário-gerãl, que pode, recebendo 
orientação, repassar es~ orientação para oytros. 

O SR RE.LJ\TOR (Carlos Chiarellü.- Nós s<;~.be
mos que a Sarem fun_çlona bem quando_ estirou~ 
lada e co.brad_a pelos órgãos competentes. Não 
se preocupe com isso. O que nós queremos_ saber 
ê a primeira parte que V. _s~ r_espondeu. Se V. 
s• se recorda - jã que V. s· está Sob juram~nto 
- de ter recebido o mesrnQ tipo de cobrança 
do secretário-geral que_recebia em nome do miw 
nistro, atravês do chefe de gabinete? 

. . O SR AN.I.ÔI'IIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO-Não. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Esses pedidos 
eram por escrito ou verbais? 

- O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO ~ Eram por escritO. 

O SR. J(ITAHY MAGALHÃES- V."S• poderia 
conseguir cópiaS dessas Papeletas?- · · · · 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- - Acredito que, solicitandO ao_ gabínete 
do ministro, serão facilmente fornecidas. 

-<::rsR. RELATOR (Carlõs Chiarelli) ~Antes de 
ceder ao ilustre Senadoi- lt"amar Fi-ancO ·o direito 
a uma aigÜiçao- iiliédiata, eu goStaria d€ fazer 
só uma pergunta: V. s~ não !embra de nenhUm 
caso em que o secretário geral tenha lhe solici
tado, tenha lh~ destacado, tenha lhe enfatizado 
sObre algum_ processO- que ele próprio goStaria 

--d~ leVar ao preSidente, O_u ao palácici, para despa
cho, ele próprio, não apenas pedir para preParar 
para que o ministro levasse, ~as·par~ ele _levar? 
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O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Não, em nenhum momento eu recebi 
nenhuma orientação do secretário geral com essa 
qualificação que 'l Ex" está colocando e, por isso, 
realmente não teria a rigor resposta de nenhum 
caso. Jâ ocorreu- e era isso que eu estava procu
rando deixar claro - de também o secretário 
geral, que é a segunda pessoa do ministério, ter 
as demandas sobre ele. Lembro-me de um episó
dio que a Sarem foi solicitada a examinar o caso 
de uma prefeitura; ela fez. um exame aprofundado 
deste_ caso e forneceu a informação ao Chefe 
de Gabinete do secretàrio geral; naturalmente is
so, depois, teve o curso rotineiro. Qual é o curso 
rotineiro? É ser colocado no __ despacho do mi-
rostro. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S• I em~ 
bra qual era a prefeitura? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Não, não lembro de memória. Era 
uma prefeitura do interior de Mato Grosso que 
havia, por desmembramento, tido uma perda de 
receita muito forte no exercido, e· que fez um 
pedido de apoio financeiro para, de certa forma, 
resguardar essa situação i"iaquele exercido. ASa
rem promoveu todos os estudos, deu todas as 
informações e, a partir daí o proceSso teve curso. 

O SR. PRESIDENTE (J6sê ignáCio Ferrefra) .::..__ 
Dr. Reis Velloso, esse_- mecanismo de liberação 
de verbas que existia no período anterior ao do 
Ministro Aníbal Teixeira estava preViStCI-em-·co
mandos escritos, em normas internas escritas. 
E mesmo que nãO fosse totalmente previsto, havia 
disposições internas, portarias ou alguma no~ma 
que traçasse as linhas desse mecanismo? 

O SR. ANTÓNIO AUGUsTO DóS.RiõiS VE: 
LOSO- NãO, não- hãvia nenhUITi dispÕ.sltivo nes
sa direção. 

O SR. PRESIDENTE (José1griácio Féff~ira)
Mas havia toda uma rotina que foi desarrahjada 
quando o ministro chegou lâ? Jà havia toda uma 
rotina que não era quebrada? Ou, então, vamos 
por partes: havia uma rotina que não era quebrada 
uma vez que· não havia normas escritas, havia 
um compcnta.mento que V. s~ definiu como roti
neiro, poiS falava em rotina de despachos, quer 
dizer, havia um comportamento consuetudinário, 
costumeiro ali? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSíO-DOS REIS VELO
SO - Não, veja bem! O que eu entendo, 
nobre presidente desta comissão, é o seguinte: 
o Ministro Arubal TeiXeira estaOereceu um esque
ma próprio dele, que é exatamente esse._ 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnàcio-Ferfeira)-:
Eu não entrei no Ministro Aníbal Teixeira, V. _s• 
me perdoe. Ei.t esfou quererido colocar o seguin
te: não havia normas escritas, mas havia um com
portamento que era seguido pelos Ministros ante
riores e que era rotina no ministério. É isso? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSlO DOS REIS VELO
SO - Em que sentido? Eti não estou sabendO 
qual era a rotina ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Veja V. 5' eu não_ estou pedindo-lhe para fazer 
nenhum juízo de valor sobre o comportamento 
çlo Ministro Aníbal Teixeira o_u dos ministros ante
riores. 
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A únfca coisa que eu posso pedir é que V. s• 
coloque aqui um fato, isto é, não havia normas 
prevendo o funcioname_r1to çlaquele mecanismo 
- então, j_á está explicitado isso. Diante da sua 
resposta de -que não havia" nÕrmas prevendo o 
funcionamento daqueles mecanismos, a pergun
ta é a seguinte: havia uma rotina que era seguida 
pela S_eplan para autorização dessas verbas plei
teadas, ou seja, havia uma rotina que era seguida. 
Se foi quebrada alguffiã. -coisa, havia uma rotina, 
ou n.Ydflavia? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
LOSO~Siiii. .. - . - .. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Então. havia uni cOmportamento rotineiro até an
tes do Ministro Aníbal Teixeira: chegar, não é? 

O .SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO-Sim. 

O SR. PRESIDENTE_(Jose Jgnácio Ferreira)
Então, a próxima pergunta é a seguinte: quando 
o Ministro Aníbal Teixeira chegou implantou-se 
urt'reõrfiportamento novo, já não se seguiu mais 
aqu-ela rotina anterior? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DÓS REIS VELO
SO - ~ou responder ao nobre Presidente 
desta Comissão, esclarecendo o seguinte: real
mente é difícil para mim fazer um julgamento 
.de valor desse tipo, no seguinte sentido 

-O SR PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Eu nSÕ- peço Julgamento de valor. 

O SR. ANTÓNIO AUGClSTO DOS REIS VELO
SO - Não, v~a beml Cada ministro estabe
lece as suas rotinas e_in relacionamento com o 
secretário-geral, com as secretarias - rotinas de 
despacho - e isto não está em norma escrita, 
mas -deP"énde da definição feita pelo titular do 
órgão quandO chega à instituição. Efe estabelece 
a sua rotina de trabalho e,_ então, essa rotina não 
está éSCrita em- lUgar ~enhum. Nesse sentido; eu 
góStaria de -deixar claro isso: Em cada épOca é 
de um jeito; na época do Ministro Sayad era de 
um. mf época do Ministro Aníbal é de outro, na 

- época do Ministro J_oão Batista é de outro. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira):..._
Havia, portanto uma rotina que tinha sido implan
tada, ou vinha sendo seguida pelo ministro ante
rior ao Ministro Aníbal Teixeira - V. s• já respon
deu isso. A pergunta é a seguinte: houve um outro 
comportamento quando o Ministro Aníbal Tei
xeira chegou lá, Isto é, o _Ministro Aníbal Teixeira_ 

· passou a agir dif~reDtemente dessa rotirya? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Rotina em relação a quê? Em relação 
à elocação de verbas ... ? 

O SR. PRESIDENTE (José lgná~io_Ferreira)
Todo_ o_ mecanismo de autorização e liberação 
.de_verbas_tinha uma rotina. Vem o fv\inistro An1bal 
Te1xerre~-e adõtOU-,0-seU estilo- e V. s• dis-se 
que cada ministro tem o seu; eu poderia perguntar 
qual é o e_sti10.do Miilistro Aníb_~l-TeixeiráAS~im, 
foi alterada esta rotina Parece que sim, tudo que 
V. S• disse deSemboca na afirmativa. Agora, eu 

-queria lhe- perguntar se essa rotina anterior foi 
alterada pelo Ministro A11íbal Teixeira? 

o SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Bem, eu não saberia dizer, alterada em 
relação a quê? Eu preciso saber qUal é o parâ
metro de_ alteração. O que eu_ estou dizendo é 
o seguinte: o /V\inistro Aníbal Teixeira estabeleceu 

- a suã iotina. Se é dtferente- a--sua rotina de como 
se preparar para os despachos com o Presidente 
da República, como movimentar os processos, 
como atuar perante os órgãos internos, esta a 
minha resposta objetiva, com base nos fatos que 
eu vivi. Quer dizer, ele estabeleceu a sua própria 
rotina e atuou em consonância com essa rotina 
que éle próprio estabeleceu. Isso é típicO, é natural. 
-é próprio de cada titular de órgão. Cada titular 
de órgão estabelece_ a sua rotina. Em relação a 
que, eu precisaria saber qual era o parâmetro, 
para determinar se houve uma mudança. 

O SR PRESfDERtE\José lQnáciO Feúeira) -:
Não é necessàrio, porque V. S• iria apenas expli
citar o que já se contéiT! no bojo do seu depoi
mento. 

Vou prosseguir. Quais os documentos, no pe
riodo anterior ao do Ministro Aníbal Teixeira, ne
cessários para instruir um processo, para efeito 
não de autorização, mas de liberaÇão de verbas 
a fundo perdido, quer dizer, o que havia quando 
.ge autorizava a liberação, para que houvesse a 
liberação efetiva? Quais os docUmentos neces
sários para instruir um processo de liberação? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Aprovada a destinação da verba, deci
dido para 'ql!em Véli a verba, os procedimentos 

_são os· mesmos, a rotina é uma -s6. A S-arem, 
recebida a exposição de motivos aprovada pelo 
Excelentissfmo_ Senhor Presidente da RepUblica, 
primeiro comunica ao interessado aquela aprova
ção para fins de liberação. Então, para fins de 
liberação, qUe é o passo seguinte, pede os seguin
tes requisitos: que a prefeitura, ou o beneficiário, 
ou o Estado apresente um plano de aplicação 
correspondente àquela aprovação, o CGC da pre
feitura e o número da conta no Banco do Brasil, 
para receber o crédito aprovado. Estas são as 
etapas da liberação de recursos. É esse o trabalho 
que a Sarem promove em todos os casos. 

O SR-. PRESIDENTE (JOséJgnádo Ferreira)
Perfeitamente! EntãO; a pergunta é a seguinte: 
a verba destinada- a Valença foi J'iberada antes 
ou depois do projeto de aplicação? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - A verba destinada a Valença foi apre~ 
vada rigorosamente dentro des_se ritual que eu 
disse. Depois de aprovada a Emenda, a Sarem 
comurjicou a Valença a aprOvação dos recursos 
dos 16 milhões, requerendo que apresentasse o 
plano de aplicação, o númerO da -Conta- no Banco 
do Brasil e o CGC. Após isso, a Sarem promoveu 
as pro_yidências 'de liberação da verba. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Mas não é_ após isso. é: após o cumprimento da 
:solicitaçào da Sarem. Então, a pergunta que eu 
fiz é a seguinte: foi apresentado o CGC da Pre
feitura? 

o SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Provavelmente sim. 
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O SR. PRESIDENTE (Jose Jgnáci6-Ferreirà'
Foi apresentado --e ê essa a minha pergunta 
- um plano de aplicação da Prefeitura, antes 
que a verba de I6 milhões fosse liberada? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO --o plano de aplicação foi em seguida a 
esse pedido da Sarem. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A pergunta que faço é se foi apresentado o plano 
de aplicação antes que a_ Seplan liberasse esse 
recurso. Foi liberado o recurso de 16 milhões 
que ficou depositado no Banco_do BrasiL O pre
feito foi lâ e sacou. A pergunta ê a -seguinte: para 
liberar este dinheiro a prefeitura apresentou, antes, 
um plano de aplicação? Isto é vital para as investi
gações que estamos fazendo. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Nós podemos ver o próprio proce$so,.. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O Sr. está fazendo afirmações, o Sr. não sabe 
Dr. Reis ... 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Não. Põdemos ver agofa, neSse 1)1ii-Jut0. 

O SR. PRESIDENTE (José JgnáCio Ferreira)
Ah, pois não. 

O SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Nobre Semidor, Presidente desta CO
missão, este processo de Vafenç~ foi_ niqtierídO -
à Seplan, por esta Comissão e aCho-qUe já deve 
ter sido entregue aqui à Comissão. De modo (rue, 
talvez, não sei se tenho o processo completo mas 
faria nova entrega deste documento e através dele 
poderiamos examinar todas as etapas que foram 
seguidas ... 

O SR PRESIDENTE (José !gnácio Ferreira)
Eu só quero essa Dr. Eu só quero o segu-inte: 
quando foram liberados os 16 milhões? Prece
dentemente, a Seplan havia recebido o plano de 
aplicação? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Não. O plano-de aplicação fof fOrnecido 
rigorosamente através do Ofício n~ 126/87 de 
6 de agosto de 1987, ou seja ... 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
Este é o oficio da prefeitura? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Da prefeitura. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
For posterior à liberação dós.l6 milhões? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE- . 
LOSO ....:.:. Posterior à aprovação da disposição. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
É isso que eu quero saber. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REI:>VE
LOSO - quando V. S• fala liberação ... 

O SR PRESIDENTE (,,Losé lgnádo Ferreira)
A liberação foi num dia determinado, óu seja, 
foi para a conta da prefeitura no Banco do Brasil 
a importância de 16 milhões. A pergunta que eu 
faço é se antes desse dia a Sarem, a Seplan havia 
recebido o plano de aplicação da prefeitura. I:: 
isso. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Não. É isso que estOu tornando claro. 
QUahdo, na própria imprensa saiu à divulgação 
da liberação dos recursos de Valença na mesma 
data. A confusão é feita entre a aprovação dos 
recursos e a líberação posterior. No caso de Valen
ça, explicitamente, o plano de aplicação foi forne
t:id() no dia 6 de agosto e deu éntiada na Seplan 
rio dia _l?de ag_osto._A pãrtir dai é que teve segui
mento o J)roeesso-de liberação dos recurs_os, ou 
seja, post2rinr à aprovação da exposição de mo
tivos. 

QSR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Mas_ _antes de ser liberado .o recurso e _coloçado 
â d[~posição da prefeitura no Banco do Brasil? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO= Antes de ser. Os recursos foram coloca~ 
dos posteriOrmente a isso. 

0 SR_PRESIDENIE" (Jos"é]gnácio Ferreira) -:-: 
Ou ira p€rgunta é a seguinte:-há necessidade ... 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO- . 
SO - Só. par~ coniiinar, nobre Presidente, 
a exposição ·de motivos é do dia 31 de julho. 
Em seguida à exposição de motivos é que houve 
a iniciativa da Sarem de pedir à prefeitura os dados 
que permítíar'n, af. sim, realizar a liberação dos 
recursos. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Quer dizer~ a Sarem só o fez depois que recebeu 
o plano de aplicação? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO-~ · Só o fez depois que recebeu o plano 
de aPlicação, o CGC da_ Prefeitura e o riúmero 
da conta no Banco do Brcisil. 

O_SR ITAMAR FRANCO- No dia 31 de julho 
houve a aprovação do Senhor Presidente da Re
pública? 

O SR. -ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
LOSÜ - Perfeito. Aprovação da... , 

-o SR. ITAJ\o\AR FRÁNCO - J:: preciso deixar 
claro que_ o Presidente já tinha aprovado, _com 
antecedência, esse pedido. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Certo. 

_.0 SR. ITAMAR FRANC:O- O ofício dO Prefeito 
chegou dia 6 de agosto. O Presidente aprovou 
no dia _ _3~.,_Correto?__--

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreíra)
OUtra pergunta, Dr. Reis Velloso é que esse com
portamento novo, este estilo novo do Minlstro que. 
pela minha ótica, desarranjou toda a rotina ante
rior - isto aí quem está falando sou eu - consta 
de algym comando escrito, específico, seja u~ifi
Caaci" ou seja através de várias normas, consta 
d€_algüm-C9mando específic-o ... porque havia 
uma rotina, não é? Mesmo que não escrito, havia 
um comando que pela rotina era obedecido. Pos
teriormente, houve um desarranjo nessa rotina, 
pela minha ótica. A pergunta é a seguinte: esse 
estilo novo do Ministro consta de uma norma 
escrita ou de várias normas diversas mas que 
se concatenam. Consta? 

O SR. ANTÓNlO AUGUSTO DOS RElS VE
LOSO-=. Não. tlão tenhO conhecimento dessas 
norm.:1g. Não r:ne consta _que existam. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
Oue-r diúr que o desarranjo foi se processando 
com violentação da rotina anterior, sem que hou
vesse nenhuma norma escrita. Houve um jogo 
de empurra e foi-se chegando a_ um fato novo 
da rotina que se instalou com o Ministro Aníbal 
Teixeira. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Essa rotirfa foi instalada, em tel;;~.ção 
à-Sarem, desde a orlgem. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira)
Mas o foi sem que houvesse sequer uma norma 
espe~ífíca, dize_ndo _<_::orno ela seria in~taJad_a. _ 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO~ Não tenho conhecimento desta norma 
específica. _ 

O sR. PRESIDENTE (JoSé lg;.,ácio Ferreira)
Outra pefQ-unta: V. S' disse que nem todas as 
--verbas a fundO Perdido se destinavam a estados 
e municípios. Foi anótàdO aqUi. A quem rr18is 

. se. destinavam? -

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - O que eu disse foi que aquela verba: 
Encargos Gerais da União, não necessariamente, 
destina-se aos estados e fnup_içípios. Pode-?e des
tinar a umã ·entidade beneficente, a uma institui-
ção i]ue seja públiCa... -

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
E na área da Oh ião, a!Qum organismo da Adminis
tração direta ou indireta - vou~lhe perguntar es
pecificamente - o programa nuclear brasileiro, 
programa parale_l~. recebeu recürsos a fundo per-
didO? -

O -S'R. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- O programa nuclear é alimentado atra
vés do orçamento da União. As verbas do progra
ma nuclear são_através do orçamento da União: 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâçio Ferreira) -
A pergunta é a seguinte: houve algum recurso 
a fundo perdido destinado ao programa nuclear 
paralelo, quer dizer, ao programa nuclear? 

.o SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não através das verbas que estão na 
sarem. ---- -

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) I 
v. s• tem conb_ecimento de que __ atrav_és _de outras 
verbas? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
__ LOSo--:..:... NãO; não tenho c"onhedmento. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -
V. s~ não está negando, V. s~ apenas não tem 
conhecimento. 

O SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não, não tenho c_onhedme_n.to. 

O SR. ITAMAR FRAI"'CQ-:..:.. E para o chamado 
metrô de Belo Horizonte? 

O SR: ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - P_ara o cham_ado metrô de Belo Hori

zonte não me lembro de que nenhuma verba te
nha sido propiciada através desses recursos da 
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Sarem. Não sei se teria sido propiciado por outra 
verba fora do âmbito da Sarem. 

O SR. ITAMAR FRANCO ...:..-Eu gost~ria de vol
tar só a um ponto, se V. Ex-, presidente, me permi
tisse. O _secretário afirmou que a Sarem tomava 
conhecimento de aprovações e exposições de 
motivo pelo Diário Oficial. V. S• disse que este 
era um fato que poderia ser normal. Quero saber 
de V. S• o seguinte: nessas aprovações do senhor 
presidente da República, a Sarem já havia opina
da? Daquelas que a Sarem tomou conhecimento 
pelo Diário Oficial houve alguma análise técnica 
da Sarem oú ela era surpreendida com outros 
fatos ou com outras determinações_ do senhor 
presidente da República, através do sr. ministro? 

O SR:ANTÓNIO AUGUSTO DOS-REIS VELO
SO --sem, O pnmelrOPonto é que essa informa
ção de que a Sarem tomou' Conhecimento de 
EMS aprovadas através do Diário Oficial, é uma 
informação que reaJmente não dei diretamente 
à comissão. -

O SR ITAMAR FRANCO- -- Ou em a c deu foi 
o sr. secretário-geral. Como Y. S• disse que era 
vinculado ao sr. secretário-geral, é por isso que 
estou perguntando. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO -A Sarem realmente não teria examinado ... 
Não sei, não lembro, a nào ser com a precisão 
de um caso objettvo que eu pUdesse analisar ... 

O SR. JT AMAR FRANCO - Então, V. Sa. não 
pode garantir que aquelas exposições de motivos 
de aprovação do Senhor Presidente da República 
tenham passado, pelo meno_s, pela análise técnica 
da Sarem? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO-_: Naõ~- não -pOSio 9~rantir. 

O SR. ITAMAR FRANCO --V.S', que ainda 
está na Sarem, seria possfve.J levantar as exposi
ções do senhor presidente da República aprova
das por Sua Excelência e que deixaram de ser 
analisadas tecnicamente pela Sarem? 

O SR. ANTÓNIO AUGtíSTÓDOS-REIS VE
LOSO - ISso é p0ssJvel. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu gostaria, sr. 
presidente, que isso fosse solicitado já ao depoen
te. Por uma questão burocrática, o depoente já 
poderia fazér essa copilação, essa equiparação 
do que foi aprovado pelo senhor presidente da 
República e aquilo que a Sarem já havia analisado 
tecnicamente e mostrar as discordâncias, para 
fazer o tabulamento entre a exposição e__aprova~ 
ç:ão do senhor presidente da República e aquilo 
que a Sarem ... 

O SR.. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A presidência defere o pedido _de Y. Ex• e solidta 
à secretaria que anote o envio de um ofício< embo~ 
ra, desde logo, formule esse pedido ao depoente. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- O Senador Jutahy 
l'llagalhães pediu-me que fizesse duas perguntas, 
sr. presidente. Em relaÇão ao chamado metrô 
de Belo Horizonte, V. S• não se recorda de nenhu
ma verba a fundo perdido. à_ Prefeitura de Belo 
Horizonte? -

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS-REIS VE
LOSO ~ Não, através do ... 

O Sft."itAMAR FRANCO --Nenhuma v.erba 
foi destinada à Prefeitura de Belo Horizonte?. 

Q SR ANTÓNIO AUGÚSTO DOS REIS VE
LOSO- Não posso assegurar, não _tenho.conhe
cimento específico disto. 

O SR: ITAMAR FRANCo- V. s~ não tem co
nhecimento. Não passou pela Sarem -nenhuma 
.análise técnica de algum projeto para a Pre:feítura 
de Belo Horizonte? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO ___,. Jstç> pOderá Ser examinado, mas real
mente eu não tenho ... 

O SR. JT AJ\'\AR FRANCO :...._ Eu .Qostaria de sa
ber"se V~ s~.~nãlisqu .. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- Não, não analiseí. Corri certeza não ana
lisei. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~.Mas,. V. s• pode 
verificar se' passoU... · 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO ......:. Com certeza não analisei. 

o SR ITAMAR FRANCO-E-Cam-certeza não 
j:5óde afirmar se essa verba foi qestinada a fundo 
perdid<? pcira -a Prefeitura de Belo Horizonte? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO --Não, não posso garárytir. 

O SR.:-ITAMAR-FR.ANC(Y-Ma~ P~de verificar? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO --Pode ser verificado. No âmbito da Sa-
rem ... 

O SR. rfA!VtAR FRANCO - G~staria que a Sa-
rem Verificasse h~so. . - . 

O Senador Jutahy Magalhães pede para V. Sa. 
responder às seguintes perguntas: qual o custo 
aproximado, se possível a preços atuais, de_ um 
programa s~ft sin1plificado C"Omo esse proposto 
pela ABM; V. Sa. tefla con-dição de responder? 

O SR. ANTÓNiO AUGUSTO [)QS REI$' VE
LOSO_.:_ -Não, nào tenho condição de respon
der. 

O SR.IT AMAR FRANCo ~ Qu~m faz a audi
toria na ABM para verificar a correta aplicação 
dos recursos públicos co!oc_ac:tos à sua disposi-
ção? · --

0 SR. ANTCNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO _;Bem, eu gostaria de dar ~ste .esclare
címento. 

Os recursos, sendo da categoria de Recursos 
de EncargoS àerai~ da Qnião, ejes têm o seguinte 
trâmite: o procedimento de verificaçãO é feito ãtra
vés da Siset. To dos os recursos· destinados a En
cargos<Gefã1s- da União são liberados em fase 
final pela Siset e cabe à Siset estabelecer as audi~ 
terias que serão feitas. A Siset é -O órgão de con
trole interno de cada ministério. Cada ministério 
tem o seu órgão de controle interno. 

Então, no caso de recurs9s orçamentários. a 
incumbência, a atribuição de auditorias e de verifi
cação a posteriorl da distribuição de verbas, de 
auxílios ou de d:oações com recursos orçamen
tários é feita ~r au~_itorlas da ~iset. 

O-SR. h' "AMAR fRANêó - Mas. veja, só um 
rilinutinho. Agora complemento eu. Havia uma 

verba de apenas 88 milhões, a!iâs este quadro 
eu gostaria que V. Sa. deixasse aqui na comissão, 
de fundo de participação dos estados, d_e muni-
cípios... , 

O SR. ANTóNIO AUGUSTO DO$ REIS VE
LOSO "-- Perleito. 

O SR. !T AMAR FRANCO~ Havía uma ~locação , 
de 88 milhões. A verba era de l 09 milhões. Como 
foi complementado isso? •J~~>. 

o SR. ÀNTóNio AUGÚSTÓ DOS REIS VELO
SO --Não, ess:c~cverba de 109 mil6es desti
nada à ABM foi de Encargos Gerais da União 
não dentro do programa de cooperação técnica, 
quer d(zer, foi pel~ mesma verba que tem aquela 

_ destinação que indiquei de 11 bilhões e pouco. 

O SR. ITAMI\R FRANCO=... Foi dentro do ... 

O SR. ANTÓNIO AUG,USTO .DOS REIS VE
LOSO --:-_~_ncargos Gerais da União. 

O SR. lT AMAR FRANCO -Esses 88 bilhões ... 

-~--o sR'. AN'roNío Aucius+o oos Iills \tE. 
L<?,SO :......:._ J:'Iâo1 11ão fQi por essa _verba. 

O SR. ITAMAR _FRANCO - Quer dizer que es
ses 88 bilhões ficaram com outra destinaçâo. 

O. SR. ANTÓNI9 AUGUSTO DOS REIS VE
J.,O:SO-.Qt;ttra de~finação. Não foi por essa verba. 

.O .SR. PRESIDENTE (Jose fgnâcio Ferreira)
Dr. Reis V~Jlo,so, havia a necessidade de apresen
tação,_ no período anteríor _ao do Ministro Aníbal 
Teixeira, de um projeto ao invês de uma simples ... 
Y. _So referiu-se a um plano de aplicação. Esse 
plano de aplicação, no período Aníbal Teixeira 
era __ exigido, segundo Y. Sa., _antes da liberação 
efetiva do dinheiro,_do recurso. 
·· Agora, anteriormente ao período Aníbal T eixei

ra, havia necessidade da apresentação de um pro
j~to p~Ja en~dade de_ 9irejtQ público beneficiária? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO-DOS REIS VELO
SO ...,.... Bem, a exigência ou não do projeto 
depende, por exemplo, da dimensão do pedido 
a que se refira, se é para um metrô __ _é_ natural 
"que se _exija um projeto. A freqüência dos pedidos 

··de munídpios é que colOcava para a Sarem o 
seguinte dilema: se a priori se .exigiria o projeto 
ou não. 

Por exemplo: _dentro dos 6 miL pedidos que 
estão lá,_ muitos são de prefeituras municipais de 
interior e às Vezes ·se trata especificamente da 
compra de uma máquina, de um equipamento, 
exclusivamente isso. Então, não seria natural que 

-para esseS casos se exigisse a priori um projeto. 
Agora, é natural que toda vez que a demanda 

de recursos é dessa ordem, para aplicação nesse 
volume, ê natural que se exijam outras informa
ções inclusive o projeto, se for necessário. E, nes
sa hipótese, a Sarem examinaria o_ projeto,- .ou 
se fora daquela especialização que a.Sarem possa 
ter - por exemplo, eventualmente um exame 
·de um investimento de metró -. solicitariamos 
a ajuda do lplan para examinar o mérito desse 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-· Peifehamente. Quer dizer que, mesmo na gestão 

Aníbal Tt?ixeira, em determinados casos, exigia-se 
um projeto? 
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O SR_ ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE- ocorreu, a Sarem teve o _C.t,!_idado de precisar para 
LOSO ---: Eventualmente poderia ser eXi~-dO. o Minístro qual roi a _participação _da Sarem no 

processo de Valença. Quer ,dizer, como um res-
0 SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)- guardo da sUa imagem, dã súa ãtuilçãÕ efci fez 

Não,_ mas não é eventu~lmepte;, A perguhta é- a isso, imediatamente, Quer -dizer, essa indicação 
seguinte: mesmo na gestão Ambal _'r eixeir~, de- que está na imprensa é dà dia 18- de setembro 
pendendo do volume dos recursos.. dependendo _ e, logo em seguida, 0 dia 18 de setembro, pare
do objetivo do pleito havía neces~ld~_çíe d_e_ um ... ce-me:_ que foi uma -quintã ou s-exta-feira, e no 
projeto não ê isso? di~ 21, apresentei ao Ministro a seguinte infor~ 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE- mação: -
LOSO-_-=:- Para o exame de méri~. sim. _ Refiro-me às rlotícia~ veiculadas recente~ 

O SR. PRESIDENTI; _(Josê_Jgnácio Ferreira) - mente pela -imprensa, relacionadas com a 
Não, para a liberação do recurso. - destinação de 16 milhões em favor da_Prefei~ 

0 SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO~ tura· Municipal de Valença: A propósito, cãbe~ 
SO _ Não, para liberação de recurso; 0 ritual me apresentar a V. Ex" os seguintes esclareci~ 
é esse que eu_ descrevi. _.Em qualquer hipótese, mentos. O pedido original da prefeitura tnte-

ressada foi formulado através do Ofício n~ 
seja no período anterior ao Ministro·Anib!-il Tei- 113/8? datado de l6 de julho, dkigido a v. 
xeira, o_u _em qualquer época o processo_ill;leração _ EX", e que constituiu 0 processo 3318/87 GM 
é aquele que eu descrevi; o que é exigido para .em 23 de julho. o ofício era do -dia 16 e 
a entrega dos rec:ursos, depois de aprovados pela constituiu pro<::esso no dia 23. O ateo_Qjmento 
autoridade competente. A diferença que eu gosta~ 
ria de deixar nítida na Comissãp ~ que uma c_ofsa da solicitação ocorreu através da Exposição 
é 0 processo- que vai até a dec_isão de aloc_?J.ção de Motivos n~ 337/87 de 31 de julho subme~ 
de recursos, de aprovação dos recursos, cjue ·é, -tida por V. EX" ao EX"? Senhor Presidente 

da República e aprovada por despacho de 
no- <::aso de recursos de Encargos Gerais da União ..3l ~_7_ -_8,7_,_ 0 refe_rido processo foi encaminha-
ou de reservas do fundo especial dO nlv€:1 e com~ do à Sarem n9 dia 23 de julho; ou seja, no 
petência fora da Sarem, do hível do Presidente mesmo dia em que foi constituído pela pape~ 
da República. Urna vez aprovada a destinação dos leta de providências do chefe do Gabinete 
recursos, o processo de liberação d~ entrega dos do Ministro, 0~ 0216057 da mesma data, do 
recursos ao destina_tário _é feito através do ritual 
de pedido de um plano de aplicação cOrresPoh- dia 23 de julho .. 

Não houve participação desta Sarem no 
dente àquela aprovação. Se ç:~ aprovação foi para exame dos projetes, até porque não consta~ 
um projeto de canalização será requerido à prefei~ vam do dossiê. 
tura, ao benefic:iário que apresente o planO de 
apltcação compatível com aquela destinação já Por que estou_ dizendo isso? É Para ficar claro 
feita na exposição de motivos que foi aprovada. que a participação da Sarem, neste caso, é rigoro~ 
Feito isto, é o plano de aplicação, as -carade- samente esta que está aqui. Isso foi dadv conheci-
rísticas do C.OC e dQ núme-ro ·da corita dOBãnco m~nto diretamente ao _Ministro, e por cópia trans~ 
do Brasil para que seja possível fàzer o crédito rilitida ao Sr. Secretãrfo-Geral da época, na mes-
final, a liberaçâ"o final dos recursos: ma ocasiãO em que ocorreu o fato, 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)- . -_ o SR~ PREsrDENTÉ (J6se ignáé:io Ferreira)-
Quer dizer que, mesmo na adminiStração dos mi~ Com a palavra, o eminente Seriador Chagas Ro-
nistros anteriores ao_ Ministro Aníbal T eíxeira, não drigues. 
havia exigências de projetas para a liberaÇão de _:__O SR. cHAGAS RoDRI6dEs -Sr._ Presidente, 
recursos. Estou fazendo bem a distinção entre c:hegÚei um pouco tarde porque antes estive f.ta 
a aprovação-e,a liberação de recursoS~ A aprova~ CP! que investiga a concessão de rádio e TV. Mas, 
ção--é uma coisa e a liberação é outra. Para a queria aproveitar a opOrtuilidade para fazer algu~ 
liberação de recursos,_ em todas as administra~ . mas indagações ao Dr. Antônio Augusto_ dos Reis 
ções,inclusivenadoMinistroAníba!Teixeira,não Velloso e, espero que s. Sa. responda, apesar, 
era exigido o projeto, não é isto? do adiantado da hora. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOs- REIS VE~ A Sarem alocava algum reéurso diretamen~e~ 
LOSO - Para a liberação, perfeitamente, e essa O SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO-
é uma diferença que eu considero e~se_ndal. SO-- Não, ela não tem competênCia legàl para 

O SR. ""PRESIDENTE {José lgnâdo Ferreira)- fazer isso. · 
Posteriormente, foi solidtado nÇ) caso de Valença o SR 'cHAGAS RODRIGUES- A Safem l_ibe~ 
o projeto? - · -- t®-iiigum recursO diretamente? 

O SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
U.OSO- Bem, vou ler aqui um documento cor-
respondente ao caso de_ Valença. · -

Em um determin_<;~,do momento foi divulgado 
na imprensa o seguinte: que a empresa Hidrosis~ 
tema, à empresa, coube o desenvolvimento dos 
projetos •. de aç:ordo com o contrato assinado pelo 
Prefeito de Valença. O Ministro .....:. -a_ referência 
feita aqui é ao ex~Mini.stro Aiiíb~l Teixeira-gãran
tiu que esses projetas p~sa:ram pelo crlvo 1da 
Sarem, como é comum I1,0S p~ocep,sos de solicita~ 
ção de reçurso~. Na mesffia ocasião _errl que jsso 

I ) ' - 1: 
I 

~ o sR. -ANTÓNIO AUGUSTO Dos REis VE
loso ....- Diretamente, também, ela não tem 
competência para fazer. Mas adotou os ·procedi~ 
mentes legais exigidos para a liberação de re
cursos. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES '- Para alguém 
noerar? -- . 

O sR.-ANTONIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Certo: A autoridaQe competente. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - O Presidente 
,~a República, iri.dependentemente de_ exposição 
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de motivos, remeteu .:;lgum~_autorização, algum_a 
papeleta, à Sarem, a fim--de _que- se procedesse 
esse trabalho té<;nico?q õS srs. reCéberam,_ direta
·mente; dô PreSidente dáRepúblicZi, algum Preces~ 
so, alguma çrdem, alguma. papeleta, ~l_Qu~a :e~ 
comendaÇão de aloca~ão de recursos ou de-con-
cessão--de crédito?_ · ·- · - --. ~~,,--- · 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
LOSO - Não, Em nenhum monlento. -

O SR. PRESIDENTE (José lgrlâcio Ferreira)"
Quero esclarecer, para elucidação da coriiíssão, 
que acabo de receber das rriãOS-do Dr._Art_tônio 
Augusto - talvez a resposta tenha sido equivo
cada, em vlrtuâe_ do que está em minhas mãos 
- uma informação pormiin6rizada, com a rela~ 
ção dos pleitos, a sua_ origem, e nessa ít)formaç:âo 
pormenorizada se enquadram situaÇOes anterio~ 
res a 25 dias, às vez.es de 1 O dias, autorizações 
de liberação de reçur:sos, e, também, nos quadros 
que apresenta estão as referênCias acercã <la qri
gem do pleito. 

Tem aqui: gabinete do Senhor Presidente da 
Repúblíca, ajudante de _ordens, por ordem do Pre-
sidente da República, isso estâ referidO aqui e 
acho que houve um equlvoco na resposta. _ 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO .:...: Gostaria de reponder;-da dar o esdare~ 
cimento. -

Erriiriente Seoaçl_or •. aqui é a origem do pedido, 
o encaminhamento, nào tem nenhUma relação 
com a pergunta que fez V. Ex' Entendi a pergunta 
de outra forma. O que está indicado aqui é a 
origem dos pedidos. Por exemplo: o prefeito, o 
governador ou o i_nteressado dirigem os pedidos 
para ministérios setoriais, para todoS os minis
_térios extstenteSJ dirigem pedidos ao Presidente 
da Repúblicã, ·aoS miniStros. diretãmente à Sarem, 
a todos os órgãos. O que- eu disse é que nao 
recebi nenhuma determinaÇão- de alocação de 
recuiSos: vinda-da Presidência da República. O 
processo·, recebido pela PresidênCia-da República, 
é encaminhado através da ajudãncia de ordem, 
ao_MinjstiO de Estado, no· -caso da Seplan, ao 
Ministro de Estado da Seplan; no caso do Minis
tério do lnteilõr, aCl Ministro do Interior. 

Então, os encaminhamentos que estão_ d§fini
dos aqui> é a origem dos processos e os êflcam1~ 
nhamentos de onde Vieram e Cóniõ fófam consti~ 
tuídos. 

-0 -SR. CHAGAS RODRIGUES - Então, não 
iam diretamente à Sarem? 

O SR. ANTÓN)Q AUGUSTO DOS REJS VE
LOSO- Não, via MiniStro-tiilliã:r da ~-~1~. . 

- O SR. CHAGAS RODRlGUES- Esses proces
sos eram de alocação de recursoS~ de-Coric"essão 
.'de créditos Ou apenas para exatn'e? 

O SR. ANJ"ÓNIQ AUGUSTQ DOS REJS VI::
LOSO- Para ~me. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES-- S<i'não rece
_beu_ nenhum do Preside"nte dii-RePUblica, recebeu 
-ãlg-Um. dO-Chefe do G~binete Qyil?. _ 

o·SR: ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- O Chefe do Gabinete Civil. .. 

· O SR. CHAGAS RODRIGUES - Encaminhan
do apenas ou liberando já? 
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O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS vELOSO 
- Não tudo dentro d<::~ mesma rotina. 
É bom que fique claro para que não haja dúvida. 
Tudo dentro da mesma rotina, em termos de en
caminhamento para apreciação e ter curso. O 
curso fmal é sempre o mesmo. A rotina é sempre 
a mesma. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES~...::_ Portanto, a 
Secretaria-particular do Presidente da República, 
eles encaminhavam. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO- O-encaminhamento inStitudonal. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - A última per
gunta, Dr. Antônio Augusto: passou pela Sarem 
algum processo de alocação-ou de liberação de 
recursos para a construção de uma ponte ligando 
T eresina a Timon? - -

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS RE:IS VE
LOSO -Não, não passOu e não foi examinado 
pela Sarem. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- br. Reis 
Velloso, não houve liberação de verbas? Gostaria 
que V. S' elucídasse: no ano de 1987 houve libera~ 
ção de verbas a fundo perdido pela Sej)Jan para 
a Prefeitura de Belo Horizonte, o_u não houve, não 
entendi bem a resposta de V. s• -

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE: 
LOSO- HOuve a liberação- de Verbas: sim. Desti~ 
nação e libereção para Belo Horizonte. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dos en
cargos gerais a fundo perdido? 
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dava de uma destinação para o metrô de Belo 
Horizonte._ 

O SR. ITAJV\AR FRANCO_:__ Fãlei metrO mas 
depois modifiquei para Prefeitura de Belo Hori
zonte. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
LOSO_- Peço 4esc~1Pas. . .. 

O--SR. ITAMAR FRANCO - Não tem impor
tância. Não quis corrigir V. s· 

o-sR. RELATOR- (Carlos _Chiarelli) - Só para 
deixar as coisas claras: V. s~ recebeu, recorda-se, 
temtonfieclnlt?nto";-ae-ãlg-uma solicitaçãO dessas 
de agilizé!ç:áo dada pelo Ministro diretamente, ou 
pelo Dr. Lúcio Verísgjmo, em que houvesse o estí
mulo à c~leridade ou que lhe dissessem que preci
sava preparar o processo, porque havia qualque-r 
compromisso político do Ministro? 

O SR. ANTÓNIO AÚGUstD DOS REIS VE:
LOSO __:__ Naó, com essa_ conotação que V. ~ 
éStá dando, não. -

O SR. R~ TOR (Carlos Chiarelli) - Com_ quãJ 
Conotação V. S• recebia? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS "VE
LOSO-Havia, realmente, uma disPosiÇão intei~ 
na do próprio Ministro, de ser o mais rápido em 
to_das as destinações e liberações. 

O SR. RElATOR (Carlos ChÚtrelli) - Mas nun
ca lhe disseram que hav!~ fu_ndarnentação política 
ou raz~o política para esse firn. 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não, insisto que a Sarem se limitava 
a .usar a sua atribuição técnica. -O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE

LOSO ~ FLiild6 -peri:fidO, através de Encargos 
Gerais, da União, para Belo Horizorlte. - O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Era fla-

0 SR. RELATOR (CarlOs ·cFilarelJO - Que fo- grante Ou erêi-dissimura-da a preferência ou a prio-
ram liberados dentro dessa faixa, entre o pedido rfdade para Minas Gerais, em termos da liberação 
e a ordem bancária, 30 dias? dessas verbas? 

O SR. ANTÓJ'IIO~AUGUSTD DDS REIS VE- O SR. ANTÓNIO AUClUSTODOS REIS VELO-
LOSO =Não saberia reSponder esta pergunta. SO ---:- Tenno condições de reafirmar os nú-

meros que estão aí, senádor, no sentido de que, O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S' con-
firma essa listagem? como ã minha resposta deve ser objetiva, acho 

-que' ·as -numeroif é' que devem ser examinados, 
O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE- na medida em que se ienha condições de calcular 

LOSO - ·aaro, cOnfirmo inteín~üriente a listagem o que foi alocado e quais foram as destinações. 

que está aí. O SR. RElATOR (Carlos Chfarelli) - V~ S• se 
O SR. RELATOR (Carlos Chíarellíf- A única reporta aos números e não_ emite nenhum c o-

dÚvida, para evitar que nos alonguemos, é que mentário a respeito dos comentários diretos man-
eu tinha entendido que v. s• teria dito que não tidos. - - -- -
teria havido liberação de verbas a fundo perdido 0 SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE-
no ano passado, em favor da Prefeitura de Belo LOSO _-o-- Não, veja bem, o que· estou dizendo 

~~~~~~~~ ~~~op~~~~~:~!a~~t~~~~:·;; ~~:~ ~m~~~=n~~~e p~~i~~~~~!h~ã~~~~i~~=~v~~v~~= 
de tramitação, que implicam em 753 milhões de no âmbito da sa-rem. 
cruzados, num cálculo rápido; então, vale a lista? 
V.S• não tem nenhum reparo a fazer? O "SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- E nunca 

0 SR. ANTÓNIO AUGUSTO DóS REIS VE- Jhe_ trouxeram esse tipo de informação, orienta-
LOSO _ Não, não tenho nenhum reparO- a fazer · çãõ, nem de natureza política, nem de natureza 
a V. Exa Senador Carlos Chia:Telli. Essas informa- regional? 
ções foram solicitadas à Seplan e foram forne- O SR.~Af'lTdNlb AUdêJSTÓ bOS REIS VE-
ddas. LOSO ·....:..... É, Os jomaís estão a't para" tOmannos 

O SR. RELATOR-·(C<irlos Chiarelli)- Perfeito. conhecimento. -
o SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELOSO - O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi)- Está bom. 

- De tudo que fÇ)i apro_vado e liberado, Reporto~me aos_jomais, então. 
fornecemos todas as informações. A pergunta es~ _ O SR. ITAMAR FRANCO - Estou com a lista-
pedfica que eu havia respondido é se eu me recor- gem aqui e gostaria que V. Si1 me eSclarecesse; 
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Está aqui assim, por exemplo: Presidêt'tda daRe
pública - Secretaria Particular do Presidente, do 
Presidente da República? 

O SR. ANTONIO AUGUSTO DOS REIS ~VE· 
LOSO ::_ Ê, Secretaria ParQcul~r. 

O SR. ITAMAR FRANCO.:_ Então, Presidência 
da República, SeCretada Particular. Por exemplo: 
Presidência da RepúbHca, Assessoria Especial? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO-Sim. 

O SR 'ITAMAR FRANCO- Entáo, a Secretaria 
Particular do Presidente da Repúblic-a fazia tam
Dém solicitações? 

~ O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - ~ diretamente ao ministro, o encami~ 
nhamento diretamente ao ministro. 

O SR. ITAJv\AR FRANCO- Então, varr,os dei
xar bem claro que ã -pfój:lria Secretaria Pmticular 
d6 Sr. Presidente da República fazia solidtações 
diretas ao sr. ministro? Ou fez Solicitaçõe!; diretas 
várias vezes? 

O SR. RELATOR (CarloS-Chiarelli) - Dr. Reis 
Ve1oso, houve ~:Jm momento em que o significado 
e a importância da sua Secretaria teve alguma 
rdução quando havia o chamadO PAM- Progra
ma de Atendimento ou Assistência aos municí
pios? Houve concorrê_ncia entre_os órgãos na libe
ração e apoio? O PA/V\ também dava recursos 
a fundo perdido para municípios, não dava? Dá 
ainda? Não sei. 

~o SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Não estava eu ainda na Sarem nesta 
época, nobre Senador Carlos Chiarelli, estoU lá 
desde outubro 85 de não tenho os dados de çomo 
se desenvolveu a atividade de apoio aos muni
cípios através do PAM, era outro ministério, por 
issO eu n;io _saberia responder. _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chi_arelli) - O PAM 
não _existe mais? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO - Não sei responder. 

- O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. St não 
sabe nem se ele foi extinto? Não sabe se ele existe 
nem sabe qual o nível de verbas de um e de 
outro órgão? - --

0 SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - As verbas do PAM serão, pelo que 
entendo, necessariamente, recursos orçamentâ
rios destinados ao Ministério do lnteriãf e repas:
sados via PAM, mas, não tenho certeza. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellij..:.:::. Nem tem 
idéia de q_ual é o volume comparativamente com 

·a Sarem? 

o SR. ANTÓNIO N.ldUSTO DOSO REIS VE
LOSO -_Não~ _não tenho idéia. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarel_li)_- Mas a.tua-, 
riam em faixas similares_? 

O SR. ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE:- • 
LOSO - Seria de apoio aos municípTos exclusi-
vamente. - -
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O SR. RELATOR_ (Carlos Chiarel!i)- A fUndo 
perdido, 

Dr. Rets Velloso, da_minba parte farei duas últi
mas perguntas. Se recorda V. S+ se algumas des
sas diretrizes que chegavam as suas mãos eram 
também acompanhadas por pessoas que repre
sentavam prefeituras ou que estivessem creden
ciadas a repreSentar prefeituras?" Quér dizer che
gava uma sugestàC?, aliás! ch_eg_ava um comando 
do gabinete para preparar uma ''EM", V. S• Ienibra 
que alguns desses processos também haviam si
do solicitados, pedidos, pleiteados, cobrados por 
pessoas de fora do ministério que estiVessem inte
ressados em cuidar dos interesses das prefeitu
ras? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO ~ No âmbito da Sarem" em relaçã() ao 
qual tenho informações, havia __ uma o_rlentaçâo 
específica para toda _a equipe da Sarem, no se_n
tido de receber as_ pessoas diretamente int_ieres~ 
sadas; por exemplo, os titulares dos órgãos, prefei~ 
tos, acompanhados ou_ n~o dQS_ parlamentares 
que fariam a cobertura dos interesSes da r_egiãO, 
mas, diretamente os titulares ev1tãndo qualquer 
contacto com eventuais Intermediários a menos 
de credenciamento específico, ou procuração que 
o prefeito atribuísse . .Então, a mtina.era essaJ rigo
rosamente essa, _recebíamos direl<l:mente os pre
feitos e os titulares dos órgãos interessados. 

O SR. RELATOR L Carlos Chiarem) - Essa era 
a ordem que v. s~ dava? 

Mas, apesar dessa sua diretriz, e V. s• mesmo 
está dizendo que quando o cidadão estivesse cre
denciado_, evidentern_ente está credenciado por 
uma procuração, uma carta. ou seja lá o que 
for, esses credenciados são muitO numerosos? 

O SR. ANTÔNlO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO-Não. 

O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarelli)- Não, mas 
existem! Essa suã Informação é de grande impor
tânda para ajudar o trabalho de investigação séria 
que se está fazendo. -

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Acredito, pela minha experiênci~ da 
Sarem,_nesse período em que lá estive, realmente 
o contacto era feito diretamente com os interes
sados, eram muito poucos, raroS mesilios; os-ca
sos em que o prefeito se dispunha a dar a procu
ração para um terceiro. Então não era comum,
a rotina era rigorosamente_ eSS:a. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- A rotina 
era a presença do interessado a exceção eventual 
era dessas -outras pessoas que v. s· tomou_ cuida
do de que só pudessem ter contacto uma vez 
credenciados formalmente. 

Independentemente dessa presença formal 
desse creden~ia~?~ -~ _também uma contribuição 
que V. 5- como um-·servidor público de nível, de 
prestígio pode e acho que até deveria dar à Colnis
são seguramente o dará se tiver a informação, 
V. S• teve conhecimento, _ouviu falar dessa pre
sença desses órgãos de intermediação em dife
rentes faixas da administração pública, não ape
nas hoje, ou ontem, mas, de algum tempo a esta 
parte, em algum momento, V. S• ouviu falar isso 
ou para V. s• esse é um fato que surgiu de repente 
nos jamais ou V. S• nunca pensou que pudesse 

existir ess_e tipo de instituição ou de ôrgão aqui 
em 6_rasília? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Nobre Senador Carlos Chiarem, real
mente o que houve e que eu poderia responder 
é que tomei conhecimento de tudo o que foi divul
gado pelos jornais; a partir de setembro, principal
mente em setembro, houVe uma ampla reporta
g~m. uma ampla matéria em torno de interme
diação de verbas no Governo FederaL Isso foi 
9bjeto de reportagens de jornais e, a partir dai, 
se desencadeou todo esse conjunto de_ inform.<\'1· 
-ções ligadas ao uso indevido da intermediação 
Para esse fim. E tomei conhecimento. de tudo 
isso. 

Q~SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ----:- O que 
estou querendo esclarecer, Dr. Reis Venoso -
e se V. S• não wuber, muito bem, nos dirá -que 
não - é que temos no acervo da Comissão um 
contingente significativo_ de contra~os de prefei~ 
turas com empresas de intermediação. Esse fato 
já não é apenas uma referência meramente verbal, 
há contratos. etc. A pergunta que faço e- se na 
sua condiçã-o--de titular de um órgão que tem 
enorme expressão na libe[ação de recursos, V. 
s~ é um. homem que tem todo um passado __ a 
zelar, de prestígio e idoneidade, não lhe foi dado 
conhecer fora o noticiário, o noticiário nós tar:n
b_ém lemos, foca_~_s_infprrnaçôes que temqs aqui 
doS-b::>i1.tratoS-forfnallzados, esse fãto nunCa lhe 
chegou ao conhecimento, nunca lhe fala_r_am _ _.;m
tes ou depois do noticiário, fora do noticiário, de 
que teria-ocorrido em outro ministério, nesse mi
nistério, ou v. s~ só viu isso no jornal? É uma 
figura estranha, assir:n, a s.ua realidade (l:dminis
trativa e financefra? -

O SR. ANTÓNIO AUGÚSTO DOS REIS VELO
SO - Noa, não diria qué é uma figura estra
nha, diria que o comentário do jornal realmente 
deu ênfase a esse -problema recentemente. Natu
ralmente, como titular da Sarem, neste período 
em que estiye, procurei estar atento a isso porque 
a gente tem cçmhecirnento de empresas organi
zadaS para diif essa aSsessoria às prefeituras, às 
ent(dades e às instituições._.Agora, o conhecimen~ 
to que tínhamos mais era dessas instituições me
diante um contrato __ específico de prestação de 
serviços. Quer d~er~ a onda toda, todo esse clima 
de intefmedíação indevídã, de intermediação com 
conotação de corrupção, essa realmente recru
desceu a partir do noticiário dos jornais. 

Não tenho conheçi_mento, por exemplo. de ne
nhum caso específico que tenha sido le1,!ado a 
mim para, por exemplo, enfrentar e tomar uma 
atitude. 

o-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• nun
ca soube. de nenhum funcionário cja sua área, 
da Seplan, ou de outro ministério, que fizesse 
parte dessas empresas, algumas aparentemente 
de assessoramento outras nem aparentemente, 
apenas d~stinadas à _liberação de verbas, pessoas 
ligadas à estrutura da administração pública, que 
ao_mesmo tempo são cc-proprietárias dessas em
presas? V. S• nurica ~ouviu falar em nada nesse 
sentido? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - Não, Senador, no âmbitoda Sarem·. 
realmente não tive conhe<::imento disso. Vou dar 
mais um esclarecimento: tenho o hábito, na Sa-

rem, de_ desenvolver reuniões ct.e çoordenas;ão, 
em que_ a_ gente aco_mpanha também as notícias 
-que estão correndo_ e esse tipo de informação. 
E nessas reuniões de Coordenação, na condição 
de titular da Sarem, fui enfático, todas as vezes, 
em demonstração a incompatibiHdade disso, de
monstrar não sô do ponto de vista ético, como 
do ponto de vista de total incompatibilidade com 
a função da Sa..rem,_ ev~ntuÇ~,is _ enyolvimentos de 
funcionários ou de alguém ne$se_ tipo de presta
ção de serviços. 

O SR. RELATOR (Carlos Chi~~.relli) - Então 
V. s~ se preocu-pava com~esse fato, tanto q~e
tomou. a iniciativa de dar uma preleção, vamos 
dizer assim, à sua equipe no sentido de que nin
guém se envolvesse nesse tipo de situ<J,çªo? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO=--- Sim, essa preocupação eu ·sen1Pre 
tive. · 

Q SR. RE;LATOR iÇarias Chiarem)- V. s•, en
tão, suspeitava de que o fato ocorresse na ôrbita 
da administração pública? -

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO-
. ---SO -.Não, não era em razão dg nenhu_ma 

suspeita. Quer dizer, realmente fico muito inco
modado com o clima de suspeição genérica. 
Lembro bem que uma das coisas que me trouxe 
um grande constrangimento foi esse notiçiário 
de setembro, em que, realmente, havia todo um 
clima de denúncia desse tipo de atividade, no 
âmbito do Governo como um todo, no plano fede
ral, não especificamente em relação a nenbum 
ôrgão, mas em que, eventuarmente, isso possa 
descambar para uma susPeiçãO genérica, em re~ 
lação, por exemplo, a um órgão específico. Acho 
que ela deve s_er apurada, deve ter as conseqüên~ 
das de uma apuração adequada, para que haja 
necessariamente aquela responsabilização, que é 

-PrOpria do sistema de apuração. Quer dizer, então, 
_eu sempre procurava enfrentar essa situação, por 
esse caminho e nesse sentido_,_ quando, em setem~ 
bro, ocorreu todo esse clima de suspeições, de 
generalizações. A Sarem, cte certa forma, teve que 
assumir uma posição e eu assumi, como titular " 
-dÕ_órgão. Reuni os funcionários da Sarem, enfren
tei uma avaliação, com eles, dé:_ todo o clima exter
no e enfrentei, inclusive, a e':'entual indicação -9e 
uma Sl;ISpeição, com refaçã? .à Sare~. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- pr. Reis 
VelloSo;-para conclUir, tudo isso- qUe nôs ouVimos 
no depoimento, aS 1nfortnações que V. s• deu, 
essa mudanÇa de rotina, essaS caracterisffcaS pes~ 
soais do Ministro, essa celeridade de decisão, es
ses comandos do gabinete, v. sb não sabe quais 
eram as motivações, mas, enflfll, vinham, Coln 
a inexistênda, em_ muitos caSos, Qe possibilídaâe 
de um exame prévio. No c__as_o ___ de_Yale:nça nem 
havia planos e nem programas, quer dizer, não 
era questão de tempo; não havia programa para 
examinar, mesmo que tivesse muito tempo. En
tão, faltava tempo, faltava programa. Toda essa 
mecânica nova, esse ritual novo, que Já aqui mere
ceu critica, de diferentes áreas, de ex-funcionários 
ou de chefes de setor, etc., até do próprio ex-Se
cretário-Geral, isso ai não facilitava o_ descuido 
com as normas legais e riegimentais vi9ent€.s, no 
procedimento do el(a_me de pedidos de verbas 
a fundo perdido? Esses descuidos quer dizer, não 
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se exigia programa, não se despachava logo, pe
dia-se para preparar, mas não tinha análise anteci
pada, isso aí não criava um clima de facilitar, eu 
não digo que tenha sido feito para facilitar, mas 
isso não enfraquecia, para ser mais objetivo, os 
mecanismos de controle? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - A minha posição é de que sim. Real
mente, todo esse clima,_ não só pelos volumes 
de recursos envolvidos, não só por toda essa cele
ridade que se procurava emprestar, isso pode ter 
resultado nisso. Não tenho condições de apro
fundar esse tema, a não ser em relação a essa 
observação. Os cuidados, a Sarem teve nat.t.iral
mente, justamente por isso, que implementar in
ternamente todas as medidas, de tal forma que 
esses controles não ficassem prejudicados; aque
les controles que estavam no nível de alçada da 
Sarem: os controles de s_aldo, os controles de 
insuficiência de recurso, justamente para que a 
Sarem tivesse as condiÇõeS de-; a tempo e à hora, 
alertar a autoridade competente, para, natural
mente, o que derivaria disso. Então, isso foi feito 
e, aqui mesmo, já foi escrüo que, a todo o mo
mento e por diversas vezes,_a Sarem. sempre que 
necessário, registrou essas sit~ações. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Dr. Reis Velloso, para ultimar eu tenho duas per
guntas. O Ministro Anibal acusou publicamente 
a Sarem no episódio de intermediação de verbas. 
S. Ex• acusou pelos jomárs; díiendci que; dentro 
da Sarem, é que haviã intefinediaçã.o de verbas. 
Muito bem! V. S• acabou de _dize_r que leu todo 
o noticiário da imprensa e esse foi um assunto 
momentos_o~ porque S. Ex• imputava à Sarem a 
intermediação de verbas. A partir daí, primeiro: 
a que V. S.' atribuiu e atribui essa assertiva? De
pois: qual foi a providência que V. !5• tomou à 
época? 

O SR. ANTÔNIO AUGUS.TO DOS REIS VELO
SO - Muito bem! Exm~ Sr. Preside_nte,_ ª
Sarem, realmente, esteve envolvida nesse episó
dio, na medida em que os noticiários de jcimais, 
através das_ declarações atribuídas ao Sr. Ministro, 
levavam nessa direção que V. Ex• indica, de uma 
suspeição genérica em relação à Sarem. A atitude 
que adotei, como Secretário da Sarem - vou 
rapidamente descrever, para mostrar qual foi a 
providência.....:. foi, realmente, acompanhar e reco
lher todo o noticiário; ã partir -daí, reuni todo o 
pessoal da Sarem, não só õS "funcionários direta
rnente ligados a mim, como os coordenadores, 
os funcionários de maior responsabilídade, -fize
mos uma avaliação_ d_e __ todo esse noticiário; e, 
a partir daí, estive com o ministro e disse que 
não ficaria. Perguntei objetivamente ao ministro 
a que se devia aquela canalização de suspeições 
naquela _direção, quando o próprio noticiário não 
fazia isso. O próprio noticiário tratava generica
mente dessas dificuldades. dessas complicações 
derivadas da intermediação indevida. Estive com 
o Ministro, relatei todo o constrangimento da Sa
rem, da dificuldade da Sarem em lidar çom esse 
noticiário público, e disse- a S. Ex" que eu iria, 
como titular da_Sarem, numa pos!Çáo indeclinável 
de defesa do órgão e de defesa, também, da imaR 
gem da Seplan como um todo, eu iria produzir 
um documento, e fiZ isso. Entr_eguei ao Sr. Minis
tro um documento, que passo às mãos de V. 
Ex", ein qUe- fiz todO-Uin relato ae como a $_arem 
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Via aquele noticiário, como via as declarações atri
buidas pela imprensa ao Sr. Ministro e que esta
riam ali retratadas. 

O SR PRESIDENTE (Josê lgnâcio Ferreira)-. 
A essa altura, essa_ foi a providência que V. S• 

adotou. E qual foi a providência que o Ministro 
adotou na ocasião em que V. s~ esteve com ele 
no gabinete ou subseqüentemente ao envio desse 
expediente a S. Ex'? -

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REIS VELO
SO - O próprio ex-Ministro Aníbal ·Teixeira, 
apenas naquela oportunidade. mostrou-se sur
preendido com aquela forma que estava apare
cendo na imprensa e não me deu ne.nhuma res
posta objetiva pela qual tinham sido canalizadas, 
na dir~ção da Sarem, aquelas -suspeições. 

O SR. PRSIDENTE (Josê lgnádo Ferreira) -
V. s• tomou conhecimento de Uma investigação 
especifica. que foi Conduzida pelo Coronel Valter 
Fêlix?. -

O SR ANTÓNIO AUGUSTO DOS REIS VE
LOSO...:.... Não, não tomei conhecimento nem pe
los jornais. 

O SR. PRESIDENTE_(José lgnádo Ferreiia)- -
Eu pergunto nào pelos jamais, mas em função 
da sua posi-ção dentro da Seplan, V. s~ deve ter 
tomado conhecimento de que houve uma investi
gação específica pelo COronel Valter Fêlix. Disso 
v. s~ deve ter _tomado conhecimento. 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REJS VE
LOSO- Não. For soCilitado"-à Sarem e a Sarem 
forneceu todas as informações sobre como fml-
ciónaVa a Sarem. · 

O.SR. PRESlDÊNTE (José-f9nâci0 Ferreira)-_ 
Quem pediu isso? 

0: SR._ ANTÓNIO AlfGUSTO DQS REJS VE
LOSO- Foi pedido através do Coronel Félix. 

O $R._PR_ES1DENT~ (J_osé !gnácio Ferreira)
Perfeito. E V. St tomou conhecimento de que ele 
pro-cessava, conduzia uma investigação dentro da 
Seplan? 

O SR. ANTÔNIO AUGUSTO DOS REJS VELOS 
-Bem, tomei conhecimento a partir do 
depoimento que houve na CPI, em que isso foi 
divulgado pelos jornais de que aquilo era resul
tado de um·a invest~gaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreíra)
Algum Sr. Senador deseja formular alguma per-
gunta· rTiaiS? (PauSa.) · · 

Não havendO mais_ quem queira inquirir o ilustre 
depoente, a- Presidência vai encerrar a reunião, 
convocanao -outra para amanhã, às nove horas, 
parã a qual está aprazado o depoimento do Dele
gado Alcione. 

·Está encerrada a Presente reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 35 -
mínutós.) 

14• Reunião, realizada em 
24- de março de 1988 

_AOs vinte_ e qUatro- dias -do ·mês _dê março do 
ano de mil novecentos e oitenta e oito, às nove 
horas e quarenta- e Cfri"có minutos, na Sala da 
ComissãO âe Fir1iii1çaS, pres"eOtes os SeTihores 
Seriadores José lgnácio Ferreira (Presidente), 
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Carlos Chiarem (Relator), Mansueto de Lavor, Ita
mar Franco. Jutahy Magalhães, Mauricio Corrêa, 
Mendes Canale, Affonso (amargo, Chagas Rodri
gues, José Agripino Maia e José Paulo Bisai, reú
ne-se -a COmissão Parlamentar de Inquérito, desti
nada a investigar em profundidade as denúncias 
de irregularidades, inclusive corrupção na admi
nistração pública, ultímamente tornadas tão notó
rias pelos meios de con:'lunicação. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, 
o Senhor Senador Severo Gomes. -

- - Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos da Comissão 
e solicita que seja dispei1Sada a -leitura· da Ata 
da Reunião anterior que, logo após. foi conside
rada aprovada. 

O Senhor Presidente informa que recebeu do 
Senhor DejJL!tado Adhemar de Barros Filho, expe
diente contendo dossiê concernente à exploração 
de madeira, -cOntratada pela FUndaÇão Naciorial 
do fndio, para explorar uma área indígena. A presi
dência passa a matéria ao Senhor Relator e comu
nica que em face dã doença do Dr. Ar1íbat Teixeira 
de Souza; ex-Ministro-Chefe dà SepUm, de acordo 
com atestado médico encaminhado à Comissão, 
fica adiado seu depoimento, para a próxima terç-a
feira. A seguir. cOnvida o Dr._Gilson ReiS; Diretor 
do Departamento de Pessoal da Sepléin e o Di. 
Sêrgio- Menin Teixeira de Souza, para tcirilarem 
assento à Mesa. Após o juramento de praxe, inicia
se a acareação quando usam da palavra pela or
dem, os Serihores Senadores Carlos Chiarellí, lta· 
mar Francci,- Mansueto de Lavor, Jutahy Maga
lhães e Mendes Canale. 

O Senhor Presjciente. dispeJlsa·o D!. SérgioMe
nin Teixeira de SoUza e solicita ao Dr. Giison Reis 
C,Ue pernlaneça. A seguir, convida o ·Dr. Lúcio 
Veríssimo Machado de Souza, ex-chefe de-Gabi
nete do Ministro Aníbal T eixeiréi, p~ra tomar assen~ 
to à Mesa. Após o juramento_ de praxe, passa-se 
à acareação, qüando usam da palavra, pela or
dem, os Senhores Senadores Carlos Chia.relli, Ita
mar Franco, Josê lgnácio Ferreira e Mansueto 
de Lavor. _ 

Prosseguindo, o _Senhor Presi_deJite convida o 
Dr. Na,mir da Silva Sampaio, chefe da Seçào de 

-Cadastrá da Seplan, para tomar assento à 'Mesa. 
Após o juramento de praxe, passa-se à acareação, 
quando usam da palavra, pela ordem, os senho
res Senadores Carlos Chiarem, Itamar Franco e 
José Agripino Maia. 

Com a palavra, o Senhor Senador Mansueto 
de Lavor indaga_sobre a viagem _de membros 
da Comissão, juntamente com assessores, à Cida
de de Pinheil-o-fv\A para realização de diligências. 

O Senhor Presidente informa que já foram to
madas as providências necessárias para a viagem 
à Cidade de Pinheiro e outras cidades, ficando 
a critério dos senhores senadores, designados, 
ftxar a data da realização das diligênclãs. 

O Senhor Presidente suspende os trabalhos da 
Comissão, marcandO o seu prosseguimento-para 
depois da sess-âO da Assembléia Na-doi"iaf Cons
tituinte. · -

Reabertos os trabalhos da Comissão, o Senhor 
Presidente convida o Dr. Lúcio VerísSimo Macha
do de SoUza e o Dr. MiChal Gartenkfcilit, ex-Seõ-e
táiio--=-Çierai da S"eplã.n, para tomarem ·assentO- à 
Mesa. A seguir, passa~se à acareação _quando 
usarri da palaVrã, pela õrdem, os Senhores Sena
dores Carlos Chiarelli, Itamar Franco, MansuetO 
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de Lavor, Jutahy Magalhães, José Paulo Biso!, 
José lgnácio e Mário Maia. 

O Senhor Presidente determina o envio de ofi~ 
tio ao Diretor do Departamento de Pessoal da 
Seplan, para que o mesmo informe se há pedido 
de exoneração do Dr. Lúcio Verissirno. 

Nada mais havendo a tratar, O Sénhor P"resi
dente agradece a presença dos acareantes e en
c:erra os trabalhos da ComisSão às vinte -e uma 
horas e quarenta e cinco minufOs, convocando 
os senhores .senadores para próxima reunião a 
realizar-se terça-felrã.,__às..nQve horas, e, para cons
tar, eu, J.o_sé Augusto ~anisset Santana, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Sehhor Presidente 
e irá à publicação juntamente_ com o apanha-
mento taquigráfico. - - -

ANEXO À ATADA J4•REUN!ÃODA CO
M!SsAO PARlAMENTAR DE JNQ(JÉRrTO, 
CRiADA ATRAVÉS DA RESOWÇÃO N' 22, 
DE 1988, DESTINADA A INVESTIGAR EM 
PROF(JNDIDADEAS DEIYÚNCIAS DEIRRE
G(JLARIDADES, INCL(JSfVE CORRUPÇÃO, 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA, ULTIMA
MEIYTE TORNADAS TAO NOTÓRIAS PE
LOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DEST/f'IA
DA A ACAR&IR OS SEIYHORESDR. C!L
SONREI~DRETORDODEPARTAMENTO 
DE PESSOAL DA SEPLAN; DR. SÉR(]IO 
MENIN TEIXEIRA DE SOUSA, DR. LÚOO 
VERfSSIMO MACHADO DE SOUZA; EX
CHEFE DE GABINeTE DO MINISTRO ANI
BAL TEIXEIRA; DR. NAMIR DA SiLVA SAM
PNO, CHEFE DA SEÇÃO DE-CADASTRO 
DA SEPLAN E Q DR. MICHAL GARTEN
KRAUT, QUE SE PUBliCA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SE!YHOR PRESIDE/'ITE 
DA COM!SsAO .. 

Presidente: Senador José lgnác:io Ferreira 
Relator. Senador Carlos Chiarelli 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reu

nião.)_ 

O SR. PRESIDENTE (José Ignckio Ferreira)~ 
Declaro abertos os trabalhos da presente reunião. 
Indago dos senhores senadores se querem ouvir 
a leitura da ata ou a dispensam. (Pausa) Dispen
sada a leitura da ata, a presidência comunica que 
recebeu do Deputado Federal Adhemar de Barros 
Filho um expediente: 

"Senador José lgr'iàcíO Ferielra 
senado Federal - ComisSãO da Corrup

ção. 
Em face da gravidade das denúncias conti

das nos documentos anexos, tomo- a liber
dade de encaminhá-los para serem, se possí
vel, apurados pelos ilustres membros dessa 
Comissão. Adhemar de--B_arrOs Filho, Depu
tado Federal." 

Trata-se de um .:!cervo de peças concernente 
à exploração de madeira contratada pela Funai 
para explorar uma área indígena. A presidência 
passa a matéria ao relator,_ para que sugira um 
nome para fazer a apreciação liminar. Tratando-se 
de matéria aparentemente já examinada pela co
missão, a Presidência determina à secretaria que 
afira esse fato e comuniqUe à presidência. A presi
dência recebeu também do Ministro das Comuni
cações um telefonema comunil::ãndó. que, no 
mais tardar, amanhã, a comissão receberá o a.cer-

DIAAlO I50 CONGRESSO NACIONAL (Seçao IT) 

vo de peças solicitado. S. Ex• dizia da dificulâade 
irlQente que estava terldo-para reColher todO aque
le material, que, precedentemente, já havia sido 
encaminhado _ _ao Senador Marcondes Gadelha. 
Indagado pela presidência por que não se poderia 
til"ar xerox das mesmas peças, o ministro infor
mou que as peças foram xerocopiadas e encami
nhadas ao Senador Marcondes Gadelha. A presi
dência está aguardando o desdobramento desse 
fato para comunicar à comissão. De qualquer mo
do, tudo ioclicaque, até amanhã, a comissão rece
berá esse acervo de peças solicitado. 

Com relação ao depoimento de amanhã do 
ex-Ministro Aníbal Teixeira, ontem a presidência 
recebeu, à noitinha já, um telefonema do funcio
nário A!ailson, ·que se encontrava na residência 
do ex-ministro, que se encontrava acamado e 
com um médico junto a ele. Falou a presidência 
-com o ex-Ministro Aníbal Teixeira, que comunicou 
esse fato, dizendo da sua impossibilidade de estar 
presente amanhã, conforme atestado médico que 
estaria enviando, como de fato enviou. T ambêm, 
na mesma tarde, amanhã, às 14 horas, o ex-mi
nistro foi intimado para estar presente à Policia 
Federal em Belo Horizonte. Não poderiã: por esse 
motivo, comparecer. Ficou, então, aprazado para 
terça-feira, antes de qualquer outro depoimento 
prestado à polícia. Portanto, a primeira das suas 
manifestações, após esse episódio, será nesta co
missão, na próxima terça-feira, às 9 hOras da ma
nhã. A presidência determinou ao funclonário 
A!ailson que. naquele mesmo ato, Intimasse o 
senhor ministro, como efetivamente o fez. S. Ex· 
tomou ciência daquela intimação e estará aqui 
na terça-feira, ·às 9 da manhã, -conforme a.determi
nação da presidência. 

Estão presentes aqui o Dr. Lúcio Veríssimo e 
o Dr. Míchal Gartenkraut. 
_ (lrite.IVe.nção fora do_Qlicrofone. Inaudível.) 

Também e~tão p~§_tWtes o Dr. Gilson Rei::; e 
o Dr. Sérgio Menin. Tendo em vista a deliberação, 
de que a comissão não se opõe, proponho que 
ouçamos, inkialmente, o Dr. Gilson e o Dr. S"érgio 
Menin, já que há deliberação da Mesa nesse senti
do, e não havendo objeção da comissão, a presi
dência solicita o comparecimento do Dr. Gilson, 
para prestação do seu juramente e pede aos de
mais depoentes a fineza de se deslocarem desse 
local, podendo permanecer, inclusive, no gabinete 
da presidência, se assim o desejarem. Um asses
sor poderá acompanhá-los. Solicito ao Dr: Alail
son cro_e faç_a isso. 

A presidência solicita Crue todos se Jevant~m 
-Dr. -crnson V. s• está ciente- já prestoU com
promisso- das disposições do art. 342, que pune 
o falso testemunho. v. s~ jura dizer a verdade 
do que souber e sobre o que lhe for perguntado? 
V. S• por faVor, pode tomar assento à mesa. 

Solicito a presença do Dr. Sérgio Menit'l. _ 
Dr. Sérgio, V. S• já prestou juramento perante 

à comissão e está ciente das penas do art. 342 
do Código Penal. Indago, nessa oportunidade, se 
V. S• jura dizer a verdade do que souber e sobre 
o que lhe for perguntado. v. s· por favor pode 
se sentar._ 

Tendo em vista -o cumprimento, anteriormente, 
_da~_ dispoSiç-ôes do Código de Processo Penal, 
a presidência dispensa as indagações subseqüen
tes, p-Orque ambos já prestaram juramento e já 

-disseram a respeito do que dispõe o artigo respec~ 
tivo do Código de Processo Penal e concede a 
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palaVra ao €:minente Senador Carlos Chiarem para 
as inquiriç-ões que desejar fazer. 

- O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores membros desta comissão. 

Dr. Gilson; para fins de facilitar o trabalho da 
acareação, gostaria que V. s~ recapitulasse, objeti
vamente, qual era, à época dos episódios que 
estão suscitando essa investigação, a sua funçãci 
no Serviço Público Federal? 

O DR. GILSON REIS- Funcionário da Fazen
da, requisitado para a Seplan e na função de dire
tor-geral do Departamento de Pessoal daquela 
secretaria. 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - Desde 
quando, de _quanto foi V. S• ou é .Y. s• Oiretor 
do Departamento de Pessoal da Seplan? 

O SR. GILSON REIS- Desde 1981 ~ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E hoje 
continua sendo, sem nernhuma interrupção no 
decurso desse prazo? 

O SR. OILSON REIS - PerfeitaJT!ente. 

O SR:RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Gnson, 
o senhor aqui já esteve prestando depoimento 
a respeito da estrutura fundon_al_e_jote_Qrantes da 
equipe da Seplan, V. S• conhece o Dr. Sérgio 
Menin Teixeira? 

O D-R GILSON REIS - Pesso_almente não, o 
conheci agora por fotografias dos jornais. 

-o SR RELATOR (CafJoS Chiarem)--br. Sérgio, 
v. s~ conhece, já esteve alguma vez, identifica, 
a não ser pelas informações prestadas neste mo
mento, o Dr. Gilson Reis? 

O DR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
;;;.;... -sr. Senador, tive oportunidade de conhecer 
o Dr. Gilson há dois ou três minutos atrás, quando 
nos encontramos aqui nesta mesa. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiare IIi) - Nunca 
estivera com ele antes, não conhecia? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA [)E SOUSA 
-Não, nunca estive com ele antes. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Gilson, 
V. S', ao prestar depoimento nesta CPI há questão 
de_ alguns dias, não tef!ho aqui a data, mas é 
fácil consultar os nossos anais, V. _S•_ evidente
mente, confirma que aqui prestou depoimento? 

O SR. GILSON REIS- Perfeitamente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S• foi 
iriquir!do sóbie a cOndição de funcionário do Dr. 
Sérgio _Menin Teixeira? 

O SR. GiLSON REIS..,... Perfeitamente, Senador. 

O SR. RELATOR (Carlos Chtarelli) - A per· 
gunta que lhe faço, neste momento, nesta acarea
ção, é a seguinte: V. -s~- cOilfirma, retifica, altera, 
corrige o depoimento prestado naquela ocasião? 

O SR. QJLSON REIS - Ratifico -õ-dej)oú-nento 
prestado na ocasião. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. s• o 
conhece integralmente, recorda e sabe integral
mente o seu depoimento? 

O SR. GILSON REIS - RatlffC'o ·as ITiiilliijS afir
mativas, aqUL 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarei li) -Vou reca
pitular apenas um detalhe. V. S• já ratificou, mas 
como não estamos para armar cilada para nin
guém e sim irmos _ao fundo da questão, de ma
neira clara, à fl. 111' do seu depoimento, respon
deu a uma pergunta do relator, cujo teor é o 
seguinte: a condição de funclonário, legalmente 
vinculado do Sr. Sérgio Menin Teixeira- eviden
temente com relação à Seplan - é fato com 
trânsito em julgado? V. S• confirma_ isso?" Dr. Gil-
san Reis responde: "Confirmá'~.--cõifêtô? ---

0 SR. "GILSON REIS_~ Tecnicamente, esse 
ddadão foi transferido da Se_ac.~. 

O SR. RELJ\TOR (CarloS Chiaremy-..:_ Primeira 
questão: v.$' ratific"a o qu~e es"fá "aclúi à" fi. 111?--

0 SR. GILSON REIS -Se V. Ex- pudesse repe
tir ... 

O-SR. REIA TOR (Carlos Chiarelli) - "A condi
ção de funcionário, legalmente vinculado, do Sr. 
Sérgio Menin Teixeira é fato com trânsito" em jul
gado -esta é expressão minha- v. s· c:onfinna 
isso? Resposta do depoente Gilson Reis: "Confir
mo". Está correto? 

O SR. GILSON REJS - Correto. 

O SR. RELA. TOR (Carlos Chiarelli) .....:. V.-s~· quer 
fazer aJgum comentário a respeito? 

O SR GILSON REIS - Siffi. liostaii'a de escla
recer que o Sr. Sérgio, ein questão, foi transferidO 
da Presidência da República, vindo da Seac para 
a Seplan, e, -inclusive, c:onforme documentos que 
foram apresentados a esta CP!, o seu nome faz 
parte da relação dos servidores que foram transfe
ridos da Presidênci_a da República, juntamente 
com a relação dos demais funcionários, através 
de um dec:reto que transferiu a Seac para a Se
plan. 

Pessoalmente, na realidade, nunca vi o Sr. Sér
gio, porém a documentação que nos foi apresen
tada, ao departamento de pessoal, tecnicamente 
o vincula: à Seplan; tecnicamente ele estava vincu
lado à Seplan. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Outra in
dagação...Dr.Gilson: ele era um funcionário colo
cado à disj)os.iç:ão_da Seplan? 

O SR. GILSON REIS ......:.. Pelo que consta da 
documentação; era um funcionário colocado à 
disposição da Presidência da República na Seac:. 
Tendo em vista, repito, a Seac haver sido_transfe
rida, por decreto, para a Secretaria de Planeja
mento, ele, juntamente_com outros funcionárioS, 
foi transferido para a Seplan. PoSteriol-rriente, atra~ 
vés de um memorando da Chefia do Gabinete, 
para o Departamento do Pesoal, ele passou à 
condição ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Um mo· 
mento. Chefiei de gabinete de- ci:uem? -

O SR. GILSON REIS ~ Da Seplan. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli) -Assinado 
por quem o memorando? 

o SR. GlLSON RElS .. : ... :peJO dlefe-de g2lbtnete, 
Dr. Lúclo Verissiino, -qüe fez um memorando, diri~ 
gido à secretaria geral, solicitando que lhe fosse 
atribuída gratificação de_AS_S-01 ... - -

O SR. RELATOR (Carlos CfiiareJU)- Que -lhe 
fosse abibuída, a quem? 
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O SR. CilLSON REIS - Ao Dr. $_~rgio. Entre 
oUtroS servidores, nessa relação, que lhe fosse 
atribuída uma gratificação de ASS-01, tendo em 
-vista trabalhos que executaria naquele gabinete. 
Portanto, tecnicamente, para o departamento de 
pessoal, neste momento, ele passara ao gabinete 
do __ sr. Ministro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellí) -Antes des
se momento_ em que é solicitada a gratificação 
pela chefia do gabinete, antes do momento, na 
etapa que medeia entre a passagem da Seac para 
a-sepJan até a solicitação de conCessão da gratifi
cação,-n-este espaço ae tempo em que ãirtda não 

-existia a figura típica da gratificação, não sei se 
me explico bem, ele, Dr. Sérgio, à luz da documen-
tação, era uma pessoa cedida, pelo Governo de 
Minas GeraiS? ~ 

O -SR._ GILSON REIS_-_ Cedida ao Governo 
do _Estado de Minas Gerais, à Seaç, e, posterior
mente, à Seplan: Ele veio Juntamente ... 

O SR RELATOR (Carfos Chiarem)- Qual era 
o órgão--de origem dele? Qual era a instituição 
.empregadora original? O GoVerno de Minas Ge

_rais_? 

O SR. GILSON REIS____: Era unl órgão-vinculado 
.ao Go'.Lemo de Minas Gerais, peJa documentação 
apresentada. - -------

0 SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
esse órgão, vía GOverno "de Minas Gerais, o cedeu 
ao Governo Federal? 

O SR. GILSON REIS -Primeiramente, à Presi
dência da República, e após a transferência para 
a Seplan, naturalmente, ele velo, com outros fun
cionários da Seac, para a Seplan. 

O-SR. RELATOR (Cairias Chiarelll)- A per
gunta que lhe formulo, então, renovando a do 
seu depoimento, é que ele era cedido, com ónus, 
para quem? 

O SR. GILSÓN RErs -Acreditamos que para 
o órgão de origem. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. S• vai 
me desculpar~ Sr. ansOn, nlas eu quero uma res
posta objetiva. À folha 112, _eu lhe perguntava 
isto, na outra oéasiãO. Ele- era funcionário cedido, 
com 6nus para o órgão Li e ori_gern? A sua resposta 
fof: "Perfeito! -

O SR. GILSON REIS - Sím, aCreditO- que ele 
r.ecehia do órgão de origem. 

- O -SR RELATOR {Carlos Chiarem) -Sim, se 
pagava ou não, um problema de caixa. Quero 
saber se, tecnicamente, a cedência era com ônus 
para o órgão de origem. 

O'SR. GlLSON.REIS- Tecnicamente, ele de
veiia receBer do órgão de origem, nada Impossibi
litando-o de receber uma gratificação da Presi
dência da República, específica da Presidência 
ela_ República. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - tonclu
~o. terceira, à questão à luz disto: o fato da gratifi
cação, ou não gratificação, não exclui a condição 
de prestador de serviços ao Governo Federal, de 
vez_ que a cedência ... 

OSR. GILSONREIS -Absolutameirte, porque 
o decreto qüe íhstituiu- a gratificação diz, clara-

mente: "o mii'listrO poderá ... " Portanto, ele poderia 
nem receber-a Qratificação. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) _:_Receber 
ou não a gratificação é uma questão de ganho 
adicional, certo? 

O SR. GILSÚN REIS- Certo,_não qUer-dizer 
que ele não tenha vínculo. 

O SR. RELAtOR (Ci:ulos Chiarelli) -0 vínculo 
de atividade efetiva nessa ocasião, era com o Go
verno Federal e com a Seac e depois Seplan, 
independente de gratificaÇão_?_ 

O SR. GJLSON REIS- -Independente de gratifi· 
cação. Esta gratificação não_ é- compulsória. 

O SR. REL'\ TOR (Carlos Chiarelll) - Ah. sim, 
-ceita. Y. s~ se lembra de-algum outro serViâor, 
de alguma, outra pessoa, que estivesse em_ situa
ção simílai', den~o ~ess_e roteiro funclonai_e_desse 
procedimento administrativo, a que estamos refe
·rindo com relação ao Dr. Sérgio, no contexto da 
Seplan, gabinete do ministro, etc. nessa ocasião? 

O SR. GlLSON REIS- Durante um C:erto perío
do, é pos~ível que alguns servidores também te
nham tido um espaço de tempo, sem gratifiC8ção, 
e outros poderiam até ter passado pela Seplan 
e voltado a seu órgão de origem, sem sequer 
receber a gratificação. 

O $R. RELA. TOR (Çarlos _ Chiarelli) - Tenho 
a impressão de que a pergunta poderia se eJaste
cer, um pouco, não apenas em relação a receber 
ou não a gratificação. Haveria outras pessoas, na 
oc:asião, que V. s~ se recorde, que, também, teriam 
percorrido o mesmo itinerário: órgão -do Governo, 
da administração direta ou indireta, de Minas Ge
rais, requisffaao; pedido, sõllc:itado, mediante ce
dência, com ônus para o órgão de origem, que 
veio __ via Seac, ou diretamente, para a Sep!an? 

O SR. GJLSON REIS - Existem alguns. Não 
me recordo, aqui, os nomes senador. 

O SR. RELATOR (Carlos C:hiarelli)- Haveria 
outros casos, com situação similar? 

. O S_R. .Gl~Ot'{ REIS -=-Ç.xatamente. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Que che
-garam com o Ministro Aníbal Teixeira? 

O_ SR. G!LSON REIS _-·_corri_-o deCreto que 
trãnsferiu a Seac para sepran; certo. 

__ O SR,_RELATOR (Carlos Chiai'elli) -Mas de
creto que coincidiu com a passagem do Sr. Aníbal 
Teixeira. da condição-de secretário para a condi
ção de ministro, certo? 

O SR GILSON REIS -Senador, eu não posso 
precisar... - - --- -

O SR. RELA. TOR .(Carlos Chiarelli) - Não, eu 
nãO estou dizendo que coincidiu no mesmo dia; 
estou dizendo que coincidiu com esta alteração 
de situação; com o momento, ou _com a fase 
em que ele deixa de ser secretário da Seac _e 
passa a ser miniStro. 

O SR. GILSON REÍS- Perfeitamente. Eu querO 
dizer que eu não posso coirlddir -exatarriente a 
data da posse do ministro e o_decreto que trans
feriu. Era issO que eu queria dizer. 

O SR. RELÃ.TÓR (Carlos Chiarelli)- Dr. Sérgio, 
V. S' era ou não era funcionário? 
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O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Nobre Senador, conforme eu já tive a oportu
nidade de declarar perante esta distinta comissão 
eu jamais fui funcionário da Seplan. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Jamais 
esteve colocado à disposfÇão do gabinete do mi-
nistro titular da Sep!an? -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
--Jamais estive colocado à disposição do minis
tro titular da Seplan. Eu esclareci a essa comiss"âb 
que eu fui colocado, pelo Governo de Estado, 
à disposição da Seac, no período de 2 de agosto 
de 1985 a 1 ~ de abn1 de 1987, qU.:indo a $eàc 
se vinculava à Presidêi1cia da República; nessa 
ocasião, conforme eu já tive-OportUnidade de dei
xar registrado aqui, eu fui exonêrádo daS mlnhàs 
funções; por p-ortafi"ã do Ex" Si-. Ministro-Chefe 
da Casa CíVil dã-!Yresidênci.i da República; e, na 
outra ocasião em que estive nesta comissão, eu 
terta dito que deixaria aqui essa portaria. Acabei 
me esquecendo dessa providência. Eu gostaria, 
se me fosse permitido, deixar à disposição desta 
comissão a cópia do Diário Oficial,que publicou 
a Portaria n~ 072-SPGC, assiriada pelo Ex· Sr. 
Ministro Marco Maciel, de 1 ~ de abril, de 1987, 
que me exonerava das funções que eu exercia 
na Presidência da República. Esse fato eu acho 
extremamente _importante, nobre Senador, por
que ele coexistiu no tempo, eu peço licença para 
passar à mão da presidência, ele coexistiu no tem
po, com um outro decreto, que também está jun
to, está na mesma documentação af, decreto de 
18 de março de 1987. emitidO pelo GoVi::itio-dO 
Estado de Minas Gefais·, que-cancelava todãs as 
transferências de cessões de funcioi1árlos do esta
do a instituições do Governo federal, excluídas 
aquelas relativas à Justiça Eleitoral. Então, dava 
um prazo de 3 dias para que esses funcionários 
se apresentassem nos órgãos de origem. Eu gos
taria de esclarecer também, porque isso já foi 
dito a esta comissão, mas eu gostarii:t de pass_ar 
às mãos da presidência uma documentação ex
tremamente importante: eu, efetivamente,_me rea
presentei lá na Fund;:l,ção Céitro TecnOlógico de 
Minas Gerais, no dia 15 de abril, cumprindo deter
minação do decreto do senhor Governador de 
Estado.Apres_entei-me, naquela data, embora não 
tivesse mais funções_ a exercei an; eu estava dis
tante da Casa já há" baStante tempo. Fui iilfor
mado, naquela ocasião, de que os funcionários 
que estavam sem- função seriám todos exone
rados, dentro de um programa de racionalização 
de quadros. Aguardei essa providência, mas du
rante este período, eu assinei, diariamente, folha 
de ponto, com entrada e saída em cada um dos 
expedientes. Obtive esse documento por certidão 
passada por aquela instituição, que eu gostaria 
também de passar à Presidência da Mesa. Estive 
presente lá, durante este período. EnqUanto pro
cedia a requisição do meu periodo de férias, eu 
tinha períOdos anteriores de férias a serem goza
das e como não me __ c_onvinha mais estar naquela 
instituição, eu retirei férias em seguida. Fui, efeti
vamente, dispensado, demitido dessa fundação, 
juntamente com uma centena de outros funcio
nários, que estavam igualmente sem função. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. $~-retor
nou a Belo HorizOnte Ii.o dia 19 de abril? 

O SR. S"ÉRGIO. MENIN TEIXEIRA DE SOOSA 
-Não, nobre Senador. Eu me apresentei ao Se
tec, no dia 15 de abril; data do rrieu aniversário. 
Por isSo, guardei bem a· data. Eln seguida, houve 
a semana santa, que emendou corri o feriado 
do dia 21 de abril. Então, eu sô comecei, efetiva
mente, a registrar o meu ponto, no Setec, no 
dia 22 _de abril. -

O SR RELATOR (Cario§: Chiarelli)- Aí, V. Ex· 
gozou férias? --

0 SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
....;... Eln _seguida, _gozei férias e também tenho a 
documentação relativa a ela, se for do interesse 
da Comissão. 

O SR. RElA TÜR-· (CarloS . Chiarelli) - depoiS 
disso, V. 5 1 continuou assinando ponto e traba~ 
lhando na Setec, ou não? - -

·o SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
-Não, Sr. Senador, eu estava interessado, efeti
vamente, nas minhas atividades particulares, que 
haviam ficado prejudicadas e abandoneLaquela 
instituição até_ a minha demissão. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. s•pêaiu 
demissão? 

O.SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
-Não, Sr. Senador. Fui demitido, em um progra
ma de racionalização de quadros, juntamente 
com uma centena de outros servidores que esta
vam sem função. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa sua 
demissão nós temos aqui. O seu retorno êm 15 
de abril, a sua reassunção à atividade em 22, 
"ãsSilia:fura do livro, o período de férias. E t"SSa 
sua saída ocorre em maio, então? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
_..,..,_Não, Senador. Foi em 1987. 

O SR~ RELATOR (Cãrlos Chiarelli) -_Mas, logq 
em seguida, ou não? 

O SR. SÉRGlCiMENIN. TEIXEIRA DE SOUZA 
- Foi no final do ano. 

O SR. RElATOR (Cârlos Chiare IIi)-V. S~ ficou 
ainda vinculado, entao, 6 a 8 meses. 

O SR. SÉRGJO MENIN TEIXEIRA DE SOOZA 
- Depois do término das férias. Acredito que 
4 meses ou 3 meses e pouco. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. s• che
gou em abril e tem folha de ponto até o fim do 
mês de abriL V. S1 tinha um ou vários períodos 
de férias? 

O SR. SÉRGio MENIN TEIXEIRA DE SOuZA 
- Eu tinha vários perlodos. Gozei, efetivamente, 
um deles e os outros foram quitados. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Um perío
do de férias corresponde a um mês. Então, V. 
S• fiCou mais seis meSes, até ser despedido. 

ÓSR .. SERGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
- Não foram seis meses, não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não foi 
em dezembro que V. S' foi despedido, ~egUJ1dO 
uma informação que Se tem? · 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
.....:... ou -ror fína1 a:e-novefnbro, ou p-rinCipio de de
zembro; acho que sim. 
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O SR. RELATOR (CàfiÕs thiâfeiiÜ- E~-nesse 
período, V. S• ficou trabalhando ou ficou à dispo
sição de algué_m?_ 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
- Não; estava ausente da instituição, tratando 
das minhas atividades particulares. 

-,-=o SR. RELATOR (CaÍ-los Chiarelli).....:. Não traba
lhava lá mas estava vinculado e mantinha a rela~ 
ção de emprego. 

O SR. Sf:RGIO MENIN TEIXEIRA DE SOOZA 
- Nós estávamos todos aguardando essa provi
déncia de diminuição de quadros, 

o sR. RELATOR (cãrlos"Chiarelli)- Em uma 
disponibilidade remt..merada informal? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOQZA 
- Não, Ex• Eu me apresentei à instituição. 

O SR. RELATOR (Câr!OS Chiarelli) - V. Ex• 
recebia durante esse período? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
-Recebia. 

O SR. RELATOR (Carlos Cfiiareili) -_Mas não 
trabalhava? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
- Efetivamente, eu não fui à instituição. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E, com 
relação à universidade? V. s• tem um outro víncu
lo, que também o_ colocava à.disposição do Gover
no federal, originário da universidade, anele V. s~ 
era ou é professor, certo? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
- Eu fUi professor da UniverSidade Federal de 
f.t\inas Gerais por cerca de ~ () anos. 

. O SR RÉLATOR (Carlos Chiarelli) V. Ex' nao 
é mais professor? 

() SR. SÉ.RGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
_:.. Eu s_olicitei demtssã.o daquela universidade, 
exatamente, no princípio de 1988, quando se pie
parava o -c:_alendário escolar deste ano, e eu não 
poderia assumir essas funções e antes que as 
cargas horárias fossem distribuídas,eu tomei a 
iniciativa de me demitir. --

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellí) - E, no 
ano passado, V. S• voltou e V. S• não estaria mais 
na Seplan? Foi devolvido, pela Seplan, à universi
dade, também? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não nunca estive na Seplan, sr. senador. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -V. s• velo 
a_ Brasília, colocado à disposição. A universidade, 
nessa ocasiãO, tarrib€rn o colocou à disposição 
ou a universidade não o colocou? Foi só o Gover
nÕ de Minas? - - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE. SOUSA 
- A untversiciade me colocou à _g_ísposi}ão da 
Presidência da República. 

-o Sfi RElATOR CarloS Chiarelli - -na~Pfesi
dência da República. O Governo federal o devol
veu à universidade em algum momento? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
~Aparentemente, ou certamente, o cancelamen
to é autom~tico, a partir da publicação do ato 
que _me exonerou da __ Pr~sidência da República . 
O meu vfnculo funcional com a universidade esta
va restaurado, como estivera antes. 
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O SR. RELATOR (Carlos üilarelli)- Em que 
data teria sido isso, então, essa operação automá
tica, que V. S• alega, de cancelamento da disponi
bilidade e de reintegração na universidade? Em 
que data teria ocorrido isso? 

0$. SÉRGIO MEN!NTEIXEIRA DE SOUSA 
-A publicaç_ão no Diário Oficial da União, ocor
reu no dia 9 de abril e a portaria é datada do 
dia 1 ~ de abriL 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - En~o. 
em 9 de abril, V. S• teria tido a sua desvinculação 
da Presiêléncia da RepúbUca. -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEiRA DE SOUSA 
-É verdade. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
no -dia 10 ou nO dia 12, ou dia 20 de abril, V. 
S• também se apresentou à universidade? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEiRA DE SOUSA 
-No caso da universidade, sr. senador, a coisa 
é um pouco diferente, porque eu prestava àquela 
unidade de ensino o meu trabalho, dando uma 
carga horária de 5 horas aula por semana. Essa 
carga horária é estabelecida no princípio do ano 
letivo. Efetivamente, eu fUi Contactado, pelo de~ 
partamento ao qual me vinculava, em fevereiro 
de 1987, ocasião em que se preparava o ca[en
dário escolar, para verificar se havia possibilidade 
de que eu fosse incluído no programa de aulas 
naquele período. Naquela ocasião eu ainda estava 
na Seac e ihformei à unívefSídade que seria im
possíveL Essa questão voltou a ser objeto de exa
me, agora, em fevereiro de 1988, e, como, efetiva
mente, eu não poderia me dedicar mais à universi
dade, eu me apressei em apresentar o meu pedido 
de demissão. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- No de
curso de 1987. Então,_ tinha uma carga horária 
de cinco horas. v. s~ é professor? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Sou professor. 

O SR. RElATOR (CarroS C-hiarem)- Professor 
concursado da universidade? 

O SR. SERGIO MENIN TEIXEiRA DE SOUSA 
--Sim. COJÍ.cursado. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Que nível 
v. s• tem? Qual a qualificação de professor. v. 
s· é professor titular, adjunto? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Professor-Assistente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarei li) - Qual é 
sua cadeira? 

O SR. SÉR<:JIO MENII'fTEIXÊIRA DE SOUSA 
- Na universidade lecionei a cadeira de Hidro
logia e parte da cadeira Vias de Navegação Inte
rior, de Hidrovias. 

O SR. RE!A.TOR (Carlos Chiarelli) - Seu con
curso foi em que ano? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Se não me falha a memóriit, sr. senador, em 
1981, parece. 

O SR. RELATOR (CarTo:S Chiarelli) - Então, 
V. 8' é Professor~ASsistente; Coricursado;· pediu 
a cedência, voltou agora para a universídade, CO-
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rno é que fica? Nesse período de 1987 V. s~tinha 
um plano de trabalho de cinco horas-aula por 
semana. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
--t vei'dãde. Durante todo ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V.S•como 
professor universitário, naturalmente, se recorda 
bem que uma coisa é o número de horas~aula 
e outra ê a carga horária do professor, porque 
pode se ter cinco horas de aula e pode~se ter 
uma carga horária de trabalho de 12 ou _ _l8 horas 
a ser âeSenvolvido em "n" atívidades. 

Qual era a sua carga horária, cinco horas? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIAA DE SOUSÀ 
....:.....: Sempre foi a menor carga horária fiXada Peta 
universidade. 

-~O SK"-RElATOR _(Carlos Chiarelli) - Então 
deve ~er 12 horas?: -

O SR. SÉRGTO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Já houve época em que era -de 1_2 horas, 

depois parece que subiu para 18 horas, qualquer 
coisa por ai. 

O. SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
V. Sr tinha uma carga horária de 12 a 18 horas 
e 5 de aula e estava colocado à disposição da 
Presidência da República? E essa dísponibilidade 
era com 6nus para a universi®de? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Essa disponibilida"dé era com ônus para a uni
versidade. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. s~volta, 
então? E nesse período de 1987 V. S' trabalhou 
na universidade, deu aulas, V. S• escreveu um 
liyro, V, .S• f~_urna pesquisa quando voltou? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRÀ DE SOUSA 
-Não, sr. senador, porque, conforme já tive oporM 
tunidade de expor, o calendário escolar é feito 
no princípio do ano. E naquela ocasião~-quando 
foi preparado o calendário daquele período, eu 
ainda prestava serviçO na Seac. 

- o·-sR. .RELATOR (Carlos Chi.imilli)- Enl:ão, 
V. 5' recebeu também da universidade no ano 
passado, sem prestar seJViços à universidade? 

O SR.'-SÉRGIO MENIN TEIXÉIRA DE SOUSA 
- Sim, eu estava à disposiçãO da Seac até abril. 

q SR. REi.ATóR (Carlos Chiarelfi)- E depois 
de abril? 

O SR. SÉRGIO ME:NfN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Depofs de abril cessou o meu vínculo com 
a Seac, por conta dessa portaria~ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim. E 
V. S• VoltOú à 'ufiivefsidade e continuou ganhando, 
sem prestar serviços. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sim, e poderia vir a prestar -Os meus serviços 
a Partir deste ano, quaildo efetivamente se cogitou 
disso. 

_Q SR. RELATOR (Carlos ChÍarelli) - Certo. 
Mas, em 87 V. S' recebeu sem trabalhar, em última 
análise, pa~a a univerSidade? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRÍ\ DE SOUSA 
-Em 87 eu tive os meus vencimentos na univer
sidade e efetivamente não dei as aulas lá --

'' 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelll)- O mesnlo 
aconteceu com relação ao gÓverno do Estado. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- O governo do Estado foi um pouco diferente, 
Sr. Senadoi. Eu me apresentei, estive cumprindo 
o meu trabalho lá, entrei em férias, e depois é 
q:.~e fui demitido. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Dr. Sérgio, nessa 
folha que V. $f acaba de passar às mãos da Presi· 
dência V. s~ diz que o -chefe do Gabinete Civil 
então Ministro Marcos Maciel o dispensou nQdia 
1 o de abril, correto? 

O SR. SÉRGIO MEN!N TEIXEiRA DE SOUSA 
-É verdade. 

.O.SRJTAMAR FRANCO- Do dia_ 1~ de abril 
até o dia 21, V. S• trabalhou para o Governo do 
Estado de Minas Gerais? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEiRA DE SOUSA 
~ Não, Senador. Eu me apresentei ao Cetec no 
dia 15 de abril. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A partir de 15 de 
abril V. S• não assinou as folhas? 

O SR. SERGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Não, a partir do dia 15 de abril, porque houve
uma seqüênda grande de feriados. Mas, a partir 
do dia 22, logo depois do feriado de 21 de abril. 

O SR. IT~ FRANCO_- _porque h_á algo 
estranho, no que y, s• apresenta, Pelo menos apa
rentemente à primerra vista,_ no documento que 

-V. 8' mostra à Presidência e à Comissão que V. 
& começou a assinar em abril de _ 87, ~ partir 
do dia 22. Aqui é uma assinatura de V. s•. não 
é '.!'erdade? --

0 $R. SÉRGIO MENÍN TEIXEiRA DE SOUSA 
-É verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO ........:. A partii"- do diâ "22. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEiRA DE SOUSA 
-isso. 

CfSR..ITAMAR FRANCO - CorretO. Então dO 
dia 1 o ao dia 21, não tem nenhuma assinatura 
de v. s• aqui. Concorda? -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXÉIRÀ DE SOUSA 
-Concordo. 

O SR. rt AMAR FRANco~ V_~ S1 rl~o trabalhou 
nesses dias? 

O SR. SÉRGIO MEI'IIN TEIXEIRA DÉ SÓUSÃ 
.,;_ Eram feriados. A minha primeira apresentação 
foi no dia 15. 

O SR JT .AJ\'\AR FRANCO - Dia 14 foi feriado? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXE:iRA DE SOUSA 
- Não, no dia 14 eu não estava lá ainda. Fui 
me apresentar no dia 15. 

0 SR. ITAMAR 'FRANCO- No dia 15 V. S• 
se apresentou? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sim, no dia 15 eu me apresentei. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - V. S• conhece as 
instruções dessa folha? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEiRA DE SOUSA 
--Sim, Sr. Senador. 
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O SR. 1T AMI\R FRANCO ..::... Então; o item 7" 
das instruções dessa folha é que eu estranho, 
Sr. Relator. Diz! 

"Ao final de cada expediente, não tendo 
comparecido o empregado, deverá ser ca
rimbado na ·coluna de saída a palavra faltou." 

E eu não vejo este-c2lrimbo, aq__~ na sua folha. 

O SR. SÉRGIO MERIN TEIXEiRA .DE SOUSA 
- Eu tenho a impi'issão que posso -esclarecer 
bem esse fato. 

O SR. ITAfv\AR FRANCO- Não, só estou dizen
do que é interesssante, porque V. S• tem aqui, 
confere com o original, o nún:"ero de (aJtãs abona
das não existe; não consta nada; consta um visto 
de uma assinatura inelegível, mas, obrigatoria
mente, tinha que constar na coluna que V. S• 
faltou, devia ter o carimbo, de; acordo com as 
instruções. Para mim essa folha está incOmpleta. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-llustre Senador, isso eu posso esclarecer com 
bastante clareza. 

Tecnicamente, para ãquela instituição eu só re
tomei no dia 21, tendo em vista um expediente 
do Sr. Secretário dEi-Estáào de Ciérl-cia e Tecno
logia para aquela fundãção, me retornando e, se 
houver interesse da Mesa, eu posso passar esse 
documento, um documento do Secretário de ' 
Gência e Tecnologia à FundaçãO Centro Tecno
lógico de Minas Gerais,~ o- Of. SEC! - GAB .....,.... 
39181, de 21 de abril, em que dizia: 

··sr. Presidente, estamos fet&nandO a essa 
fundação, para as providências que se fize
rem necessárias, o funcionário Sérglo Menin 
Teixeira -de Souza, fiCalldo o mesmo excluído 
do Convênio _SECT!Etec, a partir da presente 
data:· 

Então, funcionalmente", para o Cetec eu só teria 
um compromisso contratual a partir: do dia 21. 
Antes disso, eu estava à disposição da Secretária 
de Ciência e Tecnologia que por sua vez, me 
cedeu ao Governo Federal. Se houver interesse 
eu posso passar, também, esse documento à Me
sa. 

O SR. RELATOR (Carlos .Chiarelli) - V. Ex-
deseja esse documento? -

O SR. ITAMAR FRANC"O - Não,_ Sr. Relator. 
eu quero só terminar as minhas interpelações por
que esse documento não corresponde às infor
mações. 

V. s· diz que voltou ao Governo de J\'\inas Gerais 
a partir do dia 1 ~ de abril; V. 8' continua insistindo 
que desconhece essa requisição do dia 27-5-87, 
posteriormente à sua saída, de acordo com o 
J\'\inistro Marco Maciel, assinada pelo Sr. Ministro 
Ambal Teixeira. 

Em fac·e da transferência-da vínCulaç8o da Seac 
para esta Seplan, solicito a V. Ex• seja autorizada 
a permanência do servidor deste Governo, Sérgio 
Menin Teixeira, junto à Secretaria de Estado, man
tidas as _condições da sessão inicial constantes_ 
do ofício de 4-8-85; do Secretário de Ciêilcià e 
Tecnologia do Estado. 

Esse ofício é enviado ao Sr. CiOvemador Newton 
Cardoso pelo Ministro Aníbal Teixeira e, em segui
da, tem o oficio do Govenador de Minas Gerais, 
atravês do seu funciOnário Newberto Martins Mo
reira, encaminhando aquelas pessoas que--fica-

rfam colocadas à disposição da Secretaria do Pla
n~jamento. e que consta o nome de V. s~. 

Ess_e ofício não existe, esse oficlo é falso, essa 
assinatura do Ministro Aníbal Teixeira é falsa, essa 
a requisição ao Governo do Estado de Minas Ge
rais não existiu? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-llustre_Senad_or, isso teria que ser apurado efeti
vamente com as"partes que participaram, oU Seja, 
com a Seplan e com o Governo do Estado de 
Minas Gerais. Efetivamente, eu desconhecia isso; 
vim a tomar conhecimento desses expedientes 
em publicação pela imprensa. E debito isso a 
algum erro de processo na administração pública, 
coisa que é freqüente. E existe, no meu modo 
de entender, eu também já refleti sobre esse as
sunto, um motivo que pod~ ter levado a essa 
confusão, que foi a transferên<;ia qa Seac para 
a Seplan, onde quase a totalidade dos funcio
ná_rios l~ados na Seac foram transf~ridos para 
a Seplan, não foi especificamente_ o meu caso. 
É possível que, em função de ser um procedi
mento aplicável a todos os demais funcionf!_rjos 
se aplicasse, também, a minha pessoa, mas não 
foi o meti caso. 

O SR:. ITAMAR FRANCO- Nobre Relator, tem 
V. Ex• a pal~vr~, desculpe-me a _i~terrupção.-

0 SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- V. s• Ob
servou clafarnente aqui, qUe nôs estamos tratan
do de um ofício do dia 27 de maio de 1 987, 
assinado pelo Dr. Aníbal Teixeira e que pede a 
permãnêrlda dO servídOI-;--quer-dizer, esse oficio 
ccu:acteJgél __ que V. S• até àquela data, a náo ser 
qUe o Ministro teilha ãssiri.ado uma coisã-sob O 
efeito de algum elemento que o tirava-ao juízo 
normal, até aquela data V. St estava vinculado 
à Seplan; porque ele pede a sua permanência 
no órgão. V. St diz que o Ministro, então, cometeu 
um erro? Não está certo este oficio? Qu_V. s· 
está esquecido dO fato? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Do meu ponto de vista, no que me toca pes
soalmente, é um erro total, porque ninguém pode
ria -s~r- convocado para um trabalho ... 

O SR RElATOR _(Carlos Chiarelli) -Um erro 
tôtal do Ministro Anibal Teixeira. 

o SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE. SoUSA 
-Não sei precisar, porque se trata de um proce
dimento intemo da Seplan. Teria qLl~ sef"j:>esqui
sado na Seplan quem provocou isso. 

O SR. RElJ\TOR (CãrioS Chia"nilli) - Não pre
cisa pesquisãr. o.uero lhe mostrar o documento. 
Pode lê-lo. V. S' reconhece a assinatura do Dr. 
Aníbal Teixeirã'? - - - - -

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SQUSA 
-Não posso reconhecer. Parece que sim. Deve 
ser um documento oficiaL 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) --Diz a -de
_c]aração: autorizada a permanência do servidor 
c:leste Governo; dirigida _ao Governador Newton 
Card_oso. O Servidor é V. -s· A"data é esta. · -

-O SR. SÉiiGIO MENIN TEIXEIRÀ DE SOUSA 
-_Eu diria que, no mínimO, é um documenio 
tecnicamente incoerente, porque eu não poderia 
pérmanecer nunl local cinde eu 'não estava. Eu 
tinha sido destituído no dia 1 o de abril. 

O SR RELATOR (E:arlos Chiarelli) --Então, 
o Ministro incorreu nuln erro e envolveu o Gover
nador de Estado num erro, pofTorÇ:a de desce-
nhecer a situação funcionaL. 

O SR. SÉRGIO MENlf'rTEIXEIRA DE S"OGSA 
_.,..... Aparentemente sim, Sr. Senador, S, Ex' ou_ 

algum ã:uxiliar de S. Ex' que tenha preparado esse 
documento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Há um 
despacho que diz o seguinte: 

"Dr. Carlos Albert.o 
Solicito transferir o Dr. Sérgío para o con

vênio com a Secretaria de CT, conlorme 
combinei com o Secretário em cedê-lo à dis
posição da Seplari." 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Eu desconheço esse despacho. 

O SR HECATOR (Carlos Chiarelli) -Tudo à 
mão. V. s• não conhece, não estáa par? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXElRA DE SOUSA 
- EU estou a par, porque V. Ex' está mê mos
trando e esses documentos têm sido publicados 

- pela imprensa. Mas, oficialment~ não vi esse do~ 
cumento. 

_O SR RELATOR {Carlos Chiarelli)- v:-s·- e-stá 
vendo o dOcumentO. V. -s~- pOde-refutá-fo, _mas 
ver V. S• pode ver, a não ser que V. S' se submeta 
a um exame ocular, porque o documento estâ 
aqut. __ 

d SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sr. Senador, eujâ esclareci que, no meu modo 
de entender, do pollCO que entendo de adminis
tração pública, é um documento, no ·mfnimo, in
.correto. 

O SR RElATOR (Cario$ Chiarelli) -·Então, 
esta incorreto o documento? 

O SR. SÉRGIO MENIN TE:IXEIRA DE SOUSA 
- N_o m~u ponto de vista, sim._--

O SR. RELATOR (Carlos Chiaielli) ·__:_Sr. Sérgio, 
mais uma p~rgunta. V. s• assiri.ou ponto durante 
esse período em que volto_ua Minas para a univer-
sidade Fede-ral? -

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Não, Sr. Senador. Esta não é uma prátic_a usual na un)versidade. - - -- - - --- -

o SR -RELATOR (ea"rlOs Chiaremr~ Erltão, 
não há esse critério _çle controle de. __freqüência. 
V. S• voltou, a Universidade fazia o pagamento 
normaf, V. S• tinha uma cafga-horáría-de 5 horas, 
não dava aulas, recebia e não assinava ponto. 
Era essa a situação? · 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
-o ano letivo Já estava em cursO._Eu niio -lenha 
ccim faZer isso. · - -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellij-- Rãõ fia 
nenhuni siStema de -controle na universidade ou 
isto é feito com relação a pessoas que estão pres
~-a~do serviç~~-a o~;~tré~: 

O SR. SÉRGIO ME:N!N TEIXEIRA DE SOUSA 
....,....Eu presumo, Sr. Senador, que esse controle 
seja feito através das anotações nas cadernetas 
de aula. ~ esse que eu imagino que seJa o sfstema 
àe controle da universidade, -nlas- nãO poSso lhe 
garantir com certeza. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarei! i)-Quer dizer · Ó-sR: _SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUZA 
que os professores hâo _costumam ter conlrOle -:-:-Não estou levantando nenhuma questão quan~ 
de freqüênda? - ___ ~- · . Y, à regularidade do doC.t.mlet:lto. 

O SR. SÉRGIO MENJN TElXEJRA DE SOUSA O SR. RElATOR (Cados Chiarelii)- Um mo-
- Não me lembro de ter assinado ponto na uni- mentinho só: foi o Dfretor de Péssoal quem forne· 
versidade,_nunca. ceu esse documento à luz de uma requisição da 

O SR. RE:LA.TOR (tarto_S Chiarellif -- V.--5~--co- Policia Pederal, quer d(zer, com a maior responsa-
nhece_o_Sr. Luiz Gonzaga da Cruz? Jà ouviu fa-lar bi!idade de informaçlio, e ele sendo a pessoa com-
nessa pessoa? ·- J)etente do setor. O documento· está aqui e eu 

quero sàber se v. s· não coryfirma o documento? 
O SR. SÉRGIO MENTN TElXEIRA DE SOUSA 

- De momento, pelo nome, não sei de quem O SR. SÉR"GIO MENJN TEIXEIRA DE SOUzA 
se trata. -Não! O documento é oficial. como V. Ex7z1 

mesmo disse •. está todo protocolado, assinado 
O SR. RELA.TOR. (C.)rlos Chiare]H)- V. S• foi - e tudo o- mais. É um documento. Acho que ele 

do quadro funcional da Fundação Centro Tecno- - fOi produzido em erro~ levado ou induzido pela 
lógico de Minas Gerais,_ Cert6T - - - mesma origem Jncorreta daquela requisição que 

O SR SÉRGIO MENiR TEiXEIRA DE SOUSA " V. EX colocou" " 

-Sim, durante lO anos. O SR. -RELATOR (Carlos Chiarelli) .:...... então, 
hâ um erro nO ofício do Ministro Aníbal Teixeira? O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esta fÜn-
Hâ erra na declaração oficial do Diretor de Pessoal 

dação, à qual se referia o seu vínculo, tem um da Fundação à-quaJ v. s• eSta vinsulado? 
gerente de pessoa). 

" "" O SR. -SÊRC:iiO MENJN TEIXEJRA DE SOUZA 
O SR. SffiGIO MENTf'fTEDCEIRÀ DE Sbt.ISA -É! Um dedorreu do outro, provavelmente. 

-Sim. Deve ser a pessoa à qual V. Ex" se referiu, 
mas, provavelmente, S~S·-deve ter assumido ~ssa O SR. RELATOR (CarloS Chicirelii) _:_Essa é 
função já na nova administração. Eu não o conhe- a sua interpretaÇão? 
ço pessoalmente. Eu nAo estou lembrado de co- 0 SR SffiGIO MENIN-TEIX:ElRA -DE: SOUZA 
nhecê~Jo. - -- ------ ------ -ta mfnha interpretação. ~a minha convicçã_o. 

0 SR RELATOR (Carias Chiareíli) _O -0,: -OSR.R.ElATOR(CarlosChiarelli)-DLGilson, 
LuizGonzagadaCruz,GerentedePessoaldafun~ havia pastas funcionais na Seplan com relação 
dação Centro Tecnológico de Minas Gerais, com aos asseritameii.fos dos- servidores da casa? 

duas assinaturas, xerox etc .. diz o seguinte: O SR GILSON REIS - Sim senhor. Perfeilaw 
"O-Dr. Sér9io- Menin TeLXeira de Sousa, merilê~ 

de 1 ~ de abril de 1967-.3 1 , .. de dezembro O SR RELATbR (Carlos Chiárelli) - Essas 
de 1987, lotado no convênio Cetec, Seet~MG pastas funcionais estavam sob aguarda de quem? 
(Cetec é o.Centro Tecnológico _e.~_~ct é a . ·· 
secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia -------o_-SR. GILSóN REIS - No S'etor de Cad~stro. 
de Minas), sem ônus para a Fundação e à O SR. "'RELATOR (carias Chiarelli)- O Setor 
disposição da Seplan, cóm ónus para a Se- de: Cadastro está vinculado a que Departamento? 
cretaria de Estado de Ciénda e Tecnologia O SR GtLSOf:l -REIS- Ao Departamento de 
de Minas Gerais.~· PessoaL 

Há disposição da Seplan no período de abril .. 0 SR. RELATOR (CadoS Chiarêili)- _ v. S' é 
a dezembro de 1987, DL Sérgio. É mais uma 
pessoa que não apenas diz, escreve e assina. En- o chefe do Departamento de Pessoal. As pastas 
tão, é 0 ministro-que declara que v. s~ estava funcionais das pessoas vinculadas ao gabinete 
até 28 de maio e- pede a sua continuidade. Agora, do então Ministro Aníbal Teixeira, no final do ano 
é 0 encarregado do Departamento de Pessoal de87,iriíciode88,nãornerecordobern,segundo 
do órgão _ que é a sua vinculação original que a sua infOrmação e depoimento anterior, lhe fc-
diz também na sua folha funcional que começa ram solicitadas em uma determinada ocasião, a 
em dezembro de 1977 e vem até 0 final da sua pedido de quem, através de quem, de que forma 
vinculação que esdarece ess.e fato. Ele também e para que? 
está errado? O SR. GlLSON REIS -=-:·eom-, a tiriãlfdade, Senaw 

O SR. SÉRGIO MENIN TE:i5<EJJM DE SóUSA " 
- Acho que ele e qualquer pessoa que lidasse 
com esse assunto poderia ser induzido ao mesmo 
erro, tendo em vista a improcedência~ dos docu
mentos que V. Ex· me exibiu. Essa é yma questão 
importante, Sr. Senador. 

O SR. RELATOR (CarloS êhiarellif- Não, um 
momentinho. Improcedência, V. Si diz? Esse -do
cumento é oficial, Dr. SêrglO. V. s• poderá aduzir 
as suas razões, mas o documento tem carimbo, 
assinatura, chancela, indicação da titularidade, o 
órgão. A pessoa que está dizendo isso não é o 
porteiro nem é o Presidente honorário da entida
de, é ... 

dor, infelizmente, eu não tenho como esclarecer, 
mas possO narrar o fato a respeito dessas pastas. 
Fórarn solicitadas t~ez~ pastas ao Departamento 

-a e~ FeSscial~ Nesta ocasião, descera o Sr. Chefe 
-do gabinete e, alegara ser ordem dq Sr. Ministro, 

e1E: precisava de treza pastas para serem exami
riadas. Adentrando no nosso Setor de Cadastro, 

_ e nesse momento nós o acõpanhamos, preocu
--pados, no entanto, poruqe neste mesmo dia, e 

coincidentemente na mesma hora, haveria urna 
posse; mas- fomos ao- Setor de cadastro, onde 
pela primeira vez vinha o Chefe de gabinete e 
o apresentamos ao c;_l:t~fe do S.etor _de cads!ro, 
qUe está aqui presente; aliás, e ainda disse ao 
Chefe do Gabinete que estávamos no momento 

-de urna posse e precisávamos subor e se ele 

-não -~ri~ acompanhar o evento~ Foi-me pergun
tado se tinha alguma desconfiança de que ele 
pudesse ali examinar com a respectiva chefia, de
terminã.âas pastas. Absolutamente! então, pedi li
cença e o Chefe de Gabinete permaneceu no 
respectivo setor com o- chefe e os funcionários 
que ali estávam. 

SUbi para a poSSe que, naturalmente, exige a 
presença do Diretor- do Departamento de Pessoal 
e, ao retornar da posse, aquele __ f~_to j~ havia termi
nado. Fui, enfâo, cientificado pelo respectivo che
fe do setor de que as pastas realmente teiram 
sido conduzidas, levadas p_elo Sr. Chefe do Gabi
nete. 

Presenciei, antes de subir, que ele vinha com 
uma relação, relação esta que ele ia lendo para 
o chefe do setpr do cadastro, o nome das pessoas 
das respectivas pastas. 

Mais .tarde, o tempo passando, essas pastas 
foram devolvidas ao respctlvo setor, não sei preci
sar se ao titular ou a algum servidor do setor 
que nao o respectivo responsável e, além dessa 
ciência-de que as pastas estavam retomando, na
turalmente urna delas não estava no meio, faJtava 
urna das pastas. 

Imaginamos, de inicio, que poderia haver uma 
---demora. Não havia uma desconfiança de que pu

desse haver algum ato iliçito ou de ficar com 
a pasta: Não imaginávamos gue isso pudesse 
ocorrer. De fato -havia uma certa confiança. Se 
isso não existir é muito difícil trabalhar se não 
tivermos confiança, ainda mais em se tratando 
dos nossos superiores.____ _ _ _ 

Como realmente éSta pasta demorava a chegar 
à repartição, começamos tentar recompor-o refe
rido instrumento. E assim ~9fiçitamos, com outros 
nomes, alguns documentos, induindo o nome 
daquela pasta ausente. Fizemos Primeiramente 

- o pedido à SEAC e depois um documento, que 
'é de computador, importante, solicitamos à Presi
dência da República pOrque este viera da Presi
dência quando da transferência dos respectivos 
servídores para a Seplan. e consta que essas pas
tas que retornaram foram entregues por uma fun
cionária -do Gabinete do Minsitro no próprio setor 
de _cadastro. 

Melhor informação sobre este fato e para esclaw 
recer esta Comissão, que acho que deve ser bem 
conduzjda, como està, e esdarecida, eu tive o 
prazer de trazer o Chefe do Cadastro que poderá, 
se assim entender a Comíssão, esdarecer o que 
ocorreu na nossa ausênc[a. 

EntãO, é_ e"Ste o affaire das pastas que natural
mente foram solicitadas ao set_or de çadastro. 

o SR. REU\TOR (Carlos Chiareliir:::.=.. Em que 
data ho_uve essa solicitação, Dr. Gilson? Em que 
mês? 

O SR. GJLSON REIS - Se não-- ·me falha a 
memória, no dia 20 ou 21 de setembro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E em 
que data houve essa devolução das pastas? 

O SR. GILSON REIS - Senador, eu não pos-
so ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Digo, lodo 
depois, 15 dias depois, ~m mês; .. 

O SR. GILSON REIS- Talvezde 15 a 20 dias. 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- Aí devoJw 
veram as 12? - - -
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O SR. GILSON REIS .,....,... Aí elas foram fevadas 
ao setor de cadastro. Posteriormente, acredito que 
no dia seguinte à entrega dessa pastas, o funcip~ 
nário do setor velo nos transmitir o ocorrido, que 
as pastas estavam retornando, mas que_ faltava 
um~ delas. Não tínhamos idéia do parqué, nem 
qual o motivo de estar faltando aquela ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiafelli)- Faltava 
a de quem? -

O SR. GILSON REIS- Faltava a do Sr. Sérgio 
Menin. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) :... Sim. E 
V. sa, ao confirmar que faltava a do Dr. Sérgio 
Menin, falou com Cjuem, Ou- torriOu que provi
dênda? - -

O SR. GILSON REIS_- Nós ainda aguardamos 
um período, m~s chegamos a falar sobre o fato, 
posteriormente, çom o chefe de gabinete da Se
cretaria Geral, porque o Departamento de Pessoal 
e o Departamento de Administração são vincu
lados à Secretaria Geral, e também comentamos 
o fato com o Coronel Walter. O Coronel Walter 
é o diretor da DSl. 

O SR. RE.lJ\TOR (Carlos Chiatelli)- Por que 
V. S• comentou com o Coronel Walter o fato de 
que uma pasta funcional pedida pelo ministro 
não voltara? Era assunto da área da DSI ou havia 
alguma r a~ o. algum __ indício para que v. s· fosse 
levar o_ass_unto_à DSI?_ 

O SR. GILSON REIS - Sou muitO amigo do 
coronel, e entendi que esses fatOs que êstavam 
ocorrendo deveriam ser cientiffcãdos; não só o 
fiz ao chefe de gabinete do Secretário-Gera:! como 
comentei também cóm o Coronel Walter que esta 
pasta estava demorando a chegar, porque, logo 
a seguir, os jornaís cómeçararo a Veicular o fato 
de o Sr. Sérgio no~ qUe diz respeitO-à uma Prefei
tura ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Mas V. 
S• falou ao coronel antes da notícia nos jornais? 

O SR. GILSON REIS - Não, após ou durante 
a ocorrência dessas notícias. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E. _ao Dr. 
Lúcio Verissimo, que era a pessoa que requiSitara, 
que solicitara em nome do ministro, V. S'' mani
festou a sua estranheza? 

O SR. X:HLSON REIS - Não,_ ficamos· âguar
dando, e esperamos até o último momento que 
ele até pudesse trazer a pasta original. 

o SR. REU\TOR -(carros Chlarelli)- MaS sem 
nunca haver cobrado do ... 

O SR. GlLSON REIS - N[o;- nunca cobramos 
do chefe de gabinete. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E o que 
tinha nessa pasta, que tiveSse ... V. S• sabe por 
que foram bus~ar as pastas_e o _que nelas havia? 

O SR. GILSON _REIS - é: possível, senador, 
que alguma coisa possa e.3t.1~ ~~'•~ .... do. não posso 
precisar, mas conseguimos aJgut. .. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O que 
teria dito, O_u o que disse, na ocasião, o Dr. Sérgio, 
para ir apanhar a pasta? O que o moVia a tanto? 
Qual era a característica das pessoas titulares das 
pastas? Por que ele pegou as pastas de 13 pes
soas? Quãl era o motiVo? Essas pessoas eram ... 
qut: características tinham? Eram tOdas datiló
grafas, eram todas concursadas ou eram todas 
assessores do _Ministro, o que eram? 

·o SR. GILSON REIS - Não, essas pessoas, 
se não me falha a memória, eram servidores ou 
pessoas vinculadas ao Governo do .Estado de Mi
nas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Essas 
pastas, então, eram dos mineiros cedidos? 

- --- u·sR:-GILSDN REIS ----=-Se não me falha a 
rrietnóflél, STffi: Era- üiila relação de nomeS que 
melhor poderia até precisar o nosso titular do 
cadastro. Não tenho os nomes, mas certamente 
estava .. , 

o· SR. BELA TOR (Carlos Chiare IIi) - Ele os 
tem aqui, neste momento? 

O SR. GILSON REIS- Corno? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - EJe tem 
essa _l~tagem aqui, rieste momento? 

O SR. GILSON REIS - Não. 

_ O _SR. RELATOR (Carlos ChiareUi} - Quem 
é o ... _ 

O SR. G!LSON REIS - O Dr. Namir. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)_- Pois não. 
V. S• não tem a lista aí? V. S• se recorda dessa, .. 
O Df. Gilsoil está fazendo um esforço de- memória 
e nos apontando um caminho, sem poder preci
sar, porque não se lembra dos nomes,.. 

Permita-me a informalidade da argüição, Sr. 
Presidente? -

O SR. GILSON RElS - Ess,a relação fora entre
gue ... 

O SR. REU\TOR {Carlos Chiarelli) - ... de que 
ser~m pessoas originárias de Uma ·cedência de 
Minas Gerais. V. S' se lembra desse fato? Ainda 
que não tenha o nome aqui detalhado, V, s• se 
recorda? Pode nos informar? Qual é o seu nome? 

·Desculpe-me;- Como é? Namir. Namir Sampaio, 
V. s~ é o chefe de cadastro da Seplan. Já o era 
na ocasião desse fato7 

O SR. NAMIR SAMPAIO- Já. 

O-SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli)- Jâ. V. 
s~ lembra só desSe detalhe. que f0i agora argüido 
ao Dr. Gilson ReisTEisas f3 pessõas estavam 

-com as suas pastas funcionais solicitadas. QUal 
era a característica, digamos, de identificação? 
Todos eram assessores, todos eram homens, ou 
todos eram ... 

- 0-SR-GtLSOt'i-RE!S ........ -HaJtia-d.ocumentos que, ___ QSILNAMIR_SAMPAIO-Todos ·eram servi-
inclusive, hoje temos cópias; algumas cópias en- dores do Estado de Minas. 
tregues à comissão, como _também entregues, c) SR. RELATOR (Cados Chiarelli) -Todos 
por solicitação, ao DPF. eram servidores do Estado de Minas_? Colocados 

O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarelli)~ Tudo que _à disposição? _ 
havia na pasta foi reconstituído, ou "'lguma coisa... O SR. NAfY\IR SAMPAIO,- Sim. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- É? 

- O SR. NAMIR SAMPAIO- Sim. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Tem a palavra o nobre senador. 

O SR. .MANSUETO 6E LAVOR - Ql,leria co" 
mentar que o servidor, não tendo feito JUramento, 
a palavra desce para informação e não traria escla
recimentos para os depoimentos dos dois_ que 
são acareados que ainda continuam contraditó· 
rios e sem o esclarecimento__ devido. A verdade 

-, aíhda ~stá c;Jupla ou entãO o contrário da verdade. 

O SR. PRESIDENTE _(José lgnácio Ferreira)-
V. Ex" tem razão. Fica n<).turalmente consignado 
o que consta já assentado nas notas t,aquigráficas 
como informação à Con1issão. -

O SR. RELATOR (Carlos_ Chiarelli) - Exata
mente com relação a este aspecto ia _soliçitar que, 
inclusive, esta manifestação conste dos Anais, 
quer por gravação, quer por tomada de anotações 
taquigráficas, porque a ínfõrmação feita desta for
ma. evi4enterriente, não está sob juramento, mas 
está sob - em_ primeiro lugar a resp-Onsabilidade 
de consciência e de seriedade da pessoa que a 
prestou; em segundo lugar .. perante uma discreta 
-prova testemunhal de 60 pessoas: O" que me pare
ce que é um elemento probatório dos mais réU:oâ

-veis, aiflda que não tenha prestação do juramento 
prévio. Em terceiro lugar, na medida que s_e faça 
nec.essãriâ pela ocorrênCia da continuidade do 
contraditório toma-se o depoimento mediante ju
ramentO-para confirmação da infoi-mação que era 
especialrriénte essa: para auxiliar o depoimento 
do Dr. GilSon Reis já que ele invocou a presença 
de quem estivesse _presente __ e é o responsável 
direto pelo procedimento. 

Então as pessoas eram todas elas ... V. S' acolhe 
a infonnação do Dr. Namir corno ve.rdaàeiro en
-godo? 

O SR GILSON REIS - Acolho. 

O SR. RELATOR (_Çarlos Chiare Di) - E V. Sf 
está sob juramento. Então as p-esSoaS se caracte
rizavam--por todas serem mineiras e cedidas. Fo
ram buscadas as pastas e o que se queria com 
estas pastas? Ninguém lhe disse ao pegar ou de
volver? V. S• não sabe? 

- O SR. GILSON REIS -:- N~o s~! a finalidade 
de levarem a_s pastas. A finalidade. somente a pes
soa que ãs conduziu poderá ... O que foi dito é 
que elas seriam examinadas por ordem do sr, 

__ ministro. Seriam examinadas por ele e o sr. mi
nistro. 

O sR, RELATOR __ (Cãrlos Cb_iare)li)- Por ele, 
chefe de gabinete? 

O SR. GILSOM REIS ~ Ele, chefe de gabinete 
e o sr.- ministro. 

O SR. RELATOR (C;arl_os Cl:!iq.relli)- V. S• disse 
que foi a· primeira vez que- o chefe de gabinete 
desceu_a esse-setor~F.oLisso? ..,-- -----o-. ---

o··sR. GILSON REIS ---:-__ Slm. Ele desceu por 
duas ocasiões. Desceu em virtu.de das pastas e 
numa outra oportunidade, determinando que nós 
- alegando que o Dr. Sérgio não viria para c 
Seplan ... Foi quando no di~_seguint~ ~6s bloquea-
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mos a conta do pagamento que já estaria sendo 
efetivado'para ele. 

O SR. RELATOR (Carlos Chia'fem) -O Chefe 
de gabinete_ desceu somente duas vezes? 

O SR. GILSON REIS --Duas vezes no período 
de todo o governo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Perfeito: 
Ao Departamento de Pessoal? Uma para recolher 
pastas funcionals? De funcionárioS--cedidos _pelo 
governo de Minas Gerais? 

OSR. GILSON RE1S-_ Perteltamentê."Aêredito -
que todos do governo. 

nistra o gabinete é o chefe do gabinete do minis~ 
tro, ele é quem tem a incubência de administrar 
o gabinete. Coma· também ele fala pelo ministro. 

·· 1'\ adrilinTstração do gabinete, nos ministérios, ela 
é exec'utada pelO-c~~fê-do gabinete do ministro. 

0 SR. RELATOR (Carlos ChiÇJ.relli)-A segunda 
vez. que o Dr. Lúcio Verfssimo compareceu lá no 
DepartamentO de Pessoal foi quando os jornais 
já tratavam do nome do Dr. Sérgio? 

O SR. OfLSON REIS --.Se não me f~lha a 
mem6r[é;l,_foi por volta do dia 23, 24, por-ãí. Por
que, no dia seguinte, tomamos a providência de 
_blo.q~e~~ ~ conta no banco. 

O SR. RELJ\ TOR (Carlos chiafe"lli) ·.:.:. Ê lêvá~ias 
por ordem de quem? Do ministro? Ele as buscava 
em nome do ministro? 

O SR: RElATOR (Carlos Chiarelli)- E a criEm-
___ tação que ele lhe cjeu para bloquear foi em nome 

de que? De que o Dr. Sérgio não era mais asses
O SR. GILSON REIS ......:.cre 211egara que eStaVa sor? O que ele lhe disse?-

por ordem do ministro. -o s~ ·:cai.SÜN _REIS -:- Ele_-disse q_ue o Dr. 
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - Certo. SérgiO _não viria mais para a Seplan. 

Em nome do ministro ele vai lá e pega as pastas. 0 SR. REU..TOR (Carlos Chiarelli) _Não viria 
E a segunda e última vez que volta lá é para mais? 
tratar da situação funcional do Dr. Sérgio Menin 
Teixeira? · "'·68ft GiCSóN R-EIS ....:...-fsSÓ porquei anteriar:--

0 SR GlLSON ~IS_ Perfeitamente~ mente, em data de 14-8-87, fora feito um memo-
rando; assinado pela cl]efia do gabinete, solid

O SR. RELATOR-(Caflós Chiarem)·- Es,Pecifi~ tando giatificação de um rol de servidores, e entre 
Cé!mente? esses constava o nome do Sérgio Menim T eixelra. 

O SR. GILSON REIS--EspecifiCamente. O SR. R.ELA.TOR (Carlos Chiarem) - Em 14 
OSR RELATOR (Carlos Chiarelli) -E a pasta de agosto de 1987? Portanto, nada menos, nada 

que não volta é a do Dr. Sergio Menin? mais, do que 4 meses depois da data alegada 
pelo Dr. Sérgio de que teria já retomado a Belo 

O SR. GILSON REIS- ~tarnente. Horizonte sem nenhum vínculo com a Seplan? 
O SR. RELATOR-(Carlos Ctifã:re-lli) ~ -E.ll -Só -- Dr. Sérgio, parece-me que o quadro é assaz preo

não consigo entender urna coisa, Dr. Gil~on, por cupante, os_documentos são _extremamente con
que a ele, Dr. Lúcio, V. S• não fe:z: nenhuma referên- tundentes, as Informações estão aqui claras; não 
cia, nenhuma cobrança ou não pediu que se fizes- vou induzir nenhum argumento, porque não me 
se nenhuma conbrança ante o não retomo de cabe aqui fazer arrazoaQos._ Creio que V. S• tem 
um documento que estava sob a sua responsa- a oportunidade final, na acareação, pelo menos 
bilídade? na minha pa'rte, de fazer _as manifestações que 

O SR. GILSON REIS-Simplesmente~Senador lhe cabem, para tentar elucidar uma situação que, 
documentalmente, é bastante comprometedora, 

Carlos Chíarelli, porque ele chegou a dizer que no aspecto da sua vinculação- funcional, 0 que 
estavam sendo examinadas as pastas e ficamos não é_ crime nenhum, ser funcionário, mas que, 
aguardando acreditando que esta pasta poderia em face das suas negativas, era bom elucidar. 
ter o exame mais demorado, mas que ela retor- v. S• é Sérgio Menin T e.ixeira de Sousa? 
nasse ao Departamento de Pessoal. 

O SR SERGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Na sua --'--É verdade. 

vinda anterior aqui há uma referência sua no de
poimento de que, com relação à freqüência de 
certos servidores lotados no gabinete do ministro 
e, sobretudo, esse elenco dos treze, não teria por 
característica a assiduidade. ~verdade? 

O SR GILSON REIS ___:EsClarecemos-que num 
gabinete de ministro - eu digo - a relação de 
freqüência não é habitual, o que é informado são 
faltas, se ocorrerem, oü férias. Então, o gabinete 
usa. naturC\lmente, desse expediente. Como em 
alguns outros lugares isso também é feito. Só 
quando ocorrem algumas alterações é que essas 
alterações são comunicadas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas, esses 
funcionários tinham habitualidade de presença 
ou, como na ocasião anterior, V. S' reconheceu 
que eles teriam características peculiares de se
rem pouco assíduos. 

O SR. GlLSON REIS __: Sím~ reàlmêflte, no 
ga1 inete não posso precisar. Porque quem admi-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --0 Dr. 
Lúcio Verfssimo também é Sousa. Há algum grau 
de parentesco por afinidade ou consangüinidade 
entie ambos? - -

O SR sERGIO MENIM TEIXEIRA DE SOUSA 
-Nenhum. 

' o sR. RELATOR (Carlos ChTa-reiiÜ - Então, 
de minha parte, gostaria que V, S' apresentasse 
algum dado, se tem, de objeção_ aos fatos apre
sehtados pelo Dr. Gilson, confirrrlados pelos do
cumentos que lhe foram _exibidos e por toda essa 
massa de informações e provas que mostram 
as suas vinculações, reiterada_s e continuadas, 
com a SeaC e Seplan. V. S' há de entender -
por que ninguém está dizendo que eu, o Senador 
J_osé lgnácio ou qualquer outra pessoa trabalhou 
na Seplan -porque a sua referência de trabalhar 
Já, com tantos doç_umentos existentes, enquanto 

·v. 5' insiste que desde abril não tem nada com 
a Seac nem com a Seplan e que, com a SePian, 
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V. s·- nunca teve relação. Por (jue é q-úe há essa 
ligação com V. s~?.Por que essa identidade? lnclu
sive v. s~ foi elemento de ligação, a quem alguém 
pediu para que gestionassse a favor da liberação 
de uma verba; V. S• está indicado, por documen
tos, como elemento trabalhando na Seplan; V. 
S• está, enfim, identificado numa pasta funcional. 
V. & insiste em dizer que nunca foi elemento 
pertencente aos quadros funcionais da Seplan. 

Não sei se algum outro senador tem alguma 
outra questão a formular. D~ minha parte, à luz 
de tudo que consta dos Anais, nos documentos 
e nas provas, _ c_reio que é_ a sua oportunidade 

:- para fazer alguma ponderação sobre essa matéria, 
sobretudo para juntar algum documento que pos
sa ilidir as pfovas. Pois comentários não é o_caso, 
estamos procurando trabalhar com a maior isen
ção e também com o maior rigOr, mas trabalhar 
com documentos e com afirmações concretas. 
É a sua oportunidade ....;;... e volto a dizer - sobre
tudo com dados objetivos e, principalmente, com 
provas ·escritas que possam üidir o que V. S' disse 
aqui. Essa é a minha sugestão __ e a perg':lnta que 
lhe faço para que se manifeste. 

O SR SERGIQ MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- No]:)re sen.:tdor, eu agradeço efetivamente a 
oportunidade e gostaria de acrescentar alguns 
pontos a esSes que estãoaí. A questão, do meu 
póntó- de Vista, é ã.bSóllitamente cristalina, não 
vejo nenhuma contundência de proVas que pos
sam definir vinculações. Eu insisto na minha não 
vinculação com a Seplan pela simples e cristalina 
situação de que esta é a verdade. 

Agora, eu gostaria de colocar algumas coisas 
importantes: quando eu me apresentei na Presi
dência da Repúl?_lica, eu passei por todo um pro
cesso de providências: eu me apresentei no posto 
médico, me apres~ntei no D~partamento de Pes
soal, onde assinei fichas, eu abri contas banCãrías, 
eu passei por todo um processo. Evidentemente, 
o Dr. Gilson deve poder informar, a esta distinta 
comissão, por que-circunstância isso não aconte
ceu na Seplan. 

Eu jamais me dirlgi a qualqUer pessoa, nem 
a ele pessoalmente, e nem a qualquer subordi
nado dele, para assinar qualquer vinculação, para 
abrir qualquer ficha, para abrir qualquer conta 
bancária. Aliás, isso é uma outra questão e que 
me deixou perplexo, porque foi informado que 
foi feito um- crédito numa conta bancária da Se
plan e eu jamais abri urna conta bancária. Será 
que um banco .abie_ uma conta bancária sem ter 
autógrafos, _sem ter Carteir~ de Identidade, CPF? 
E é até.estranho, porque-eu jamais fiz isso! Se 
esse crédito foi feito numa conta antiga da SEAC, 
essa conta pode ser facilmente comprovada que 
riâO foi mOVimentada depois de abrfl. 

E uma outra questão também que considero 
importante é que eu acho perfeitamente natural 
que ocorram erros adminiStrativos. Todos nós, 
que já lidamos na administração pública, sabe
mos que isso pode acontecer, mas nesse caso 
específico da Sep_lan a coisa assume u_m contorno 
um pouco diferente. Eu acho Curioso e gostaria, 
inclusive, de deixar esse material documental aqui 
também em _poder da Comissão, em que, por 
iniciatiVa da Seplan, foram enviadas ao Governo 
do Estado de Minas Gerais duas folhas de fre
qüênda minhas na Seplan. Esse, é um procedi
mento que deve ser feito habitualmente. Durante 
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o período que eu estava cedido à Seac, mensal
mente, mandavam a minha folha de freqüênda 
e, curiosamente, mandaram uma folha de fre
qüência datada do dia 4-5-8?, portanto, em maio 
de 1987, com a minha freqüência integral do dia 
J9 a 30 d.e 'ábril, coisa que seria absolutamente 
impossívél, tendo em vista a minha presença física 
em Belo Horizonte, com o ponto assinado, mas 
mandaram. Admito que possa ter sido um deslize, 
um erro administrativo por não conhecerem a 
minha situação e porque eu tinha saído da Seplan, 
porque eu hão tinha vindo para a Seplari. Mas, 
curiosamente, depois desse periodo inteiro nãO 
se mandou mais nenhuma folha. A não ser no 
dia Je de outubro-de 1987, sr. senador- eu 
chamo bastante atenção para isso-, mandaram 
uma segunda relação de freqüênda mensal, mon-

1 tada pté de urna forma um pouco estranha, dizen
do cjue a minha freqüência tinha sido integral 
até 23-9-87, dos cinco ou -seis meses, mandada 
a posteriori. Quer dizer, tentaram regularizar 
uma situação para trás, que eu não sei com -que 
objetivo, assinada pelos assessores da Seplan, Di
visão de Pessoal, etc. Eu gostaria de passar esses 
dois documentos à comissão, porque é extrema
mente estranho que em outubro de 1987 alguém 
se lembre de avisar ao Governo_ do Est"ado de 
Minas Gerais que eu estava presente em maio, 

.junho julho, agostq e coisa !á para trás. Esse ê 
um ponto que eu chamo a atenção ... 

E um outro ponto _que eu gostaria de chamar 
a atenção e também passar o docum~mto à Mesa, 
é que quando foi publicado na imprensa um do
cumento em que se alegava ser a folha de paga
mento da Seplan, de que eu teria gjdo incluído 
nessa folha de pagamento, eu já disse isso _aqui 
nesta comissão e volto a repetir hoje, eu mandei 
um procurador para Brasília especificamente com 
a função de obter uma certidão negativa na Se
plan. Eu tinha convicção que eu jamais tinha rece
bido qualquer coisa ali. E essa pessoa se dirigiu 
ao Departamento de Pessoal, e lá, através de um 
sistema de computador, e inclusive sem neces
sidade de apresentar um requerimento ou qual
quer coisa. obteve uma certidão negativa, assi
nada pela D. Sônia Vai dos Santos, que eu presu
mo seja vinculada funcionalmente ao Departa
mento do Dr. Gilson. Essa certidão informava que 
nenhum rendimento foi pago ou creditado a mim 
naquele período. E, COrito, de outro lado, eu -tam
bém tenho nisso absoluta convicção, jamais abri 
qua1quer conta bancária na Seplan, jamais -isso 
é uma coisa que pode ser periciada com facilidade 
junto· ao banco -, nunca dei autógrafo, ilão" assi
nei nada, nunca dei número de Carteira de Identi
dade, de Título de_ Eleitor, de coisa nenhuma, 
dificilmente essa coisa pode ter sido creditada 
na minha conta. 

Então, eu gostaria de passar tainbém·e-ssa certi
dão ao poder da Mesa, e, inclusive, com um co
mentário ad.idónal, com relação a esse episódio 
de requiSição de pastas. Efetivamente, tomei co
nhecimento -disso pela imprensa e isto, também, 
já me foi argüido, aqui, na primeira inqUisição 
e eu não vejo motivos para que se fizesSe uma 
retirada de pasta ou de substituição de pastas. 
A pasta foi - pelo que o Dr. Gilson está âizendo _ 
- recomposta, não vejo um motivo lógico para 
que Isso pudesse acontecer. Portanto, não_acho 
que foi um epiSódio que mereça-a atenção da 
comissão. Não tem uma justificátiva Ou não pode 

Ser Colocado_como alguma coisa que objetivasse 
prodUZir algum-ilíd1o. Se, efetivÇ~.mente, esse epi
sódio aconteceu - no meu modo de entender 
~ n_ão tem- n·ada a ver com o problenia que 
está Sendo visto aqui. Muito obrigado. 

O SR. RELATOR (Carros Chiarelli)- Dr. Sérgio, 
só porque me chegaram esses documentos. 

V. 8' insistiu na sua desvinculação~- no mais 
tardar, em fins de novembro, com o Governo de 
Minas. _ _ _ -

AqUíl1á- tiiri-àciCümeOto assiriado pelo Dr. JÕsé 
Ivo Gomes de Olivei_ra, V. S• s~be_ guem_ é? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sei. É o sr. secretário de estado de Ciências 
e Tecnologia de Minas Gerais. 

o SR: RELATOR (Carlos Chiarem)- o secre
tário de estado do Governo de Mirias Gerais de 
CiênCia e Tecnologia, no dia 31 de -deZembro 
de 1987, comunica ao presidente da fundação, 
à qual V, S• era vinculado, Dr. Olavo Machado 
Júnior, certo? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Sim. · · 

· O-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Que a 
partir de 5 de_ janeiro deste ano V. s• e mais 9 
funcionárias e funcionários estariam sendo devol
Vidos pela secretaria à fundação. Então, aqui, tem 
mais um documento, agora do secretário de Esta
do, de que, pelo menos, até o dia 5 de janeiro 
de 1988, assegura, docunienialmente, que v. s• 
era vinculado e continuava vinculado ao Governo 
de Minas, à _Secretaria de Oênd2l e Tecnologia 
e, até então, à fundação. 

Então, a pergunta que lhe faço é se ta!'Tlbém 
aqui está errado? Porque V. S• nos disse que-res
cindiram o seu contrato em novembro. Aqui é 
o secretário de Es!ado, dizendo que V. Sf conti
nuava vinculado. E mais um documento oficial 
carimbado, xerocopiado, autenticado sobre a sua 
vida funcloftãl. 

E, mais outro, Dr. Gils-On. Aqui é uma listaQein 
de ihformação da Presidência da República. Eu 
até gostaria, primeirO, de passar às mãos do Dr. 
Gilson. São esses os sevidores cedidos por Minas 
Gerais? 

O SR. GILSON REIS- Acredito que sim, Sena
dor. 

O SR RELA. TO R. (Carlos thiãrell1) :____Dr. Sérgio, 
aqui, ao lado do Dr. Lúcio Verísslmo, o Dr. AntóiÍio 
Guimarães Bacelar, o Dr. Rogério, Dona Maria 
de Loudes_ e etc., identificasse que pelo" Offcio 
n9 396 em 27 de maio, V. S• continuava, rigorosa
mente, uma pessoa requisitada pelo governo de 
Minas Gefais e prestando-serviços à Seplan. Aqui 
é- Outra -péssoa que dá essa informação, é o chefe 
da ConsultoriaJuridica que faz a conferéncia com 
o origínal, em Belo Horizonte, conferindo o docu
mento for?ecido pela fundação e depois d.idgido 
aciPaJãdo'do Planalto. 

Entao;-há -o -ofíào.do mli1isfro daqui para lá, 
há a c-ertidão da fundaÇão, há O ateStado do con
sultor-juríi:lico, fiá o ofício do secretário-de Qência 
e Teênolc;)gia, todos contrapostos às datas e infor
mações pe fatos da sua vida funcional. Apesar 
de tudo ,sso e de mais esses dois documentos 
que estãb aqui, para a sua_ conferência e verifica
ção - -~ a data é 27 de rnaio, está aqui, apartir 

/ 
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de 5 de janeiro é a devolução, e o documento 
ê assinado em 31 de dezembro, pelo Dr. José 
Ivo Gomes- dos Santos, está aqUi ·o seu nome_ 
-v. s· nlãntem 6s -termos da sua negativa? 

O SR. SÉRGIO MENIN TElXE!RA DE SOUSA 
-Sem dúvida, Sr. Relator. E veja, ilustre Senador, 
o perigo de se colocar a nossa atenção em cima, 
exclusivamente, desses documentos. 

Olhe o absurdo da coisa. Te mos um docu
mento, firmado pelo senhor secretário de Ciência 
e Tecnologia, datado de 3 de jan~iro de t9a8 ... 

O SR. RELATOR (CarlOS Chiarelli)- Não, 31 
de dezembro de 1987. - -

!: 
O SR. SÉRGIO MENIN TElXEIRA DE SOUSA 

-Perdão, 31 de çiezembro-·de 1987, colocan
do-me funcionalmente e, segundO ai9umas con
dições, ele já estava demitido da Cetec naquela 
ocasião, Quer dizer, como alguém po-de dispor 
da vida de outra pessoa, se já não tem nem vínculo 
funcional? 

Aliás, eu gostaria de passar tambêm à Mesa 
xefocópia autenticada da mt"nha carteira de traba
lho funcional. em que a minha condiçãO-de dis
pensado, registrada no Ministério do Trabalho, 
ocorre a partir dessa data inicial de ... _ 

O SR. RELATOR (CarfoS Chiatelli) --Om mo
mentiliho. V. s• invalida _tambêm a qualidade e 
veraCidade de mais estes· dois docurrie!ltos? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-E de tantos outros quanto forem apresentados, 
induzidos pelo mesmo erro inicial. Estou presu
mindo que deva existir uma enxurrada de outros 
documentos, todos eles base?tdos nesse primeiro 

-fato equivOcado. 
O que vale é a minha carteira de trabalho fun

cional, com a minha demissão. Como alguém, 
que não é mais meu patrão, pode dispor de mim 
no dia 3 de janeiro? -

O SR. RELATOR (Carlos -ciarelli)- Dr. Sérgio, 
só um detalhe. Os documentos ate m.9:rço de 
1987 _ que aqui estão, sobre eles V. s• não tem 
nenhuma objeção? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
- Perdão, Senador, 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelll)......: Quando 
pediram a sua cedência, O restante da sua ficha 
funcional, com a_ sua vinda de Minas Gerais. 

o SR: SÉRGIO MENIN TI:!XE:JRÃ DE SOUSA 
-Até 1 Q de abril de 1987, a forma, como enxergo 
os fatos, corresponde ao que está sendo colocado 
aqui. Até 1 o de abril de 1987. 

O SR. RElATOR (Calos Chiãrelli) -A partir 
daí, é que os _documentos começaffi a ser não 
corretos? / - -

Q SR 'StRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
....,.- Sim,:a partir dáí, não tive m·ais nenhuma vinCu
lação com a Seplan; fui demitido coin ato pUbli~ 
cada no Diãrio Oficial. EsSá_ é a questão: 

Eu gostaria de passar à Mesa, então; a xeroc6-
pia da carteira de traba!J:o. 

O SR. RELATOR -(Carlos- Chiarelli) - É isso, 
Sr. Presidente. 

O SR ITAMAR-FRANCO_--Antes de encerrar 
o depciiinento do Dr. Sérgio, se V. Ex•, Sr. Presi
dente, e os membros da Comissão permitissem, 
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eu queria apenas fazer uma ordem cronológica, 
para con-star dos Anais. em face da documen~ 
taç:ão. que temos. 

O Dr. Sérgio insiste quê; ilo -dia 1 n de abril de 
1987, foi dispensado pelo Ministro Marco Maciel. 
Certo? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA . 
-É verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois bem. baí eu· 
chamaria a atenção dos srs. membros da comis
são. Veja só, nobre Relator, dentro da s_eqüência 
de V. Ex•, no dia 3 de abril de 1987, foi dirigido, 
do chefe do Serviço ·de Pessoal da Presidência 
da República - a não~ s-er-que também esteja 
mentindo, que não seja verdade. É o Chefe de 
Pessoal da Presidência da República que diz o 
seguinte, comunicado ao seu gerente de Recur
sos Humanos da Cetec, em Minas Gerais: 

"Comunicamos a V. S• que o servidor S'ér· 
gio Menin T eix"eira foi trânsferido áesta Cas·a 
do EXecutivo, da- P?eSidência da República, 
para a Secretaria de Planejamento e Coorde· 
nação." 

Então,_ está também mentindo ou está faltando 
com a verdade, ou cometeu algum engano o che· 
fe do Serviço de Pessoal da Presidência da Repú· 
blica ao enviar o oficio no dia 3 de abril. De acordo 
com o Dr. SérgiO, deix6u-·ae (aier parte no dia 
19 de abril. 

Mas vai mais além, Sr. Presidente, e,_aí, já não 
é mais ó C11efe da Presidência da República, é 
o secretário _extraordinário do Govemo de Minas 
Gerais, que diz, no dia 21 de jUlho de 1987, que 
o Dr. Sérgio Menin Texeira ficava colocado à dis
posição da Secretaria de Planejamento da Pre_si
dência da República. E ele enviava esse ofício 
a quem? Exatamente ao órgão a que pertencia 
o Dr. SérgiO Mei'lin Teixeira, ao presidente doCe
tec, Belo Horizonte. 

Então, é mais uma incorreçaO êpje se tem aqui 
na documentação enviada. 

Veja V. Ex", continuando: no dia 27 de maio 
é o ministro quem solicita; no dia 9 _de julho, 
é o Dr. Nilberto que o coloca de novo à disposição; 
e, no dia 21 de setembro, é o Dr. Nilberto que 
especifica partiéularmente - aí, não são ·outros 
funcionários- o nome do Dr. Sérgio Menin-Tei· 
xeira. 

Quer dizer, Sr. Presidente, que toda documen-
tação que aqui está mostra exatamente que, des
de a Presidência da República até o :Governo do 
Estado de Minas Gerais, hÕuve, então, má fé em 
relação ao nome do Dr. Sérgio Menin Texeira, 
considerando-o da Secretaria do Planejamento. 
É predso, então, possivelmente, argUír.i::sSas pes~ 
soas que enviaram esses ofícios e então com os 
carimbos oficiais. 

É interessante que o Dr. Séfgio disse c:iue, do 
dia 1 o ao dia 21 de_ abril. não_ assinou folha de 
presença. De repente, manda um outrO docu
mento, no mesmo instante, agora, neste momen
to, dizendo que trabalhou integral do dia 1 o ao 
dia 30 de abril, na Cetec. Aqui a folha dele está 
em branco, com uma assinatura de ponto. E vem 
urna ocorrência, dizendo que trabalhou integral. 
Então, ele não assinou ponto. Perguntei se ele 
tinha assinado ponto e ele disse que não assinou. 

O SR. SÉRGIO MEN!l'i TElXEIRA DE SOUSA 
- - Essa é da Presidência da l<epública, ilUstre 

-seriador, não é do Cetec, não. MOstrei exatamente 
como é incoerente _o processo. pois como eu 
poderia, fisicamente, estar trabalhando ... 

-O SR. lT Afv'tAR FRANCO -Está aqui; freqüênw 
cia mensal de requisitando da Fundação Centro 
Técnico de Minas Gerais. 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA. 
-É um documento da Presidência da República 
e não ·do Ceteç. 

O SR ITAMAR FRANCO- Então, nós vamos 
ter que charilar alguém da Presidência da Repú~ 
blica para esclarecer isso. 

O SR JUT AHY MAGÁLHÃES - Senador !ta· 
--mar Franco, eu gostaria apenas de fazer uma 

ponderação, para me colocar nesse assunto. A 
dúvida é se ele trabalhou, se não trabalhoU, se 
ele fazia parte de uma administração ou não fazia 
parte de uma _administração? Tem algum contra
cheque da administração, seja estadual,_seja fede
ral, dizendo que pagou a ele durante esse determi
nado período? Porque, se ele f~ parte da adminis
tração, tem que ter um pagamento. Existe algum 
pagamento, além daquele que ele declara que 
foi fe1f0 um depósito indevido, numa cOnta, que 
essa conta não_ foi utilizada, apenas por um mês? 
Esse depósito teria ocorrido por um mês? Então, 
tem WTí período aí, de I 987 até 1988, de vários 
meses. Alguém pagou? 

O SR. PRESIDENTE (JoSê lgnácio Ferreira) -::
A presidência esclarece que o pagamento era feito 
na fonte. Ele era cedido com ônus. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, mas·at
guém pagou, alguma repartição, a federal, a esta~ 
dual. Alguém pagou? _ 

Porque ele está apresentando um documento 
de_ que não fazia parte de nen_hum órgão a partir 
de abril de_ 1987,_ parece. Esse documento do 
Ministério do Trabalho, de que mês é a saída 
dele da administraçáo pública?· · 

O SR. ITAMAR FRANCO-Com o documento 
que_ ele -~presenta, senador, ele quer confirmar, 
contraPondo a toda documentação da comissão. 

o.SR. JUTAHY MAGALHÃES - É exatamente 
por isso, porque ele diz uma coisa, diz outra En
tão, e_u _quero saber se há um documento compro
batófio de que ele recebeu de algum órgão, seja 
ele estadual, seja ele federal. Não é o caso de 
flcar perguntando mais. Se já existe a prova de 

-que foi pago e o dinheiro foi movimentado ... 

O SR. lT AMAR FRANCO - t: por isso que 
eu quero encerrar, Sr. Presidente. Apenas, fiz essa 

- ordem __ cronológica, dada essa documentação. 
porque i16s ~amos_ ter que ouvir o s.~rviço. de pes
soal da Presidência da República; vamos ter que 
ouvir o secretário extraordinário de assunto do 
Estado de Minas Gerals, porque não é possível. 
Essa documentação aqui está, carimbada oficial
mente e o Dr. Sérgio continua insistindo que essa 
documentaç:êo não corresponde à realidade dos 
fatos. 

Por mim, Sr. Presidente, estou satisfeito. 

GSR:PRESICEJ'jTE (josé lgnáciQ Ferreira)
J'~m a palavra o eminente Senador Mendes Ca
nale. 
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O SR. MENDES CANALE - --EÚ gostaria de 
sab-er do depoe_rlte quando_ele foi colocado à dis
posição da PfeSidência da ·República, ele disse 
que fez exame, submeteu-se a uma série de CQi
sas. Houve, _nessa época, a abertura da conta, 
seja do Banco do Brasil ou de outro banco? 

O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
.-Houve, efetivamente, _Sr. Senador. Essa conta 
deixou dUer. movimentada, foi encerrada em 
1'" de abril de 1987, quando eu deixei a Seac. 
Gostaria também, aproveitando a oportunidade, 
eSclarecer ao ilustre senador que precedeu a V. 
EJe ... 

O SR. MENDES 0\NALE- Não. ·v. Ex· depois 
responde ao senador. Agora. V. Ex· está respon-
dendo é a mim. · · 

A data da prOposta para- a atribuiÇão de gratifi. 
cação, segundo informação feita, àqui, pelo Dr. 
GiJson, poderia a Mesa nos informar a data? Ou_ 
o próprio Dr. Gilson? QuaL foi a data em que 
foi solicitada, a atribuição da gratificação? PorqUe 
eu não guardei a data. 

_ O SR. GJLSON REIS- O memorandO solicita 
a gratificação em 14 de agosto, solicitando que 
retroagisse a 9 de julho assinado pelo chefe de 
gabinete. 

O SR. MENDES CANALE- E a data da s.usta
ção verbal, para que não efetivass-e ·essa. 

O SR GJLSON REIS - No dia 24 de setembro, 
se não nos falha a memória. Existe a documen
tação que bloqueou esse pagamento. 

. O SR. MENDES CANALE - Mas, então, do 
período de agosto a setembro, foi cumprida a 
determinação e feito, então, o depôsfto na conta 
do Sr. Sérgio Menin Teixeira. 

O SR. GJLSON l{EJS __:Chegou a ser feito o 
depósito e, a seguir, em virtude dessa manifes
tação do gabinete do Ministro, foi bloqueado. E 
retomamos com esses recursos à conta da Se
plan. 

O SR. MENDES CANALE --O.uero dii:er isto 
ao Dr. Sérgio, de uma declaração dele, dizendo 
"mas eu não fiz a segunda conta,_ não abri, não 
tenho conta nenhuma". Não, a conta inicial, aber
ta, quando V. s~ recebia pela Presidência da Repú
blica, v. s·. ao ser transferi-Cio pãrã o outro ór9ão, 
a sua conta permaneceu. Logo, não foi féito asstm 
de uma forma indevida. Quero fazer até a defesa 
da parte da Dtretoria de Pessoal da seplim. Não 
foi feito em virtude da conta que permanecia com 
o nome de V. s~. no Banco do Brasil, nttosa posl
ção funcional. 

Então, quanto à questão de conta aberta ou 
não, Isso aí não me causa estranheza. O que me 
causa· estranheza é que V. S", mesmo na sua parte 
final. procurou dá-la como estranheza de v. s•. 
quando ela é pelo meoos minha. não sei se da 
comissão, .. mas -pelo menos minha; que, diante 
de toda essa documentação,. V. S• continue insis~ 
tindo em negar a sua posição funcional e a dizer 
que não sabe o porquê dessa insistência da co
missão. Mas a comissão tem o dever de ir saber 
a verdade, im:::lusive da sua posição funcional. E 
a estranheza aí - que é minha - é quando há 
a_ negativa de uma posição pessoal, e existe o 

""fundamental, para -tlós, que é a intermediação 
exi$tente, .qUando V. s· fez ao Sr. Ministro um 
pedido pa'ra que fosse concedida a liberação de 
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verbas à Prefeitura de Valença, por solicitação de tos das ~as medidas em escala nas plantas são 
um outro amigo de V. S• E essa negativa é- que · mais- ou menos de LOOO metros, quando no orça-
não entendo, porque havia essa poSição de ami- menta é de 1.820 metros. Então issO -desqUalifica 
zade de V. s~ com o ministro e "que V. s~ quer a 'fiiTna;- ·como a firma capaCitada êm exercer a 
negar, hoje, perante a comissão, uma posição sua função de apreaentar um projeto para um 
funcional que a documentação toda está aí com- determinado_ munidpio, uma determinada obra, 
provando. o_u _esse projeto é básicO e iguãl a todos e então 

Portanto, a estranheza, no final da expressão é feita uma cópia do projeto e enviada para a 
de V. S•, quero dizer qu~. pelo menos da minha prefeitura. --
parte- deixo à presidência e aos demais mem- O SR. SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA -
bros da comissão ressalvar -, a estranheza é -llustre Senador, eu tive a oportunidade de hoje, 
minha, nesse caso. _ o~ antes do meu depoimento, ser colocado_em conM 

o SR. SÉRGIO MENlN TEIXEtRA DE SOUSA ~to cor:n o dl~_tinto enge_nheiro Ayrton Abrita, e 
_Nobre Senador, v. Ex,a levantou uma-questão ele me levantou algumas·questões Semelhantes 
muito importante. Mereceria, efetivamente, Uma a essa que V. Ex• está levantando. e eu fiz ver 
pesquisa a· respeito dessa conta bancária. Não .a ele que eu já havia entregue, por ocasião do 
posso afi~mar que seja a mesma conta. 0 que meu último depoimento, à presidência desta CPI, 
posso afirmar é que jamais essa cOnta foi rrióvi- essa documentação, apenas essa documentação 
mentada, a partir de abril. E mais ainda: é de parece que não foi até as mãos do Sr. engenheiro, 
se estranhar que tendo esse recurso sido deposi- mas e(etivamente eu deixei essa documentação 
tado na minha conta, ele não tivesse sida sacado. aqui com-o presidente da CP! e me dispus a enCa-
Efetivamenle, _esse assurl{o merece uma pesqui- minhar cópia dela pelo_correio ao Dr. Ayrtan Abri-
sa. E, com relação a essa forte documentação.-- ta, que está cuidando da investigação. O que eu 
a que v. Ex• se refere, tenho. a convicção, tentei --acho, o que e_u reputo extremamente importante 
mostrar isso aqui, de que toda ela dec-orre de é a questão dos preços daquele projeto. 
um único fato_equivoCad6, qUe foi a írikiatlVa da ---·rrsR .)QT_6HY_~QALHÃES _-:- f.;las V, S" con-
Presidência da República de fazer uma transfe- testa essas informaç_O_e_s da assessoria_da Comis-
rência da PresidênCia da RepúblíC_a pára·a Seplan, são? -- · 
num momento em que eu já estava demitido. 
Essa é a única questão. 

O SR. JUT AHY MI\GALHÃES -Sr. Preside-nte, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jose lgnácio Ferreira)-
V. Ex· tem a palavra, eminente Seiiãdor Jutaby 
Magalhães. · 

O SR JUTAHY MAGALHÃES ~ Pergunto a 
V. Ex• se posso fazer uma pergunta, que não tem 
nada a ver com esse fato de acumulação de car~--
gos, ou se estava ou não. Mas, aproveitando a 
presença do Dr. Sérgio,' se eu posso fazér uma 
pergunta que, acredite> e_u, seja de interesse da 
comissão, se posso aproveitar a presença dele, 
apenas. 

OSR: PRESIDENTE (José Jgnàdo Ferreira)"-
V. Ex' tem a palavra. 

O SR. JUTAHY MA.GALHÁES- Dr. Sérgio, V. 
S• e -a Hidrosslstemas fizeram um projeto par à 
a Pr-efeitura de VaJença. --
~u pergUntaria a V. S• se esse projeto foi um _ 

projetQ que serve de base para todas as prefei
turas, ou se foi especifiCa"inente-um -projeto feito 
para a PrefeitUra de Valença, para as obras que
ela estava necessitando. 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE "SOUSA 
- Ele é específico para aquele rriunicípio. 

· O SR. JQT AHY MAGALHÃES- POrque é estraw 
nhável, porque V. 8' tem uma qu2llíficaçãalécnlca, 
que parece que foi demonstrada aqui. A sua firma 
tem essa qualificação téCnica. Mas- um levanta
mento aligeirado da assessoria desta comissão 
mostra que nesse projeto não existe nada a res
peito de cortes longitudinais das ruas para o Muniw 
cípio de Valença. 

Não for:am fornecidas as necessárias compo
sições de preço unitário; -que os preços da pavi
mentação de paralelepípedo estão iguais aos da 
pavimentação pé-de-moleque, e os comprimen-

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
..:.... Não, efetivamente eu deixei essa documen
tação, todas essas composições aqui, em poder 
da presidência quando do meu último _depoimen
to. 

O SR. JUTAHY fv\A.GALHÃES -Sei, mas_ o 
documento não é o -que V. 8' deixou, .é o que 

o V. 8' apresentou à Prefeitura de Valença. No proje
ta, constam esses cortes longitudinais das ruas, 
que aqui a Assessoria da comissão informa que 
os c__ortes longitudinais das ruas não foram acha
dos no projeto original lá em Valença. Então eU 
pergunto, V. S• aí no sistema fez ou não fez? No 
projeto constam o_u_nã.o esses cortes? 

O SR SÉRGIO MENIN TEIXEIRA DE SOUSA 
-Evidentemente, a Hidrossistema fez todo o tra
balho necessário à compOsiçãO do projeto e todos 
os-elementos n~cessãrios à construção, atê com 
_ex~sso de detalhes, constc~m do projeto._ 

0 SR JUT AHY MAGALHÃES ~ Outra coisa 
-para se veri~car. 

---o_ SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreti'cl)-
Bem, a presidência indaga se algum dos Srs. Se
nadores tem mais alguma indagação a ser feita. 
(Pausa.) 

Não havendo mais nenhUma -indagação a ser 
feita, a presidência neste momento dispensa a 
presença do ilustre... -- - - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Presidente, não 
querendo interromper, aproveitando aqui a infor
mação da assessoria. A assessoria informa que 
apresentou quatro pastas com esses projetas e 
que em nenhuma delas consta esse documento, 
nenhuma delas. Então, como é que nós vamos 
ver se existe ou não existe, dedara que existe, 
que- fói apresentado e tal, mas a assessoria diz 
que fol feito levantamento e não encontra nada 
em nenhuma dessas pastas. 

Setembro de 1988 

__ O SR. .PRESIDENTE (José_lgnácio Ferrejra)
Mas isto é fato, e naturalmente nó~ estando_ im
possibilitados de oBter eSsa- proVa, Pela via do 
depoimento ou da acareação, nós temos outras 
formas de colheita de provas. 

Bom, não havendo mais perguntas a serem 
forr:nuladas, a presidência, neste momento, dis
pensa o depoente Sérgio Menin e pede ao aca
reando Dr. Gilson que permaneça. solicitando, 
ao mesmo tempo, a presença do Dr. Lúcio para 
tomar acento à direita, antes porém prestando 
juramento. (Pausa.) 

Dr. Lúcio, V. 54 jã prestou juramento anterior
mente e a pre_sidênCia apenas toma o seu jura
mento, nesta oportunidade, sem ·maiores formali
dades_subs_eqüentes na forma do Código de Pro
cesso PenaL V. S· es_tá ciente das penas do art. 
342 do Código Penal e a presidência indaga de 
V. s• s_e jura dizer a verdade do que souber e 
lhe f?r pergu~tad~? 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO - Jum; 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Por favor tome acento à direita. 

A presidência vai conceder a palavra ao relator. 
Antes, poré-m, a presidência indaga ao Dr. Gilson 
se trouxe os documentos que ficou de fazer che
gar a esta CP!. Parece que a presidência está senM 
do informada, pela assessoria, que registrou o 
fato, que ainda há alguns documentos que fica
ram de ser trazidos por V. s• e que ainda não ... 

O SR. GILSON REIS - Não no_s foram solicita
dos. Deve ter sído solicitado ao ·gabinete do mi-
riistrO. --- -- - -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Parece que há um<l referência no se_u depoimento 
qu-e os enviaria, mas a presidência vai indagar 
isso melhor à assessoria e formulará, por ~se-rito, 
a solicitação que deve ser feita. 

Concedo a palavra ao eminente Senador Carlos 
Chiarem. 

O SR RELÃTÜR -(Cãrios Chiarelli)-=-.__ Dr. Lúcio, 
quantas vezes V. s~ compareceu, se é que compa
receu, ao Departamento de Pessoal da Seplan, 
pessoalmente? 

O SR. LÚCIO VERfSSlMO- Não posso afirmar 
a V. Ex'; ciõltegoricamente. Pessoalmente, pelo me-
nos uma vez. -- -

O SR RELA-TOR (Carlos Chiarelli) - Nessa 
ocasião~ o que o- motivou a ir até lã e do que 
foi tratar? Se é que se recorda. 

PSR: Lá CIO vERfSSfMd- ConfOrme declarei 
no meu primeiro depoimentO, fui buscar informa
ções com o diretor do Departamento de Pessoal, 
as pastas de servidores,. de elementos que· esta
vam na Seplan, elementos que foram ou que esta
riam sendo requisitados ao Governo de Minas 

-oerãis para atuarem_ com o senhor ministro, as 
_pastas funcionais dess~s elementos. - --

0 SR RElA.TOR (Carlos Chlarelli)- V. s~ foi
então saber da situação funcional de servidores 
cedidos pelo Governo de Minas Gernis que esta
vam colocados à disposição da Seplan, e que 
atuavam junto ao ministro? 

O SR. LÚOO VER1SSIMO- Si". Senador, veja 
bem, não sei se já no primeiro depoimento expres
SE!! desta maneira. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- O proble
ma não é como V. S• se expreSsou i1ci depoimento, 
v. s· tem que expressar o fato- verdadeiro, pode 
ser que não coincida com o outro depoimento. 

O SR. LUCIO VERiSSIMO - Acho que não 
falei nenhuma inverdade. Quero procurar ser exa
to, talvez até nas mesmas palavras, para poder 
responder ã pergunta de V. Ex• O fato é que tínha
mos acertado com o senhor secretário-geral para 
se fazer um reajustamento, uma reclassificação 
nos servidores que estavam ligados ao gabinete 
do senhor ministro, no mês de setembro. Ocasião 
também em que estávamos procedendo com a 
secretaria geral ao fornecimento, a preparação 
de uma lista de servidores, aí sim, requisitados, 
não só ao Goverrio de Minas, mas também aos 
outros governos, e aos outros ministérios, princi~ 
palmente aos outros governos, porque estávamos 
acertando com a Cedap, com o Secretário-geral 
da Se_dap, e o chefe do gabinete do Sr, ministro 
da Cedap, sobre a disponibilidade de apartamen~ 
tos funcionais para aqueles servidores, principal
mente para aqueles servidores que tinham acaba
do de chegar no ministério, a pedido do Sr, Minis
tro Aníbal Teixeira. Ent[ci era preCiso que tivésse
mos estas pastas para verificar a .origem de cada 
um, a lotação de cada um, e foi isso que solicita
mos ao diretor do Departamento de Pessoal. 

O_ SR RELATOR (Ca-rlos Chiarelli)- Esses 
servidores tinh?lm acabado de chegar? 

O SR LÚCio- VERÍSSIMO - Oü éstavaril na 
Seplan desde a época da Seac, ou seja, estavam 
já há mais tempo servindo ao-sr, Min1stro Aníbal 
Teixeira, desde a época da Seac. Com a transfe
rência da Seplan, tinham, normalmente, direito 
a uma gratificação, que poderia ser arbitrada pelo 
senhores ministro, e tambéin aqueles requisita
dos que não possuíam imóveis funcionais teriarri 
também a chance eventual de ter o seu aparta
mento funcionaL 

O SR. RELATOR (Carlos -ChiarellQ - 0 Dr. 
Sérgio Menin Teixeira foi colocado à disposição 
da Seac, portanto, vinculada à Presidência da Re
pública, em agosto de _1985, e essa sua visita 
ao Departamento de Pessoal fOi· em setembro -
de 1987, está certo? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO :..:._ Deve ter sido, Se
nador. Não posso afrrmar, com segurança, a data. 
Deve ter sfdo em tomo disso, agosto, setembro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chirelli)- Nesses 
dois ãnos, ele não teve apartamento funcional. 
Foi aí que_ V. s~ tomo-u a iniciativa de tentar conse
guir um apartamentO funcional para ele e para 
os demais? 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO -Pelo que era me 
dado conhecer, não só o Dr. Sérgio, na época 
funcionário requisitado do Governo de Minas Ge
rais e com funções no Seac, mas os outros servi-
dores também da Seac, que tinham sido requisi
tados pelo Ministro Aníbal, também não dispu
nham de apartamentos funcionais ... -

O SR RElJI..TOR (CarieiS-Chiarem)- Por quê? 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO -Eles tinham uma 
gratificação, na Presidência da República, en
quanto estavam Já, enquanto ainda o órgão, a 
Seac, era ligado à Presidência da República. 

O SR RELATOR (C<i.rlos Chiarelli)- V. 8' sabe 
onde o Dr. Sérgio rriorciva? Ele morava em hotel? 
Em apartamento? V. s~ tem noção ... 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO - Não é do meu 
conhecimento~ 

O -SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. S· não 
tem idéia? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não, Ex· 

O SR. RELATOR (Ca-rlos Chiarelli)- Na pasta 
dele nãó tinha a indicação da reSidênCia dele em 
Brasil/a? 

O SR. LÚCIO vER!SSIMO - Quando .. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Por que 
ele era ligado ao gabin~te? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO-'- Se. Senador, quan
do eu fui fazer_ uma revisão, junto com o senhor 
ministro, dos servidores que teriam as suas gratifiw 
cações definidas e também os apartamentos fun
cionais devidamente, vamos dizer assim, selecio
nados, aqueles servidores que teriam direito ao 
apartamento funcional, repassando essas pastas 
-~om O senhor ministro, - pastéis essas que eu 
havia _realmente obtido lá no Departamento de 
Pessoal -, eu me lembro que o senhor minstro 
me falou que o Dr. Sérgio não tinha vindo para 
a Seplan e que, portanto, não tinha razão de estar 
aquela pasta ali, não tinha razão, inclusive, de ter 
apartamento funcional para ele. 

Ato seguinte, meU ato contínUo, que deve ser 
confirmado pelo senhor diretor de pessoal, que, 
aliás, já confirmOU, no- seu depoimento, eu comu-

--niquei a _ele que o- Dr. Sérgio não era servidor 
da Seplan e que qualquer ato _administrativo dele 
devia ser, então, ~limlnado, porque ele não fazia 
parte da Seplan. -

QSR. RELATOR (Carlos Chiafemr- Ati:> contí
nuo, V. 5' quer diZer o quê':> 

O senhor foi ao Departamento de PessOal 6us
S"_.?!:r essas pastas desses servidores? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - E de outros tam
bém, Senador. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quantas? 

O $R·. LóCIÓ VERÍSSIMO ---., t'_i_ão P9sso-preciw 
sar, p-o_rque_ esses Servidore_s_foram requisitados 
ao Governo ... 

O SR. RELATOR (Ccirlos Chiarelli)- Mas des
ses aqui, esse-se-guramente? E mais outros? 

O SR. LÚCIO VERÍSSfMO -.Seguramente. E 
mais outros. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarem)- Quar era 
a característica de identificação entre esses servi· 
dores? Todos eram técnicos? Todos eram datiló
grafos? Todos eram o quê? Cedidos por um go-
verno? Que governo? -

o sR. Lúcrõ VERísSfMo..::.. Eram cedidos~Por 
governos estaduais e também por ministérios. 
Não era só do Governo de Minas. 

O ·sR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - NãO era 
só do GovernO de Minas? Mãs esses eram todos 
do Governo de Minas, ou não? 

O.SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Sim, todos faziam 
referência ao Governo de Minas. -

O SR RELATOR (Carlos_ Chiarelli) -Todos 
do Governo de Minas. Havia __ outr:._os do GoVerno 

- de Minas, além desses? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- NãQ l~mbro, sena· 
dor. 

O SR. _RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S' foi 
ao Departamento de PessoaL. Só a Folha de 
S. Paulo tinha dado a questão do problema refe
rente ao envolvimento dos funcionários da Seplan 
no episódio de Valeriça:, ou OutroS jOinais já ti
nham dado a notícia? O Estadão, etc:, Jornal 
do Brasil ... ? 

O SE. LÚCIO VERÍSS-fMO - Não me lembro, _ 
QcelênCia. 

O SR. RElATOR -(Caflo.S Chiarelli)- Não se 
lembra qual tínha anunciado? -

O SR LÚOO VERfSSIMO -- Não Excelência, 
não me lembro. Eu lembro, slm, da Folha, mas 
não de outros jornais. A Folha ou outros jornais, 
não lembro, não posso precisar. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa noti
cia, essa denúncia pública, essa informação, foi 
o que motivou a preocupação do ministro, o que 
o chamou para que fosse lá conferir a situação 
dos functonârios, já que alguns deles, ou um deles 
pelo menos, estava envolvido no noticiário? 

O SR. LÚCIO VERiSSIMO- Souador. pelo me
nos ele não transmitiu essa preocupação para 
mim, não. O que eu fui fazer- foi um ato normal 
de rotina da administração pública. Eu tinha que 
preparar um ato de pagamento de comissão a 
quem estava na Seplan, tinha que arranjar aparta
mento funcional para quem estava na Seplan ... 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) :__V. s~ disse 
que houve a desvinculação do Dr. Sérgio Menin 
nessa ocasião. V. s• conhece O Dr. José Ivo Gomes 
-de Oliveira? -

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Não, senador. Veja 
bem: passei esses últimos quatro anos em Brasí~ 
lia, desde 1983. Então. mesmo como assesor do 
Senador Murilo Badaró. fiquei radicado em Brasíw 
lia, e não" estava ligado a Minas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Essa assi
natura aqui é do Dr. Aníbal TeiXeira? 

O SR. LÔCIO VERÍSSlMO- _pare<:e muito com 
a dele,_senador, não- posso confirnlar. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse aviso 
de n" 396; de 27 de maio, d_iz que "o minístro 
da época, Aníbal Teixeira, pede a permanência 
do Dr. Sérgio Menin Teixeira junto a esta secretaria 
de estado" -a secretaria de estado é a Seplan 
-, dirigido ao Gov~mador Newton Cardqso, _e 
teve o seu pedido deferido,- digawse de passagem. 
Como é que se entende que o Dr. Sérgio não 
era da Seplan, se aqui há um pedido do ministro, 
que, aliás, não inova. Veja bem: a permanência. 
Não -se trata aqui de pedir uma disponibilidade 
nova, é_uma situação que já existe; e cuja "permaw 
nência" é solicitada e é deferida. Então, V. S• con
corda que o Dr. Sérgio era, foi e continua sendo, 
até um determinado momento, funcionário, servi~ 
dor, prestando serviços, cedido pelo Governo de 
Minas, à Seplan, a nível do gabinete do ministro? 

O SR. LÚCIO VERfSSII'\IT:C.. Nao posso con
cordar ·com V. Ex• não, po_rque~isSo nã_o açon~ 
te<:eu. 
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O SR. RELATOR (Carlos ChiarelliJ- V. S• não 
tem que concordar comigo; V. S• tem que concor
dar com o seu ex-ministro, que é quem diz que 
ele estava .... 

~fO'fDuscá-la no [)epa_rtam~nto de Pesso~l, na sua 
únka incursão lembrada de memôria, àquele ôr
gão? Quer dizer,_ segundo a sua informação, V. 
S•foi... 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Também não pos- O SR. LÚQO VERiSSIMO - Pelo menos uma, 
so concordar com S. Ex:;. porque não era do meu -pelo menos uma.-
conhecimento, e se S. EX fez Um pedido ao Go~ 0 SR. RELATOR (Carlos Chiãrellí) ..:.. Exata-
vemador Newton Cardoso, o pedido é -de S. Ex•, S · c - " - "11- -d 
senador. Então, se S. Ex' tinha interesse em-trazer mente. V. ' diSSe que LOi uma. voU-Lue aju aL 

Dr. Gilson acaba de dizer que V. S• foi duas 
o Dr. Sérgio para a Seplan.. vezes Já. Voltou uma segunda vez para tratar, de 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellif- Não! Não, -~novcç9a situação funcional do Dr. Sérgio. Então, 
S. Ex· não tinha interesse em trazer. - - - veja bem, quero lhe dar oportunidade de elucidar 

o SR LÚCIO VERfSSIMO .. · S d. . as cqjsas, retificar as informações anterio_res, 
· - ena or, ha o quem sabe V. s· as prestou de afogadilho, sob 

Departamento de Pessoal. o peso da pressão emocional, porque a prova 

O SR~ RELATOR (Cartas Chiarelli) -Já vamos 
chegar lá. O que estOu dizendO-aqui é um pouqui
nho diferente: Não estou dizendo que o Sr. Aníbal 
tomou uma iniciativa nova. O que estou dizendo, 
aliás, estou lendo~ é que o Dr. Aníbal Teixeira 
(o Senbor pode acompanhar ã leitura) está Pedi ri· 
do "para autorizar a permanência'". S. EX· ilão 
está solicitando que haja uina cedência nova. En
tão, a pergunta que lhe faço é a se_guinte: V. Ex' 
era o chefe de gabinete. O Dr. Sérgio Metin Tei
xeira era um homem_ vinculado __ ao gabinete do 
ministro. Onde estava o Sr. Sérgio Melin Teixeira, 
que um Ministro de Estado ein 27 Oe ma-io, pede 
"para que continue prestandõ serVíços à Seplani, 
pedido feito ao Governador de Minas Gerais. Ê 
um expediente de um ministro de Estado a um 
governador, para a''perinãnéfl.Cíá-de alguém" nó 
Gabinete do Mioi_stro! Uma pessoa alta., volumosa, 
dificil até da gente não notar a presença. Então, 
essa pessoa tem o seu despacho funcional aten
dido, o Governador atende~ V. s~ era o chefe de 
gabinete- segundo_ se diz, até mérito seu, fac 
totum, o homem que executava as missões pes-
soais do mirifstro, tido até como homem exigente, 
o que é um mérito._ Então.,_ o V. s~ sabia Ju_do 
da vida do Gabinete; encaminhava os eXpedientes, 
preparava os despachos, etc. Mas V. s~ não sabia 
que o Dr. Sérgio" MelirlTeixeira, com 1,85 metr_os 
de altura, pessoa presente, primo do ministro, 
com ofícios reiterados de lá para cá. veja só, com 
declarações, certidões do gerente de pessoal da 
Fundação_de Minas Gerais, dizendo "que ele esta
va à disposição da Seplan'", Dr. Lúcio? De abril 
a dezembro de 1987? O Dr. Luiz Gonzaga da 
Cruz V._S!- conhece? --

O SR. LÚCIO VERiSSIMO ~.l'lilo, Senador. 
Não conheço não, 

O SR. REU..TOR (Carlos Chiarelli) - gerente 
de pessoal da Fundação de Ciência e Tecnologia, 
órgão que o próprio Dr. Sérgio Melin acaba de 
nos dizer que era o órgão ão qual ele se vinculava; 
juntou até a carteira de trabalho. Está aqui a decla
ração da fundação;-estâ aqui o pedido do ministro, 
seu chefe na época, solicitando que continuasse 
à disposição, o despacho do governador atenden
do. Há mais aqui: o Secretário de Estado, ao qual 
a fundação é vinculada, a cuja secretaria a funda
ção é vinculada, _no dia 31 de dezembro é que 
comunica que o Dr. Sérgio--eStá VOltando às suas 
vinculações com ·o Governo Federãl. EstãO aqui 
o nome e a data, que. a partir de 5 de janeiro, 
ele volta para o órgão de origem. Então, peço-lhe 
para nos ajudar a esclarecer,já que a pasta fundo~ 
nal desapareceu. Aliás, desapareceu, não, v. s· 

documental é altamente contundente, Dr. Lúcio. 
v. s· é um homem esclarecido", -é \iili homem 
de nível superior. Há provas e não são provas 
colhidas ao acaso; são ates assinados por ministro 
de Estado, por governador, por secretário de Esta
do, por chefe de De:partamento de Pessoal e é 
informação do diretor do Departamento de Pes
sõal qUe está aqui. Um ao-cumentó fornecido pelo 
se to r de Pessoal da Presidência da República, tudo 
isso cOnverge num Sér1fi00-só, num úriicO sentido: 
V. s~ vai duas vezes ao Departamento de Pessoal, 
e nos informa que foi urna vez, poderia ter ido 
mais; Dr. Gilson socorre" -a- ·sua memória e diz 

---que V. S' esteve duas '\Lezes lá. A primeira, para 
buscar as pastas funcionais. De quem? De 13 
pessoas. QUem são" -esSa péssoas? Que caracte
rísticaS uniformes ela.S-térri?""T o-das ·servidoraS do 
Estado de Minas Gerais, colocadas à disposição 
do ga_bin€:te ·do Sr._ Ministro Anibal Teixeira. Então, 
essa é a identidade das pessoas: local de presta
ção de serviço. _vínculo pessoal e origem funcio
naL V. s~ volta uma segunda vez. as pastas são 
devolvidas, menos uma, a do Dr. Sérgio. Estra
nhamente, essa não Volta. Até hoje não voltou. 

Pois bem, V. Sf volta_ fala com o setor sobre ~ 
pasta e sobre a situação funcioné)). do Dr. Sérgio, 
prestando uma informaÇão verbal num mõmento 
em que já havia noticiário nos jornais sobre um 
problema sério referente a verbas na Seplan, que 
aludiam, riaO estOU incriminando ninguém ao no
me do Dr. Sérgio. E aí V. Sd volta e fala com 
o chefe de pessoal e diz a ele que deve haver 
uma elucidação de que aquela pessoa não mais 
virá, e fala em nome do ministro, como em nome 
do ministro v. s· pedira antes as 13 pastas e do 
gabinete do ministro é não que volta a pasta do 
Dr. Sérgio. 

_ Dr. Lúcio não estamos aqui para incriminar pre
cocell!ente, ningJ.!ém, mas estamos aqui com 
uma série de documentos e quero lhe dizer o 
seguinte: é esse o quadro. Há mais documentos; 
há aqui a grade da Presidência da República com 
a data que mostra que a 27 de m.;:tio o Dr. Sérgio 
pertencia expressamente à Seplan. Há outras in
formações, que nós, aqui. exaustivamente referi
_mos ·~o próprio Dr. Sérgio, mas !J-ão quero ser 
c_ansativo nesse assunto, então faço essa interven
ção para dizer de man~ira clara, cabal que não 
vamos ficar numa discussão secundária da histó
ni;da 9ratificaçã5). o que ficou claro aqui, é que 
a gratificação ao Dr. Sérgio, recebida ou não, que 
é um segúnOO problema, foi permanentemente 

. p_aga no decurso de todo o ano-de 1987- e 
ele reconheceu -pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, ainda que lá não desse aula, e pelo 

o órgão do Governo ci_e Estado, o qual está_vincu
lada à Fundação de Ciência e Tecnologia. Nos 
dois, ficou livre de obrigação de prestar serviço, 
_quer dando aulas, quer trabalhando na fundação. 
Em ambas continuou recebendo, o que é típico 
do funcion~rlo cedido a outro órgão, não de quem 
está numa atividade usual na universidade: não 
é-ser pâgo para não-dar-aula, para não aparecer, 
nem na Fundação de Ciência e TecncilOgia. 

Então, esse é o quadro da situação, Dr. Lúcio. 
Diga-nos v. sa não acha que está na _hora de 
oferecer, quem sabe, informações complemen
tares, -dados novos. Sobre esse aspecto eStãmos 
nos retringindo a essa situação; e está aqui o 
diretor do Departamento de Pessoal, que confir
mou aqui todo esse fato, as treze pastas, as doze 
que foram devolvidas, a sua presença, o seu inte
resse, depois especial, em ir lá tentar elucidar a 
situação do Dr. Sérgio. Espero que V. S• preste 
as informações que julgo necessárias. 

O SR. LÚCIO VERfSSlMO - Sr. Sen"a.dor: eu 
não posso confirmar. não posso afii'inãr, ter Sido 
o Dr. Sergio servidor da Seplan. Não posso. por
que esses avisos, esses ofícios do governo de 
Minas não passaram pelaS minhas mãos, a des
peito de todo o elogio-que V. Ex• faZ" à minha 
pessoa e à minha conduta. 

Eu acredito que estou certo disso: O Dr. Gilson 
deve, também, confirmar isto, requisições foram 

- feitas ao Governo de Minas, como os outros Go
vernos de ~stado, eu não me lembro dos,casos 
que nós temos, não_ s_ei se alguém de_ Pernam
buco, Rio de Janeiro Ministério da EducaÇão. En
tão, esse grupo de servidores que foi transferido 
da Presidência da República - quando chegou 
essa comunicação da presidência a que V. Ex-' 
fez referência. Para a Seplan, mereceu, da_ parte 
ao Departamento de Pessoal, um desdobramento 
natural da administração pública, É ôbvio que 

~ cal;lerLa à Seplan, ao novo ministério, ao qual 
aqueles s~rvidÕres se incorporariãffi. se transfe
ririam, caberis, num ato de rº-tina, consultar o 
Governo, os Governos, os s~nhores_ministros, pa
ra saber se S. Ex" estavam de acordo com aquela 
peimanêcia, com aquela transferência. Eu, evi
dentemente, tinha, realmente, -uma gama de servi
ços no gabinete muito grande,_ Senador. V Ex' 
compreende V. Ex', sabe cOmõ é üffi-gilbiriete 
de ministro. Então, não p·os-so, Sr. Senador, em 
sã consciénda, dizer que o Dr. Sérgio nas raras 
vezes em que compareceu ao gabinete do senhor 
ministro ele estava ali como servidor do ministro, 
Como servidor da Seplan. Por mais que V. Ex' 
apresente documentos do Governo de Minas ou 
da Presidência da República, nào há- condiçOeS 
de testemunhar para V. Ex"\ porque o que se_ pas
sou, ·ocorreu entre o Departamento de Pessoal, 
o senhor secretário-geral e o senhor ministro, 
QuantOS--e quantos avisos o Sr. Ministro assirlou, 
acreditando que estava _assinando instrumentos 
elucidativos de algum problema. Então, não há 
COJTlO V. Ex· receber de mim uma confirmação 
deste fato. Para mim, o Dr. Sérgio não chegou 
a ser servidor da Seplan. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Relator, só 
um minuto, por favor. V. Ex· quer perguntar ao 
Dr. LUdo se ele reco_nhece esta assinatura aqui? 

O SR. RELATOR (Carlos (hiarelli)- V. S• co
nhece esta assinatura, aqui? 
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O SR. LÚOO VERiSSIMO - Reconheço, Ex•, 
eu já falei a V. Ex", da outra vez, que recOnheço. 

O SR ITAMAR FRANCO - Com o ma;ior res
peito a V. s~. esta assinatura é de V. 89 V. S' 
disse não poder reconhe<:er a assinatura do minis
tro, que é normal saber se pedia ou não ao órgão 
do Estado, que era uma interferência do secretâ
Iio-geral com o Departamento de Pessoal, mas 
não é possível, a não ser que, V. S• vai me descul
par, seja um irresponsável, que V. S• tivesse escrito 
este seguinte oficio: _''Sr. Secretárío~GéraLT endo 
em vista a qualifkação profissional e as atividades 
que passaram a exercer nesta Seplan, os servi
dores requisitados ao Governo do Estado _de Mi
nas Gerais s_olicltam, de ordem - de_ ordem de 
alguém - a concessão de gratificação conforme 
abaixo especificado, a partir de 9-7-87, data da 
sessão do referido Governo, aos seguintes servi
dores: Rogério Ferreira de Souza". Quem é? 

O SR. LÚCIO YERfSSIMO -Meu Ttlho. 

O SR. ITAMAR FRANCO_-Seu filho. E o Sr. 
Sérgio Menin de Sousa, quem ê? V. S• acãba de 
dizer que desconhece que ele era funcionáfio da 
Seplan, quando V. S• rrieSril.o assina este oficio, 
pedindo gratificaÇão. 

O SR. LÚCIO_YeRÍSSlMO - Olha. senador, 
pode até ser uma desidia administrativa de minha 
parte. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Ah, desídia adminis
trativa de sua parte? 

O SR. LÚCIO VER(SSlMO_- Poderia ser; agora, -
o fato é qLie, _conforme já relatei a esta comissão ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, V. s• disse, 
espere aí, por favor! Então V. S• disse__que este 
oficio, por uma desídia administrativa de sua par
te ... 

O SR. LÚCIO YERÍSSIMO - Não, veja bem, 
veja bem, senador. O que eu estoU afirmando 
a V. Er, e já afirmei de outra vez, é -que este 
documento talvez tenha sido passado para mi
nhas mãos, em confiança, num dos raros déspa
chos que tive com o dlretor do Departamento 
de Pessoal. 

O SR. ITAMAR FRANCO._- Esta ordem, aqui, 
era de quem? -

O SR. LÚOO VERfSSIMO ~ A ordem ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Era do Dr. Murad, 
do sr. Ministro, do presidente _da República, de 
quem era? 

O SR. LÚCIO YERfSSIMO - A ordem era do 
sr. ministro, claro. O sr. ministro foi quem acertou 
comigo os valores de gratificação àquelas ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - E V: s~ aSsinoU, 
então? -

O SR. LÚClOVERÍSSlMO-Veja bem, sr. S:ena
dor. Essa relação, acrescida de alguns nomes que 
foram, depois requisitados, é _a mesma que veio 
da Presidência da República. Então, o próprio Dr. 
Gilsonjá declarou aqui à comissão, em seu depoi
mento, que havia sido feitO um acordo com o 
próprio gabinete do ministtõ, se nãQ me engano, 
de não se pagar comissão àquele grupo de serviw 
dores que estavam vindo da presldênda, porque 

não se sabia ainda quais os que permaneceriam 
ou não na -seplan, demorou-se um espaço de 
tempo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Em que 
data o ministro tomou posse? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Foi no final de 
março. 

O SR. RELATOR (Carlos_Chiarelli)- É que 
esse ofício, ao qual o Senador Itamar Franco se 
refere,_ é_de 14 de agosto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E o Dr. Sérgio saiu 
dia 1 o de abril. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- É apenas 
para ver que já havia tempo mais do que suficiente 
para saber quem é quem no processo; estamos 
com o ministro há 5 meses e meio no ministério. 

O SR. LÚCIO VERfSSJMO- Senador, eu nem 
me lembro- talvez o Dr. Gilson possa esclarecer 
à comissão -se houve algum despacho do sr. 
ministro OU da minha pessoa, como chefe de 
gabinete, a esse expediente que teria vindo do 
Governo de Minas~ confirmando a cessão daque
les servidores, inclusive do Dr. Sérgio. Não me 
lembro ter esse documento passado pelas minhas 
mãos. O que eu sei, e o que já afirméi a esta 
comissão, e o Dr. Gilson, aqui, também, pode 
prestar o testemunho dele - e sei que ele não 
vai-se recusar a isso - é que o Departamento 
de Pessoal preparava e estava na expe<:tativa de 
que toda aquela documentação relativa a servi
dores requisitados seria colocada em- ordem; 
prontamente, asstm que viessem as respostas dos 
srs: ministros e dos srs. governadores. Então, para 
mim, não houve privilégio algum ali, era questão 
de rotinã no Departamento de Pessoal. Também 
foi de rotina colocar-se urrf ãiiíS<Ydo sr.- ministro 
ao govema_dor de Minas, requisitando "n" servi
dores do governo para trabalhar na Seplan. 

ú SR. REu\TOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Lúcio, 
vamos convir o seguinte: primeiro, o expediente 
é GM---: (}abinete do Mirli.Stro - item 1, portanto, 
não varriaS envolver o Departamento de PesSoal 
com a procedência; segundo, o argumento de 
que haveria desconhecimento real sobre a situa
ção dos funcionários, já que seria um momento 
inicial de aclimatação, não procede, porque o mi
nistro iniciou em março e o ofício é de 14 de 
agosto;-_ terceiro, refere-se a pessoas da área do 
gabinete, portanto, por mai9r que seja um gabi
nete,_ por mais fantasticamente dotado de recur
sos humanos, se tem uma ldéia de quem são 

__ as pessoas; quarto, manda-se pagar a gratificação 
a partir de 9 de julho, portanto 35 dias atrás é 
a vigência, então ~la é retroat.íva; logo, se tem 
idéia de que é urha situação funcional conso!í
dada. tanto é que se manda pªgar atrasado, por
tanto está-se devendo, é isso que diz aqui. Se 
se deve _é_ porque houve prestação de serviço. -
Eritão, a situação já é consolidada.lsso fora ascen
dência, que já é um fato. A vinculação do Dr. 
Sérgio já -estã defínTda pelo fatO de que ele estava 
sendo colocado à disposição Com ónus para o 
órgão" de origem. Quer dizer-, o que aqui se faz 
é uma corroboração do seu vínculo, que é o ga
nho de uma gratificação,_ 

Agora, um detalhe só - me perdoem até a 
impertinência -, o oficio diz respeito, Dr. Lúcio, 
a 8 pessoas do gabinete; dessas 8 pessoas, uma 
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delas - e eu não posso presumir isso, é uma 
questão, até, de vinculação afetiva natural e eu 
não creio que v. s· fuja dela -, uma das pessoas 

· referidas~ era o seu filho. V. 5' não iria ter o mínimo 
de atenção com um expediente que dissesse_ r_e_s
peito ao seu filho? Eu não acredito_ que V. s~
que fez tantas referências e até eu louvo as quali
dades dos seus filhos, e eu não tenho nenhuma 
objeção, ao contrârio, parabenizo-o pelo bom re
lacionamento pai e filho, acho étimo- não tives
se o cuidado de ler um oficio que iria assinar 
e-que o nome n~ 2 era o de seu filho. Não estou 
questionando quanto ao direito que ele teria, e 
V. S• me dizer que esse ofício passou descuida
damente por V. S"; e que o n~ 6, de uma relação 
de 8, é o primo do ministrO? Desculpe, Dr. Lúcio, 
por maior que seja sua atividade, seria um fato 
quase antinatural v. s• pelo menos deixar d'e notar 
que estava assinando um documento que tem 
o seu filho entre as pessoas citadas, .. 

O SR LÚOO VERÍSSIMO - Levando para o 
lado da afetividade, Sr. Senador, permita-me ape
nas, nesse clima que V. Ex' colocou. Eu pOderia 
ter. perfeitamente, perguntado ao Dr. Gilson: "Dr. 
Gilson, o meu filho está af? Porque já está servin
do". E não tenho-me preocupado com a relação 
dos outros porque esse documento foi confec
cionado à vista de um documento que veio do 
governo de Minas. - -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não estou 
discutindo o mérito se deviam ou não dªr as 'ªs
sessorias. Isso é um outro problema. Estou impu
tando inviabilidade, praticamente, de que alguém 
aSsine um documento referente a oito peSsoas 
que trabalham consigo, ali, entre as quais esteja 
citado o próprio filhó, e a pessoa não tem o menor 
cuidado ao assinar, não note; data venia é muito 
dificil que esse fato seja aceito como normal; além 
do mais a presença do primo do ministro, _asses
sor, que o senhor disse que o encontrava, ainda 
que fossem r~ras as vezes, no- gabinete. 

O SR. LÚCIO YERÍSSIMO - Data venia, Sr. 
Senador, solicito que esse procedimento tenha 
sido normal, porque afinal de contas eu estava 
ali em uma outra função muito mais importante, 
muito mais grave, do que simplesmente verificar 
quem estava ou não ganhando comissão, gratifi
cação, da Seplan. Então, não haveria por que 
me ater àqueles detalhes, sendo que já havia sido 
preparado pelo Departamento de Pessoal, talvez 
na pessoa, talvez com o próprio crivo do Dr. Gilson 
Reis, pessoa que respeito e da maior amabilidade. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Lúcio, 
data venla, o documento é do gabinete do minis
tro, nãO do Qepartamento de Pessoal. V. _51 está 
enviando o documento para autorizar determi
nadas pessoas a ganharem gratificação, ao secre
tário-g~ra! para gue esse d~ prdens ao Departa
mento de Pessoal. V. S• está dando a idéia d~ 
que o documento é originário do Departamento 
de Pessoal. Não. Ele é originário do gabinete do 
miniStro, mas V. s• assiná de Ordem do ministro, 
a quem V. S' se vinculava diretamente, e cujo 
gabinete administrava, que lhe disse: essa é a 
ordem funcional, o itínerário administrativo, auto
rize gratificação para as seguintes pessoas: fulano, 
beltrano e sicrano. V S• faz um expediente, no 
seu gabinete, assina e manda ao secretáriO-geral 
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e este ê: quem vaí dar ordem ao Departamento 0 SR. GILSON REIS _ Pois não. _Com todo 
de Pe_!;iSoal. 

Esta- é que é a rotina. v. s~ está colocando o respeito ao depoente e a todos os presentes, 
como-se-sabe, infelizmente, Dr. Lúcio, este memo~ 

a coisa invertida; o destina~rio está parecendo rando não foi preparado pelO Departamento de 
que é o remetente. 

Pessoal. O Departamento de Pe:ssoal, realmente, 
O SR. LÚCfO VER.iSSIMO ~Senador, e:stamos elaborou e elabora alguns documentos por solici

aqui <:om a presença d-o Dr. ÓilsOn Reis, Diretor taçâo de outros órgãos mas este, infelizmente, 
do Departamento de Pessoal. Ele que assinou. para o depoente, não foi preparado pelo Departa-

0 SR. RELATOR (Carlo~.Cliiarellif _-Do c:hefe menta Oe'PessOO! porque o Departamento de Pes-
do gabinete do ministro- ao seCretário-geral. Soli- SQal não usa esse estilo, facilmente identificável 
cito: dê ordem ... então, 0 ministro deu- ordem, no nosso departamento. Nós dtanios o titular, 
de quem? aqui por exemplo, o chefe de gabinete do ministro 

e o destinatário; nós no Departamento de Pessoal 
O SR. LÚCIO VERfSSIMO- Do Sr. Ministro. colocamos o nome do destfnatário. Então, aqui 
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelll) _ 0 sr. Mi- seda "'ao Dr:- Michal Gartenkraut, Secretário-Ge-

nistro dava ordem a quem?: ral",_in~H<::mente. não foi documento preparado 
-perO-í5eparlamento de Pessoal. Isso não quer dizer 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO- A-mim, é claro. que outros documentos o possam ter sido, elabo-
0 SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A V. S• rados pela parte administrativa do Departamento 

por ser? de Pessoal, mas o dejJoente não deve estar esque-
O SR. LÚCIO VERÍSSIMO _ Chefe do Gabi- cido que ele mantinha uma se~retária, que muitas 

vezes elaborava esse _tipo çie documento. Esse 
nete. documento não foi preparado pelo Departamento 

O SR. RELATOR (Carlos Chlan~lli)- V. S· pre- de Pessoal. 
parava o expediente? - - -_Q.SR.-PRESIDENTE (José li;Jnácio Ferreira)-

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Não, EX• Dr. ~úcio,_o gue V, S~ tem a dizer a respeito dfs-so? 

O SR_ RELATOR (Çarlos ~hiarelli) - O que O -sR. LliCIO VERÍSSI/Y\0 - Discordo do Dr. 
quer dizer "GM"? ---"" Gilson; agora, fica realmente a palavra dele contra 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO _ Ga.Pinete d.o Mi· a ininha. Discordo porque não eré! do meu conhe-
nistro. · , cimento que minha secretária preparava, elabo-

rava memorando ao seçretário·geral sem uma 
O SR. RELATOR (Carlo.s Chiarellí)- V. S• faz. revisão da minha parte, e essa revisão não foi 

um-expediente e assina. V. $• asSinou? fejta. Simplesmente assinei um documento_gue 
O SR. LÚCIO VERÍSSJMQ_ _ r'Jão_ ru~ eu quem me foi colocado à frente, posstvelmente, num dles-

fez o expediente. - · pacho que tive com o diretor de pessoal; ele no 
afã de preparar a folha de pagamento do 1nês, 

OSR.ITAMARFRAN'CO-M~squemassinou? possivelmente jã atrasado, o diretor do Departa-
0 SR. LÚOO VERÍSSIMO - Quem assinou mente de Pessoal_ teria colocado esse rnemoran- -

fui eu. O expediente é preparado no setor adffiinis- do em minha frente Para que eu assinasse, já 
trativo da Seplan. que estava resolvida a situação_ dos. servidores 

do GovernO decMinas. E eu assinei, sem maldade. 
O SR. ITAMAR FRANÇQ_- Mas o importante 

é que V. s~ assinou, não fot? - O SR. PRESIDENTE (Jo~é lgnádo Ferreira)-
Dr. GDson e, V. s~ o que tem a dizer?. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Sim, não nego. 
O SR. IT&t1AR FR;AN,CO _Então acabou." 0~-sR. GJLSON RElS- Absolutamente! Este 

doc:umento não foi preparado pelo Departamento 
O SR. PRESfDENTE (José fgnádo Ferreira)- de PeS$o_aL Este ÓÇ>CU!l?ento foi preparado no pró-

Gostaria de sugenr ào Dr, Gilson alguma incursão çirio QaOínete dO rnit)istro: 
nesse episódio, tendo em vísta os fatos que V. 
St conhece. 0 que que v. s• teria para esclarecer? ==-O SR._ PRESIDENTJ:: (José lgnácio Ferreira)_
Antes, porém, vamos-ouvir 0 eminente Relator, O fato c;oncreto que o leva a esSa- conclusãO é 

- a-redação que destoa~. 
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)_- Dr. Lúcio, 

nas frases anteriores que V. S' citava, V, s~ disse O .SR. GtLSON REIS -A redação e o título 
assim: "O ministrO acertou c:omigo. as gratifica- e, em última análise, a assinatura. Acho dífjdl ~ma 

pessoa assinar sem ler o documento, inclusive ções". o-que quer dizer "acettou comi.9o--as gratifi-
cações··, ele ouviu as suas palavras para definir tendo pessoas de seu conhecimento. 
quanto para cada um? O nível era hierái-quico? 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO- N?o, era quem 
teria_ o nível superior setia SS.:J o-u SS-2, SSw3 
e mais nada. 

O SR. RELATOR _(Carlos Chíarelií} - Esse foi 
o acerto do ministro com o senhor. 

O SR LÚOd VER{SSIMO -Sim, sem especi
ficar nome.s. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira}
É ne_cessárlo, então, que o Dr. Ciílson esclareça 
o que tiver a re$pelto. 

-O SR PRESIDENtE (Jose'! lgnácio Ferreira)-
Muito bem! · 

Eminente Senador Carlos Chiarelli, com a pala
-vra V. Ex' · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Dr. Gilson, 
o Senhor nos- dizia an(es que V. St fez algumas 
incursões para conseguír a devolução da. pasta 
funCional que não retomara junto com as outras, 
certo? 

O SR. Ci!LSON REIS - Certo. 

-- -- 0 sR. LúCio VERÍSSIMO -Isso .é menti~~·. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelii) --O Dr. 
[údo·-amma que é uma mentira. Acaba de dizê-lo 
aqui. 

O SR. GILSON REIS - Não entendi, eritão, 
a pergunta, Senador. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Se V. St 
fez incursões, fez: gestõ_es paia conseQuir a devolu
ção da pasta que não voltara. 

O SR. GILSON RELS- Não! Ao chefe do gabi
nete, não! Ficamos aguardando as pastas·- qUe 
tinham sido levadas do Setor de Cadastro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare!li) - Sim! E 
fez gestões juntq _ao secretário~gerã.J,junto-áO Che-
fe de gabinete... -

O SR GILSON REIS - Não! Apenas como 
estavam demorando, mencionamos que aquelas 
pastas ainda não tinham retornado. Posteriormen
te retomaram e foram entregues diretamente ao 
chefe do cadastro e não ao diretor de pessoal. 

_O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Todas 
não? · · 

O SR. G!LSON RElS - Menos uma. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E aí? 

O SR GILSON REIS -Aguardamos um pouco 
màis, poderia essa pasta ainda eStar senc:l_o eXami
nada, não sei qual o motivo, e posteriorménte, 
como havia realmente a demora na entre_g-a dessa 
pasta conieçamos a recompô-la. -

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) - E V. S• 
falou a quem, que não havia chegado essa 13a 
pasta? _ 

O SR. GILSON REIS- ChegamOs a mencionar 
ao chefe do gabinete do secretário-geral e quando 
not~das foram surgindo ati'avés do nome do Ütuiar 
da pasta, chegamos a mencionar com o CorOnel 
Valter. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelii) --Com 
quem? 

_O SR -GILSON REIS- Com o Coronel Valter. 

O SR RELATOR_(CariO$ Chiarelli)- Então, 
V. S• levou ao conhecimento de que a pasta J3 
não voltara ao chefe do DSI e ao chefe de gabinete 
do secretârio-geral? 

O SR OILSON R~IS -. Perfeitamente! 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- E apesar 
disso a pasta não voltou? 

O SR. GfLSON REIS -Absolutamente! 

O SR. RELATOR (Carlos ChiªrelÜ) -.O que 
Y.:. s~_ pod:_ r:t_~s informar sobre_ essa past~ que 
V. 51 extra1u do setor competente e estahdo sob 
sya _guard_a nã!? retornou at~ o final d~ seu perfod9 
na Seplan? - - --- - --

0 SR. Ü!CIO VERÍSSIMO - Veja bem, Ex'. 
O Dr. Gilson alega que comunicou o fato do extra
vio ou da ausência de uma das pástas ao chefe 
do gabin-ete do secretário-geral, comunicou ao 
diretor da DSI, mas não me pediu a pasta, em 
momento algum. Quem havia solicitado as pastas 
a ele fui eu. Eu devei-ia ser o primeiro a ser contac
tado. Agora, permita-me, Senador Carlos Chiarelli, 
fazer· uma pergunta, respOndendo a V. EX' Eu · 
me considero uma pessoa de inteligência 
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o-sR. REUiTOR-(CarloSl:Jliãfelll)- V. S• vai 
fazer uma pergunta a quem? - -

O SR. LÚCIO VERÍSS/MO - À comfssãO e ao 
Dr. Gilson. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira) -
Não vai fazer pergunta ao Dr. Gilsoo. Natural
mente V. S• vai c_olo_car ... 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- Então; eu pOderia 
colocar um fato. Eu me consldero uma. pessoa 
de inteligência mediana e uns dos primeTros fatos 
que me foi dado a conhecer na estrutura da Se
plan é que ela controlava e continua a controlar 
ainda toda a documentação recebida, qualquer 
papel recebido na Seplan, o ato primeiro do proto
colo era tirar a xerox _desse papel. T ado o docu
mento que entra na Seplan, é tirado a xerox. Ora, 
qual que seria a razão para que eu não devolvesse 
a pasta ao Dr. Sérgio, sabendo, por antecipação, 
que se essa pasta sumisse ela seria reconstituída. 
pois estavam as xerox todas ali? 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio--Ferreira)
Dr. Gilson, o que que V. s~ tem- a dizer a respeito 
disso? 

O SR. GJLSON REIS - Eu não posso respon
der de que toda a documentação seria xerogra
fada. Eu desconheço que há uma obrigatoriedade 
de duplicidade, ou pastas tríplices de servidores. 
O qüe eu tenho a responder é que quanto a essa 
pasta para que nós pudéssemos recompô-la, nós 
pedimos alguns documentos, entre outros, o que 
incluía esse nome à Sea-c e- também uma folha 
de computador à própria PresLdência da Repú
blica. 

O SR. PRESJQENTE_(José lgnácio Ferreira)
Quer dizer, que não erarn reproduzidos. xerogra
fados os documentos na Seplan? 

O SR. GILSON REIS - Nós não tínhamos du
plicidade. Que eu tenha çoni}ecimento, no Depar-
tamento de Pessoal? _ . . 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Não era no Depar
tamento de Pessoal, era na Seplan, é no protocolo 
da Seplan. Dr. Gllson, todo o documento que 
entra na Seplan é protocolado. V. s~ é servidor 
há muito mais tempo do que eu. 

O SR. PRESIDENTE (J_Osê- f9ilácio Ferreira) -
A Presidência concede a palavra ao nobre Sena
dor Mansueto de Lavor. _ 

O SR. MANSUETO DEU\ VOR -Só que ainda 
não ficou claro nessa questão da pasta, se o de
poente, o Sr. Lúcio Veríssimo, se ele realmente 
admite a não devolução_da pasta. 

O SR. Lúao VERÍSSIMO- De forma alguma, 
senador. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - Quer dizer 
que foi devolvida a pasta? 

O SR. LÚCIO VERiSS!MO__~ T adas as pastas 
foram devolvidas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Então, nesse 
caso, o Sr. Chefe _do Pes_so_a:l está mentindo pe
rante a comissáo: V. s· afrrm_a isso? 

O SR LÚCIO VERÍSS!MO- Ele disse que não 
recebeu as pastas e que teria sido o chefe do 
cadastro. 

O SR. MANSUETO DE IJ\ VOR - Ele disse 
que recebeu todas. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- Ele disse que não. 
Ele pessoalmente não. Ele já não diz mais que 
foi _ele quem recebeu,_ ele diz que foi o chefe do 

- cadastro, Qual era <? interesse, veja bem ... 

O SR. J'V\A.NSUETO DE LAVOR - Ele afirmou 
aqui, perante a comissão, que só recebeu 12 pas-
-tas das 13 -que enViciu a v: s~- --

0 SR. LÚCIO VERfSSIMO- Senador, descul
pe-me. O próprio Dr. Gilson, no seu primeiro de-

, poimento - pode ser que ele tenha retificado 
agora_.:..:... no seu primeiro depoimento, se não 
me falha a memória, ele disse essa frase - se _ 
não me falha a memória- foram 13 pastas. 

O SR PRESIDENTE (José Jgnácio Ferfefra) -_ 
A Presidência ... 

O SR. MANSUETO DE lAVOR -A pasta refe
rente ao Dr. Sérgio Menin Teixeira foi devOlvida. 
v. s· afirma isso? 

O SR. LdCIO VERÍSSJMO - Eu devo/Vi todas 
as pastas que estavam no meu gabinete, inclusive 
a do Dr. Sérgio. 

O_ SR. MANSUETO DE LAVOR - O senhor. 
devolveu a quem, Dr. Lúcio? 

O SR LÚCIO VERÍSS!MO - Uma de minhas 
assessoras levou ao Departamento de Pessoal. 

O SR MANSUETO DE lAVOR - V. S• disse 
que devolveu ao chefe do Departamento de Pes
soal? 

O SR. LúCIO VERfSSIMO- Não, Ex', não falei 
dessa maneira. 

Q S"R.. MANSUETO DE LAVOR - V. S' disse 
que Oevolveu ao chefe, eu ouVi Claramente. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não. Então, retifi
cCI: Porque llão devolvi_ paSta para o chefe do 
PessoaL Não. Apenas pedi a uma de minhas se
cretárias, não me lembro qual delas, quando eu 
estava. inclusive, limpando a minha mesa e as 
minhas gavetas para sair da Seplan-. Aquelas pas
tas estavam lá ainda, sem razão de estar. A verda
de é, sem razáo de estar. Então, eu solicitei que 
fossem levadas ao Departamento de Pessoal, sem 
maldade, sem nenhum pretexto. 

O SR P_RESIDE;NTE (José lgnácio Ferreira} -
A presidênCia tem; Senador Mansueto de Lavor, 
condições, poderes, com base no art. 229, do 
Código de Processo Penal, para tomar o jura
mento e pedir quese assente, agora, aqui, o chefe 
da Seção do Cadastro. 

A presidência solicita que ele compareça agora 
e-vai tOmar o s·el,ljuramento, para efeito de que 
ele integre essa audiência de aceleração. (Pausa.) 

Dr. Nªmir, V. S• está ciente das penas do art. 
342 do Código -~ena! _que. dispõe sobre o falso 
testemunho? 

V. s• jura dizer a verdade,_ se souber do que 
lhe for_ perguntado? 

O SR. NAMJR DA SILVA SAMPAIO -Juro. 

O SR PRESIDENTE (Jos_é lgnácio Ferreira)
Então, eu Pediria que tomãsse assento ao_lado 
do eminente senador, para efeito de inquirição. 

Antes, porêm, -solicito que informe o seguinte: 
qual o seu nome completo? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO - Namir 
-da Silva Sampaio. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
Qual a sua idade? 

O SR,_NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Cinq-Uenta 
e dois anos. 

O SR. PRESIDENTE (JÕsé lgnâciÕ Ferreira)
_ Seu estado civil? 

O SR. NAMIR DA SILVA SA/Y\PA\0- Solteiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgitácio Ferreira)-
Sua residência? --

0 SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- SOS 311, 
bloco "D", apartamento 408. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. S1 trabalha como chefe da Seção de Cadastro? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Sim~ 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira)-
v. s~ é amigo íntimo ou inimigo de algumas das 
pessoas a quem vou me referir? Amigo íntimo 
ou inimigo. Se V. S• não for, fica registrado que 
não é amigo íntimo nem inimigo de qualquer 
delas: ex-Ministro Anibal Teixeira, Dr. Lúcio Veds
simo, ex-Secretário-Geral Michael Gartenkraut, o 
ex-Prefeito de Valença José Gomes Gfaciosa, o 
próprio Dr. Gilson, que se encontra aqui presente, -
o Dr. Sérgio Menim Teixeira? 

v. s· é amigo íntimo ou inimigo de qualquer 
-dessas pessoas? -

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Não. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
v. Ex.i tem a pal~vra, senador. 

O SR. lT AMAR FRANCO - Só queria fazer 
uma pergunta ao Dr. Lúcio: .. 

O SR. disse que _uma das suas secretárias é 
_que devolveu a pasta. correto? 

O SR. LÚCIO VERfSS!MO _- Perfeitamente. 

O SR.IT ~ FRANCO- Quantas secretárias 
V. s~ tem ou tinha? 

O SR. LÜC[O VERfSSIMO"- Eram-"3 qüe reve-_ 
zam erri turnos _da manhá, da tarde e da_nqite. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - V. S· nãq sabe qual 
delas? 

O SR. LÚCIO VERÍ~SIMO - Não, Exc~lência. 

O SR.ITAfv\AR FRANCO- V. S• reçonheceria 
fisicamente se eu colocas_se. as três frente _a V, 
$f? 

O SR. Lúê:IO--VERÍSSIM.-0 -Também não. 
Qual delas eu encarreguei? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não saberia tam
bém? 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO- A essa altura, sena
dor?_ 

O SR. 1T AMAR FRANCO - A essa.. altura. não 
sabe se elas estão de peruca, estão sern peruca? 

O SR. LÚdO VERÍSSIMO - Não é isso, sena
dor ... 

O SR. 1T AMAR FRANCO - V. S• não saberia 
reconhecer qual delas? 

O SR. LÚCIO VERÍSS!MO- Não, senador, ~u 
estava no processo de tirar da minha Jre:nte todos 
os papéis que estavam relacionados com as mi-
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nhas ações lá na Seplan. Já estava na época de 
sair da Seplan. Foram uns dias antes ... 

O SR. ITAMAR FRANCõ...:.... Entao, i ai uma das 
3 secretárias? -

OS R. LÚCIO VERfSSIMO- Deve ter sido. Ago- -
ra, se elas enviaram por protoc-olo ou se elas entre
garam pessoalmente ao diretor do cadastro ou 
ao diretor do Pessoal, sinceramente, nSo fiquei 
sabendo. - -

O SR. ITAMAR FRANco-- Mas E:stã fácil de 
saber. V. S" sabe pelo menos o nome das 3 secre
tárias? 

O SR. LÚCIO VERÍSSJMO- Eu tinha Cristina ... 

o SR. JTAJ\'\AR FRANco - CriSiiila de quê, 
por favor? 

O SR. LÚOO VERfSSIMO ~ Cristina Reis. 

O SR. ITAMAR FR.AfiCO --Pediria à aSSêssôria 
que anotasse. Qual a outra? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Jrad Lucas,· !ris 
Barbosa Proás, se não me engano, -e na época, 
não sel se ainda continuava no gabinete, a Sr" 
Noemi; parece que já tinha saído. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas. uma delas 
devolveu? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Seguramente, en
treguei a uma delas três e o próprio chefe do 
Cadastro deve lembrar. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé Ignácio Ferreira)
Pois bem, a palavra fica_cpm o eminente Senador 
Carlos Chiarem. - · 

O SR. RELATOR- (CarlOS ChiareJl_if- Si. Namii, 
v. s· entregou pastas funcionais, que estavam no 
Cadastro, ao sr. chefe do gabinete do ministro 
no ano passado? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Sim. 

O SR. RElATOR (Carlos .Chiarelli) - Essas 
pastas funcionais V. S•lembra quantas eram? 

O SR. NAMIR DA SJLVA SAMPAIO- Treze. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ela·s f~- - . 
ram solicitadas pelo chefe de gabinete, pessoal
mente? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPiiiÓ- Pessoal
mente. 

O SR. RELATOR (Cal-los thiarelli)- Eie falou 
com V. S•? - ---- - - ---- ---

0 SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Slm. 

O SR~ RELA' fOR (Carlos Chiarem)- Elas fo
ram devolvidas no dia seguinte? Nunca mais~_ Co-
mo é que foi? -

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO _:.:-Foram 
devolvidas uns 15 dias depois. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)·- todas? 

O SR. NAMIR DASILVASAMPAIO-Não, doze~. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Doze, das 
treze? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO -Doze, 
das treze. 

O SR. REU\ TOR (Carlos Chiarelli)- V. S' sabe 
qual a que não foi devolvida e a quem se referia? 

OSR NN-'\IR DASJLVASAMPAfO-AdoSér
gio Menin. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Servidor 
Sérgio Méhin. E V. ga é, até hoje, chefe do Ca- -
daStro? 

O SR. NAMIR SA SILVA- Sim. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Continua 
na I'I]_~SJ!la função que tinha na ocasião? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Exalo. 

que, norinalmente, ficamoS aié --as 7 ou 8 horas, 
às vezes, e foi no momento em que eu fui até 
a sala do díretor. Ela me entregou o monte de 
pastas, eu entrei na minha sala e coloquei-as so
bre a mesa do rapaz que toma conta dos arquivos, 
da área de arquivo, e fui ao diretor do Pessoal. 
Dali, não toquei mais nas pastas. No dia seguinte 

- é que elas foram conferidas pelo rapaz que res
ponde pelo arquivo ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Sim. 

O SR. REU\TdR -(tài-iàs Chiarelli)- As pastas 
-- funclõilã"iS da Seplan -estão sob a Sua guarda? 

'o SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Sim. 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- .• e então 
ele_me falou que estava faltando uma pasta.Jncon

- __ tinenti, eu me dirigi ao diretor do Pessoal, para 
comunicar o caso.-Fáltava a pastad9 Sérgio Me-

Ó SR. RELAToR (C6[los Chiarelli)- Estavam 
àquela época?· 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Esitlvam. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E hoje 
continuam? 

O SR NAMIR bASJLVA SAMPAIO - Conti
nuam. 

O SR. RELATOR (Çarlo_s Ch_iarelli)-=. Quando 
lhe devolveram doz.e das treze, quem lhe devolveu 
as _doz.e? Quem foi a pessoa que trouxe? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO,..- Foi uma 
das secretárias. 

- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Que trou
xe as doze? 

OSR. NAMfR DA SILVA SAMPAIO- Çerto. 

O SR. RELA.TOR -(Carlos Chiarelli) -V. S•lem
br,a o nO_!Tle dessa secr~tárià? Sab~ qual é -a secre-
tária? -

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Com cer
teza, não. 

O SR. RE!A.TOR (C6rlosJ:hiarelli)- Era uma 
das secretárias? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Exato. 
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

Apenas uma incursão, eminente Senador Carlos 
Chiarelli. O Sr. Namir não lembra o nome, mas 
sabe ideotiflcá-Ia se se vi_r diante dela? 

O.SR. NAMIR DASILVASAMPAIO-Eu conhe
cia_todas as três. 

"-O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Mas_ o sr. seria capaz de dizer qual delas, se colo
cado diante delas? 

O SR. NAMIR DA !>[LYASM\PAIO.-' Com cer
teza, não. Tenho a impressão de que foi a Iraci, 
mas não tenh_o certeza. 

-- -o SR. RELATOR (Cai! os Chiarem) - "(em a -
---írnpressão de que foi a lrãcP 

--- 0 sR-. NAMIR DA $!_L. VA SA/'>'WAlQ -·A ~~~ci. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -_E quàndo 
ela lhe entregou esse-pacote, quando ela devolveu 

-essas pastas, a que V. S• se refere, ela lhe disse 
que estava devolvendo todas, ela não lhe disse , 
nada? Ela __lhe disse _que estava faltando uma ou 
foi V. S• que, ao verificar ou fazer a conferência, 
chegou à conclusão de que estava faltando u_ma? 

O SR.NAMIR DA SILVA SAMPAIO -A moça 
me devolveu as pastas depois do expediente, por-

nin. --

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Quando 
foram recolhidas as pastas, quando foram levadas 

- as pastas para o gabinete, por parte do Dr. Lúcio, 
ficou comprovado, houve algum memorando, ou 
alguma coisa que autorizava, ou c;lava carga das 
pastas? 

O SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO.- Não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- FOram 
levadas ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Pelo pró
prio chefe de gabinete. 

I 
O SR. RELATOR (Carlos <thiarelli) - Ele chea 

gou e disse: "Eu predso das pastas tais, tais." 
E levou~as? .:. , 

OSR. )'iAMIR DA SILVA SAMPAIO-'- C~m uma 
relação ele foi ditando os n?l!les\ e nós tirando 
do arquivo. ·

1 
-

6 SR. RELATOR (Carlos\.Chiarelli) ..:_E não 
ficou qualquer documento? Não assinou ·carga? 

O SR. NAMIR bA SILVA SAMPAIO- Não; só 
relãcionamos o nome das pastas. -

O SR: RELA TÓR (CarloS Chiare1ii}-V. 8' reJa~ 
donou?_ -_ ' 

O S-R. i-iAMJR DA SILVA.:._: E).,to. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelll) -E V. S• 
sabia quantas haviam ido? 

O SR. NAMlR DA SILVA- Sabia. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelll)- Sabia por 
que, na hora de lib~rar ha_via toma_do nota? 

O SR. NAMIR DA SILVA- Sim. 

OS~;-RELATOR (CarlOs Chiare1Ji)- É isto? 

O SR NAMIR DASILVA-Exato. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarefli) - Então, 
(iuando voltou, as pastas ficaram lá, e o arqui
VIsta ... Qual é o nome déle? 

O SR. NAMJR DA SILVA-José de Souza Neto. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Como 
é? -

O SR NAMIR DA SILVA- José de Souza Neto. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ele,ainda 
é o arquivista? 

OSR. NAMIR DA SILVA-É. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ele fez 
a conferência. Por que ele é quem tinha essa 
listinha das treze? 
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O SR. NAMIR DA SILVA- CertO: 

.O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ficou 
com ele ou com V. 8' _essa lLs.~? _ ~ -

O SR. NAMIR DA SILVA- Com ele. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Quando 
foi entregue, no fim do expediente, ele não estava 
lá? 

O SR. NAMIR DA SJL \IA- Não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Então, 
no outro dia, ele peg-ou a lista e conferiu com 
as pastas entregues. E isto?_ -

O SR. NAMIR DA SILVA- Exato. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - E aí ele 
avisou a V. S• 

O SR. NAMIR DA SILVA ~.Certo. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli) :-:-·E o que 
V. S• fez? 

O SR. NAMIR DA SILVA- Comuniquei ao dire
tor do departamento de pessoaL 

O_SR RELATOR (Carlos Chiae\li)- No mesmo 
dia, na mesma hora, três ... ? 

O SR. NAMIR DA SILVA~ Na mesma hora. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -:- Foi lá 
e disse para ele que faltava uma? 

O SR. NAMIR DA SlLVA- Exato. 

O SR. RELAT0R (Certos Chiarelli) ~E V. S• 
sabia qual era a que faJtava? 

O SR. NAMIR DA SILVA- Sabia, 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) --E O -que 
lhe disse o diretor do departamento de pessoal, 
nessa ocas!_ão? 

O SR. NAMIR DASILVA-_Não hc.. .. .tVe comen
tário. Eu falei que a pasta não h_,via retornado, 
retirei-me e retornei à minha sala. 

O SR. RELATOR (Carlos Cbiçrrclli)_- Esse ne
gócio de levar pasta e ürar pasta era normal? 

O SR. NAMIR DA SILVA ~-NAo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- "fiá rriuíto 
tempo que o Sr. é chefe do cadastro da Seplan? 

O SR. NAMIR DA SILVA- Há onze anos. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiar_cili) - Onze 
anos. E-muitas vezes. uma, duas, quarenta e três 
vezes, o ministro manda tir_ª-r pas_tas, ou o Sr. 
se lembra de alguma vez? 

O SR. NAMIR DA SILVA- Não. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli) -_Essa foi 
a primeira vez? 

O SR. NAMIR DA SILVA- Que ey lembre, 
foi. 

O SR. RELATOR (Carlos_Chiarelli)- Em onze 
anos? 

O SR. NAMIR DA SILVA- Certo. 

O SR. RELATOR (Carlos· Chiarelfi) -E foi a 
única vez que o Chefe de Gabinete esteVe na sua 
sala para tratar de_ assuntos- de funcionários? 

O SR. NAMJR DA SILVA- Foi. 

O SR. REI..ATQR (Carlos Chiarelli)- V. $f co
nhece o Chefe de Gabinete? 
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QSR: NAMIR DA SILVfl,- Conheço. 

O-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Foi o Dr. 
LúciO-que esteve Já na sua sala? 

O SR NAMJR DA SILVA- Foi. 

O SR. REU\TOR (Ca.rlo_s Chiarelli)- foi a úni
ca vez que ele esteve lá, foi nessa ocasião, falando 
com V. S"?-~ 

O SR. t'IAMIR DASILVA~Certo. 

- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)-Dr. Gilson, 
estamos no circuito das pastas. Explique-me, no
vamente, por que ·não consegui entender real
mente. Por que-não houve uma cobrança formal 
sua de que ele levara e não trouxera todas as 
pãstas Já que o Dr. Namir lhe deu, incontinenti, 
informação de que faltava uma? -

O SR. GJLSON. REIS- Corno já falei, Senador 
Carlos ChiitrelJi, ficamos aguardando que esta 
pasta retornasse. -Quando começamos a-verificar 
os fatos, através dos jornais, o que e_stavÇt aconte
cendo com o respectivo nome, embora aguar
dando que o Chefe do Gabinete devolvesse a pas
ta; rafamos com duas pessoas as quais já me 
referi, e ficamos aguardarido porque realmente 
ela poderia retornar. N~o poderia tomar nçnhu~a 
atitude se ele mandasse a pas~ ~e volta~ O que 
aconteceria? Mas acontece que até o final de sua 
saída essa pasta não retomou. -

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Vou fazer uma perguntinha ao Dr. Namir. Dr. Na
mir, num caso como esse há possíbilidade de 
reprodução, Pai- xerocópías, que existam no pro-

___ tocolo geral da Seplan. ou seja, V. s~ poderia repro
d~Jr toda a pasta através de xerocópfas que exis
tissem em algum lug_<;r _da Seplan e, sobretudo, 
no protocolo? E se_ existia essa possibilidade por 
que v. s· não o fez? 

0 SR. NAMIR DA SILVA SAMPAIO-Não tenho 
conhecimento de que o protocolo da Seplan te
nha xerox_ dos documentos. 

O SR. PRESIDENTE (José: Ignácio Fer~eira)
Muito obrigado. 

0-SR'Ef,LATOR (Carl~s ÇhiarelH) ~Estamos 
em face de uma afirmatiVa, Dr._Lúcio. Uma afirma
tiva com dupla cobertura de informação .. Quer 
a Chefe do Çadastro, quer o Diretor 9-,o. Departa
mento de Pessoal informam e reit.eram __ que foram 
treze e voltaram doze,_ v.. s• diss~ que mandou 
devolver todas. V. S• ~ntende que eles estão men
tindo, também, sobre isso? 

O SR. LÜOO' VERÍSSIMO - Senador Carlos 
Chiare"ili, riãO vou dizer _que eles estão mentindo _ 
porque não estava presente ao ato. Não posso 
âizer que eles estão mentfnda. É precíso, também, 

. que se faç_a ... 

O SR. RELA. TOR (Carlos Chiaré'lli)- Eles estão 
dizendo a verdade? 

~O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Também nop 
acredito. Acho que eles não tiveram realmente 
c-onsciência do __ que poderia estar se passando, 
ou seja, eu devolVO as pastas-, por intermédio das 
secretárias que o próprio Chefe do Cadastro não 
r.econheceda, no momento, qual delas devolveu. 
Não exigiu recibo. Deixou a's paStas em cima da 
sua mesa· e só nb di?~ se_g__u,inte foi conferí-las. 
Ao conferir verificou _que estava faltando uma pas-
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ta. Não se procura cobrar ao Chefe do Gabinete 
a pasta (altosa_. E- eu sou iiKriminacio por isso? 

Quanto ao fato_do protocolo da Seplan, eü não 
tinha cantata com os seJVidores _do protocolo da 
S~plan. Eu t_inha cantata com os servidores do 
apoio administrativo da Chefia do Gabiriete onde 
tem o protocolo, que é o protocolo do Gabinete 
do Ministro. E me foi dito, à época que eu entrei, 
que de toda a documentação entrada na Seplan 
tirava-se XerOX. 

Por que omitir algum documento? Por que es
conder? Por que podefia Sumir com alguma pas
ta? Logo eu, quem estava procurando? Eh:! falou 
em 15 dias. Não foram 15 dias. O próprio Dr. 
G!lson já, também, sob testemunho aqui da Co
missão, disse que foi uns dias antes do evento 
da minha safda. Não foi em setembro. Estas pas
tas ficararii lá coniigó .ilgurri tempo. Nem o Dr. 
G!lson reclamou de mini as pastas, i1em a cflefia 
çl.o gabinete do secretário-_geral, nem o prõprio 
Sr. Secretário-Ge~:al. Ninguém recl~mou. Aspas
tas ficaram lá Quando eu estava para sair da 
Seplan e já rimpando as gavetas, limpando as 
minhas coisas, tirando as minhas coisas para não 
deixar nada, _a bem .da própria administração pú
blica, nada _para trás, então pedi a minha s_ecre
tária, nãó J'ehlbro qual delâs· - pode ter sido a 
própria lrad, não sei- a quem pedi que as pastas 
que estavam na estante retom?lssem. E_u nã:o fui 
conferir Uina_ por uma, pãfa saber qual estava 
faltando, ou se estava faltandQ alguma. Eu não 
podia imaginar que alguém tivesse tirado uma 
pasta, a despeito de já ser talvez novembro, naque
la épOca, e todo esse volume de denúncias atrib.uí
das ao Dr. Sérgio já estava em evidênda. Então, 
se houve realmente o desaparecimento dessa 
pasta, isso se deu acr_edito, _no meu modo. de 
entender, sem, no entanto, poder afirmar - em 
virtude de alguma intriga que se fazia contra a 
administração do Sr. Ministro. Pode ter sido até 
no meu gabinete, durante a noit~ como pode 
ter sido também no gabinete do sr.-díretar do 
cadastro. 

-O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Si:m dis
cutir esse Clesapã.recimento, qual era ·a utiltdade 
c_le se ficar com as pastas funcionais no gabinete 
da ministrQ durante tanto tempo? Para quê? O 
que v. s~ fazia? - -

O SR: LÚCIO VERÍSSIMO- Senador, as pastas 
ficavam na ·minha estante, colocadas pela minha 
secretária no dia seguinle-, -sem a menor razão 
de estarem Já, sem a menor razão, se j_á tinha 
sido acertado ... 

-·O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V._S, as 
utilizou? 

O SR. LÚOO VERíSSIMO - U-tilizei. Prepara
mos ·o ·mapa dos apartamentos [uncionais - o 
sr. Secretário atesta issõ- fãmbém e vai atestar 
para V. Ex:s - ilãO havi& mais razãO para elas 
ficarem Já. Se_ elasti_fi~ram ... 

O-SR. RELATOR (Carlos Cbia(elli)- Elas fo
ram usadas para si, quer diZ.er, V. S. rriãndou bus
car e olhou-as imediatamente. assim que elas 
chegaram i 

O SR. LÚCIO VERfSSlMO - Alguns dias de-
pois. --



2474 Sábado 17 

O SR. RElATOR (Carlos Chiare IIi) - E. aí, fez 
o que fez. Há oficias, então, no arquivo da Seplan 
referentes a assuntos constantes das pastas, no 
que diz respeito às gratfficações, ofícios do Gabi
nete, etc_7 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO -.Mas, certamente 
que sim. Todos o_s ofícios oriundos do gabinete, 
ou então da se_creW.ria geral, ·au do próprio Diretor 
de Administração estão no protocolo, estão no 
arquivo da Seplan. 

O SR. RELATOR (CarloS tliiarelli)- E foram 
usadas essas pastas como elemento de referên
cia? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Foram usadas 
como elemento de referência, claro. 

O SR RÉ!A TOR fCOrlos Chiare IIi) - E, aí, V" 
s~ se esqueceu de devolvê-Ias? -

O SR LÚCI<JVERÍSSIMO - Não é que eu 
tenha esquecido, Senador. Eu tinha muita coisa 
para fazer lá e o problema de pasta não era assim. 
Eu entreguei as pastas à se-cretaria. Se eu falei 
devolve hoje ou devolve _amanhã, que tinha ou 
não que devolver, eu não me lembro. 

O SR. RElATOR -(Cairos Chiarelli) - Então, 
a culpa é da secretária? 

O SR. LÚGO VERÍSSIMO- Não, não vou cul
par minha secretária por isso, a _culpa é minha. 
Que fique sendo minha a culpa. 

O SR. RELATOR (CãrloS- Chiai-em)- Sim. En
tão, v. s• manteve as pastas indevidamente? 

O SR. LÚQQ_YERfSSIMO- Não acredito que 
tenha sido indevidamente, porque se por acaso 
o diretor de pessoal precisasse das pastas, ele 
as teria a qualquer momento. Ele não as solicitou. 
Agora, naquele borburinho do gabinete, V. Ex,a 
vai me des_culpar, mas eu não tinha condições 
de ficar perguntando o que estava fazendo aquela 
pasta ali, ou dizer: devolva-a depressa para o dire
tor de pessoal! 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não dava 
para fiscalizar nada no borburinho do gabinete? 

O SR. LÚCIO VERfSSJMO - Nós fiscalizáva
mos coisas mais imp-ortantes, Sr. Senador. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)__:_ 
V. Ex" tem a palavra, eminente Seria dor Josê Agri
pinoMaia. 

O SR. JOSÉ- AGRIPINO - Na linha de racio
cínio do eminente Relator Carlos Chiarelli, eu ouvi 
o Dr. Gilson Reis dizer que quando deu por falta 
da pasta do Dr. Sérgio Menin Teixeira, desen
volveu gestões no sentido de cobrar o retorno 
da pasta que estava faltando. E não cobrou direta
mente do Dr. Lúcio Veríssimo, mas de duas outras 
pessoas. Ouvi do Dr, Lúdo Verfssímo_,_há um mi
nuto, uma referénCia a uma poSsível intriga em 
relação ao gabinete do ministro, hitiíga-- fica 
declarado textualmente- em relação ao gabinete 
do ministro. -- --

Gostaria de perguntar ao Dr. Gilson Reis se 
existia algum esquema dominante que praticasse 
atitudes diferentes das habituais da equipe da Se
plan e que levasse a equipe habitual da Seplan 
a ter algum temor em relação a esse esquema 
dominante? E_ _se a não cobrança por parte de 
V. s~ ao Chefe de Gabinete, que seria a peSsoa 
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a -Quem de direito deveria se cobrar essa pasta, 
se deveu à intriga __ em relação_ ao _gªbinete ou 
ao temor, em relação a algum esquema domi
ryante? Até porque, Dr_. _Gilspn, acho que nesta 
CPI, os temores têm·qUe ser afaStados, até porque 
aqui se busca a constatação da verdade dos fatos. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Aliás, para 
referendar a manifestação do Senador José Agri
pino Maia, leio à fl. 1 08, o depoimento do Dr. 
Gilson Reis, onde respondendo pergunta "se o 
Dr. Lúcio Veríssimo tinha a postura, _a desenvol-

- tLJra de um chefe de gabinete normal, ou era a 
de um homem que exercitava poderes de fato 
maiores do que normalmente teria? Sim; ele tinha 
momentos naturalmente mais acessíveis e mo
mentos de superpos!ção de centralizar tudo em 
si mesmo".··· 

- -O SR. GILSON REIS - Pois_ não. O que foi 
-feito- a resPeito das--pastas depois de já termos 

pratic-amente esclarecido o que aconteceu, é que 
ficamos aguardando - conforme já foi dito -
que essas pastas viessem ao Departamento de 
Pessoal -

. AContece ___ que, realmente, a nossa supervisão 
- como já foi dito - é executada por delegação 
de cón:tpetência à Secretaria Geia!. Nunca o Diie
tor do Departamento de Pessoal despachou dire
tamente com o Sr. Ministro. 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO -Mas com o Chefe 
de Gabinete, V. 5', tem que afirmar que sim. V. 
S• seffipre despachava comigo. 

O SR. GILSON REIS - Exatamente. Com o 
Chefe de Gabinete é que nós despachávamos. 

O SR. 'PRESIDENTE (José lgnác!o Ferreira)
Tenho a impressão de que vamos disciplinar os 
trabalhos e naturalmente, v. s• terá a palavra sub
seqüentemente. v. s• acabou de falar. 

O SR. Ci!LSON REIS- Não sei se me fiz enten
der. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnácio Ferre"ira)-
V. S• foi interrotnpido. 

O SR.JOSt AGRIPINO :-Penso que não. Colo
quei uma perguntã. Nao quero afirmar, mas re
ceio que pudesse existir um esquema de intrigas 
entre o Departamento de Pessoal subordinado 
à Secretaria Oei'al e O Gabinete do -Ministro, ou 

--pud-esSe- hã ver um Certo temor, por um .:i domi
nância que existisse dentrO do Ministério, do De
partamento de Pessoal, em relação à Chefia de 
Gabinete. GOStaria-d-e- ter eSClarecimentos sObre 
esse fato, porque o considero fundamental. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Talvez fosse ·conven:terite que o Dr. Lúcio_ Verís
simo esclarecesse, porque estamos numa acarea~ 
ção. O Dr. Gilson Reis já falou. Tem a- palavra 
o Dr. Lúcio. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - O Dr" Gilson não 
respondeu, Sr. Presidente. 

.--o SR. PRESIDE_!jTE~(José lgnádo FerrE:lfa)-
S. S• tem a palavra e, subseqüentemente ... 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• con
testou o Dr. Gilson. Qual foi o fato evidente que 
V. St negou ou contestou? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- É que o DL Gilson 
Reis despachava diretamente com o Secretário-

Gerai. mas-nU-nca- com ·o-eX-Ministro Aníbal Tei
xeira, Disse que S. s~ despachava -sempre e:omigo, 
inclusive para a assinatura desse famoso memo
r.:inâo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O que tem a dizer, Dr. Gilson Reis? 

O SR. GILSON REIS - O despacho era feito 
com o Chefe do Gabínete, quando sOlicitado por 
ele. Nós nunca nos dirigíamos à Chefia do Gabi
nete sem uma determinação de S. S• Não posso 
dizer que se;a temor, mas existia, realmente, um 
certo clima. E, em virtude da nossa supervisão 
ser feíta pela Secretaria Geral, ficamos aguardan
do. Como havia a demora, cientificamOS à Jiossa 
supervisão, aguardando que essas pastas retor-
nassem. Não poderíamos julgar o Chefe de Gabi
nete, nem saberíamos p-or que havia ou não a 
intenção de permanecer com essa ou aquela pas
ta. Essa pasta poderia retOrnar a qualquer mo
mento,_ como as outras retornaram ao Departa
mento do PessoaL 

O que queremos deixar claro, infelizmente, é 
que no momento em que ess~s pastas_ foram 
solicitadas, o foram pelo próprio Chefe ·do Gabi
nete. No momento de devolVê-las, o foram de 
forma um pouco diferente daquela do momento 
em que foram solicitadas. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO- Nesse episódio, Dr. 
Gilson Reis, os trâmites burocráticos normais fo
ram inteiramente quebrados, porque a rigor, o 
Chefe_ de -Gabinete deveria solicitar ao Secretário 
Geral que solicitaria a V. S•, as pãslaS? 

O SR~ GILSON REIS - Nobre Senador, não 
é isso que quero esclarecer. O que -eii quero dizer 
é que o Chefe de Gabinete houve pof-bem diri
gir-se ao Departamento de Pessoal, inclusive nu
ma ocasião em que eu teria que subir para uma 
posse e ele ficou tranqüilamente - com todo 
o respeito que se tem que ter pelo Chefe de Gabi~ 
nete - à vontade com o Chefe e o pessoal do 
cadastro - e solicitou as pastas. 

Quero aGui esclarecer que, dessa mesma forma 
em que essas pastas foram solicitadas e condu
zidas para o Gabinete do Min"istrõ, o Chefe do 
Gabinete poderia chamar também o Diretor de
Pessoal e devolvê-Ias. Mas isso não fora feito. Con
forme foi dito, aqui, as pastas foram -entregues 

·-_à Urilã Secretaria q_ue àS-JeVõu -ão Setor de- Cadas
tro. Esclareço que havia uma supervisão por dele
gação do DA e DP, de serem realmente supervi
sionados pela Secretaria Geral. 

O SR. JOSÉ- AGRIPINO - V. S• _.áftrrria -que 
se não existia temor, e::tistia um certo "ar", pelo 
menos. 

O SR. GILSON REIS - Um certo "ar", isso 
é verdade. _ _ _ __ 

O SR. JOSÉ AGRIPJNO- Não havia intriga? 

O SR. G1L$0N REIS - Não havia. Ao que eu;; 
possa responder nesse sentido, não. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)-~ 
Bem, V. Ex• continua ·com a palavra, eminente -:-7 
Relator Carlos Chiarelli. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O Que 
o Diretor da DSf disse ao chefe__de gabinete em 
fL!nção de_ssa pasta d.e vez que ele t<?m~a conhe
cimento do fato através de _um cantata feito pelo 
chefe do departamento de pessoal? 
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O SR. LÚCIO VERfSSIMO - O Diretor do DSI 
jamais tocou nesse assunto comigo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Ele jamais 
também lhe referiu qualquer preocupação com 
os noticiários dos jornais envolvendo a Seplan, 
o ministro e as verbas liberadas? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO ~Também não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -_Nunca? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiaremr:...:.... No seu 
depoimento. v. $f nos trouXe-um documento refe~ 
rente ao SNI, certo? 

O SR. LÚOO VERfSSJMO--=-Documento pre
parado pela DSI para o SNI, sim. 

O SR. RELATOR (Carlos- ·cruarelli) - Docu
mento original? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não ... 

O SR. RElATOR (CarloS Chiar.elli) -Não era 
oõrigíilalT --------- --- ---- ---- --

0 SR. LÚOO VERÍSSIMO -Vamos esclarecer 
os fatos. Eu troaxe, e es_tá com a ComisSão, um 
oficio do Sr. Diretor do DSI, o ofício capeando 
uma cópia de um documento que ele enviara 
o original ao SNl a pedido do SNL Este docu
mento parece, s_egundo o _texto do ofício, que 
está com a Comissão e havia sido elaboradO em 
função de um pedido do SNI. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli) - O ofício 
que capeia o documento que é uma informação 
da OS! ao SNI é original? -

O SR. LÚCIO VER(SSIMO - to original. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Ê- um 
ofício origínal da Seplan? 

O SR LÚOO VERÍSSIMO- Da DSI da Seplan. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- V. S• o 
trouxe agora à questão de 15 dias quando V, S• 
não era mais funcionário? 

O SR. LÚCIO VER(SSTMO -Já expliquei aqui... 

O SR REU\TOR (Carlos Chiarei][) - Não, só 
pergunto isso, _depois V. s~ explicará. Não era 
mais? 

O SR. LÚOO VERfsSIMO - Oaro. 

O SR. RELATOR (Carlos Cbiarelli) - Então 
me sinto na obrigãção de lhe fazer uma outra 
pergunta. 

Havia 13 pastas; V. S• foi buscá-las, voltaram 
12, segundo a informação de dois funcionários 
credenciados. V. s~ disse que voltaram 13r Não 
terá havido também o mesmo fato que aconteceu 
com o oficio, assim corria o Sr. tinha um ofido 
original do ministério em seu poder, há 15 diaS, 
V. S• não terá _ficado com esta pasta tambêm? 

O SR. LÚCfO VERÍSSTMO - Não, Ex", não fi. 
quei com essa pasta. 

O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) - Se V. S• 
ficou com aquele oficio, por que ficou coin aquele 
oficio? 

O SR LÚOO VERÍSSIMO - Não. Não fiquei. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Quem 
ficou com aquele ofício? 

O SR. "LÚOO VERÍSSIMO -Esse ofício estava 
com o Ministro Aníbal Teixeira e eu recebi lá de 
uma secretária dele, em Belo Horizonte, quando 
eu estava vindo para Brasüia para prestar o depoi
mento, que me ajudaria a elucidar para a Comis
são os dados relativos ao fluxo de documentos 
da liberação dos fundos. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarel!i) - Então 
o Ministro_ Aníbal Teixeira tem um arquivo parti~ 
cular, um fichário particular, porque tanto que 
ele fez chegar às mãos esse ofício ori9inal por 
solidariedade, seguramente com v. s•, que fez 
a se_cretária lhe_ entregar. Como V. S• era chefe 
de Qabinete ao ministro,- não estará esta 'pasta 
talvez coffi o próp"rio mlilistro? Será que ele pode
ria noS oferei:.er- essa pasta? 

-- -b --SR. -i.UClÓ VERÍSSIMO __:_ É_ uma peégunút 
que V. Ex" deverá fazei para ele. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• não 
nos poderia informar? 

- - -- ---- ----- --- -----

0 SR. LÚCIO VERÍSSJMO - Não, não é do 
meu conhecimento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ele não 
encaminh~u a pasta? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não, jamais. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Só ofício? 

O SR. LÚOO VERÍSSJMO - 56 o ofício que 
me foi encaminhádO-por uma secretária dele, em 
Belo Horizonte. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) :::......:. Sim, maS 
estava coin o ministro? 

O SR. LÚOÓ VERiSSIM0- Ela disse que esta
va com o ministro. 

O-SR. ITAMAR FRANCO- Senador ChiareDi, 
sô 1..lfii minutinlio. Di". LUdo, o nome dessa secre
tária, será que V ·s· ésiJuec:eu !ambé~? 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO- Senador, sincera
mente, eu Tião me lembro. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. S• não sabe? 

O_SR. LÚCIO VERÍSSIMO ~Não, não melem
bro. 

O "SR. ITAMAR FRANCO- Mas que coisa triste, 
V. S,- náo __ s_a_be nem o nome da secretária que 
lhe passoU o ofício? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO-- Senador. o fato 
é .que o documefttõ foi pasSado e chegou à Co_
mfssão. 

O SR ITAMAR FRANCO - Eu gostaria de vol
tar ao que v.- s• disse na primeira _declaração. 

- Eu quero- 'recordar o que o Sr. -disse, por favor. 
Primeirá, V. _$• havia dito que o dOcumento oficial 
e-original lhe haviam sido" entregues pelo mlnfstro, 
em seguida disse _que não, no se_u Primetro depoi
mento_. Então; alguém lhe entregou. Agora, V. S• 
acaba de dizer que foi uma _secretáda, uma outra 
s<;:ç.retárja~ ou não sei se é __ a mesma secre~ária. 
V. S• também não se recorda ó_ nome dela? 

O SR. LÚCIO VERÍSS)MO - Uma pessoa da 
dssessoria. 

. _O S-R. rrÃMAR FRANCO """"7 _v. s~ não se reco~a 
do nome dessa pessoa? 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO - Nã_o. Porque nós 
estávamos mexendo naquela papelada, estáva
mos até com_ os dep-oimentos, cópias dos depoi
mentos de outros depoimentos. 

O SR. ITAMAR FRANCO_....., Por favor, Dr. Lúcio, 
eu quero voltar ao seguinte: em Belo Horizonte, 
quando lhe deram esse documento original e _ofi
cial, alguém lhe deu, não veiO do espaÇo, alguém 
lhe entregou, foi homem ou mulher? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não me recordo. 

O SR. ITAMAR FRANCO :__ Não se recorda 
se foi homem ou mulher, também. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não me recordo, 
porque forpaSsado na hOra, o Ministro mandou 
passar para mim; eu não me lembro. ?_ode até 
ter sido das mãos_ do Sr. Ministro. V. Ex· vai es_d~ 
Í"ecer com ele. . 

O SR. ITAMAR FRANCO- É iss-o qúé éu quero 
saber, se foi das mãos do ministro ou não. 

_o SF .. LÚOO VE.Jt!sS!MO- K-E'C! vai_ ter que 
_esdarecer com ele, porque eu não me lembro; 
mas posso afirmar categoricamente que for a se

-- cretária. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. S• adia que o 
ministro saberia qüein lhe entregou esse do"cUM 
mento7_ --

0 ·sR. LÚCIO VERÍSSIMO - Possiv~lmente 
sim. 

O SR. rfAJ'V\AR FRANtó- Eu tenho uma per
gunta para fazer ·ao Dr. Gi!Son: Dr. Gilson, o Dr. 
Lúcio Veríssimo pediu exoneração ou foi exone
rado? 

O SR. GILSON REIS- Não_sei informar; aci"e-
- --dito que pelo expediente consta, porque não foi 

feito por nós este expediente, quando ele deixou 
d~ ser chefe de gabinete; ele alega gue t~do é 
fe1to pelo -departamento de pessoal. E mais um 
documento que foi feito pelo gabinete do ministro 
e me parece então foi conceder aispensa. -

O SR. IT AM.AR FRANCO - Este documento 
nã? pa~ou_ pelo ~-epartamento d~ ~es~oal? 

O SR. GILSON REIS - Não. 

O SR. ITAMAR FRANCO .:.... V. S• não tem_ co
nhecimento desse documento? 

O SR. GILSON REIS -Só a cópia e a publica
ção do Diário Oficial. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - O departamento 
de pessoal tem a cópia do meu pedido para sair 
da Seplan?· 

O SR GfLSON-REIS -Só verificando nos seus 
assentamentos se foi encaminha,do para o depar
tamento de pessOal. 

ÓSR.ITAMAR fRANCb·~,Óosulri8, Sr, P[~si~ 
dente, que o Dr. Gilson informasse com urgência 
se há_ ou não essa notificação na pàsta do Dr. 
Veríssimo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Feúeira); __:_ 
Muito bem. 

. O SR._MANSUETO DE-LAYOR - Sr. Presi-
dente, vai eiicerrar açJOra? -
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O SR. PRESIDENTE (José lgnáCio Ferreirã.)
Exatamente é esta a decisão que o Presidente 
vai tomar e está fazendõ:alglimas consultas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Gostada de 
formular duas questões de orctem sob~ os traba
lhos. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)-
V. Ex• tem a palavra, enquanto Isso. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- É a respeito 
da reunião de amanhã; o ex-ministro não pôde 
vir e o que teremos amanhã na pauta? 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Amanhã teremos o depoimento do COrOnel Wal
ter Felix, da DS[ da Seplan, e seguramente já 
terá sido intimado. 

A razão foi exatamente em face de que o Minis
tro Aníbal Teixeira, por razões comprovadas de 
saüde,_não ter podido comparecer, e só na terça
feira. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR -Com a pauta 
que foi fcirnedda, pautã dOs- rrabãlfioS na mão, 
vejo que para a próxima se-mana estão progra
madas duas reuniões, uma no dia 29 e outra 
no dia 30. Agora, eu pude ontem sentir, no gabi
nete _do Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte, que há urna tendência, inclusive solicita
ção; talvez, o Dr. Ulysses_ceda ainda hoje. Ele 
está resistindo um pouco,-de que a próxima serTiã~ -
na seja de recesso completo, pela Semana Sailta. 
Já se fez um levantamento, talvez fossem apenas 
dois dias com quorum e há essa tendência. Neste 
caso, na eventualidade desse recesso até quinta~ 
feira. Jâ: será ponto facultativo para o serviço públi
co, na quinta-feira, mas certa-niente não teremos 
e, nesse caso, seriam mantidas as duaS reuniões? 

O SR. PRESIDENTE (JoSé lgnádo Ferreira)
Veja V. Ex' que os trabalhoS desta Comissiio têm 
se desenrolado dentro dessa atipia da conjuntura. 
Então, também esse episódio vai ser naturalmen
te enfrentado, subseqüentemente agora à tarde, 
e após a ciência que teremos do que irá ocorrer 
na semana que vem, nos primeiros dias. Nós, 
então, tomaremos_ uma decisão como sempre 
fizemos entre os·membros da Comissão com a 
informalidade que a emergênda e a conjUntUra 
exigem, pois será para nós um constrangimento 
se, anunciada a ida Já, o prefeito venha cá Porque 
ele está querendo depor e trazer informações im
portantíssimas a esta CómiSsão."Erifãó, hão querO 
antecipar essas informações-Já tenhO algumas 
- e posso dizer que é da maior importância o 
depoimento do Sr. Pedro Lobato, da cidade de 
Pinheiros, no Maranhão. -

Por isto, eu pediria a V. Ex" que detérriinasse. 
inclusive agora, durante o período dá Se!Tlana 
Santã, principalmente se ho-uver esse pequeno 
recesso, a ida, na próxima segunda-feira. da Co
missão Representativa dessas CPI. Eu Pediria a 
V. Ex~ se quiser designar outros municípios tudo 
bem, mas esse é da maior importância. 

O SR. PRESIDENTE (Jos_é lgnácio Ferreira)
A Presidência quer esclarecer a V. Ex• e ao Plenário 
da Comissão que eSta decisão já foi tomada; já 
foram, indusive, aSSinados os atoS para as provi
dências de apoio logístico ao senador e aos asses
sores técnic-os que forem aos' ·mUnídPíoS, e· já 
assinado também o prazo que será de hoje até 

a próxima quarta-feira- subse(jUente à Semana 
Saril.i -para qüe essa diligência .. : 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Mas já que 
tem_~a~ O prefeito já foi avisado, ele pode chegar 
aqui para depor. 

--o SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência está esclarecendo a V. Ex': para 
que neSte interregno de hoje ou do momento 
em que a Presidência assinoU os ates até a próxi
ma quarta-feira subseqüente à Semana Santa se
jam processadas as diligêricias. Irá o eminente 
Sen~dor Maurício Correa ao Município de Pinhei
ros, no Maranhão, com a assessoria necessária 
lfão outros s-enadores, como o Senador Mendes 
Canale, o Senador José Paulo Biso] e V. Ex• Há 
outros rõunicípfOs, em Outi"oS-p6ntos do País, Mi
nas Gerais, Sãa-Paulo~e _um terceiro estado que 
a Presidência, de memória, não consegue Indicar 
a V. EX' agora. Mas o fato é que essas providências 
já foram tomadas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Quarido será 
essa viagem? 

O SR PRESIDENTE (José lgnádo Ferre ira) -
O elastério desta data até a próxima quarta-feira 
fica a critérío do senador, porque aí S. Ex• tomará 
as providências e fará as devid~s comunicações 
a quem ele desejar. 

_ O SR: MANSUETO DE lAVOR - O Senador 
Maurício Corrêa já está autorizado a viajar. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Perfeitamente. Estou esdarecendo a V. Ex' ... 

O SR. MANSUETO DE lAVOR ~S. Ex· me 
4isse que estava c:-om a mala arrumada esperando 
só ... 

O SR PRESJDENTE_(José lgnácio Ferreira)
A _r:nala arru!Ilada é mãis um lngr:ediente deste 
conjunto de elementos que os levarão até Já. 

O SR MANSGETO DE lAVOR - Basta uma 
valise. 

O SR.-PRESIDENTE (José lgnácio F~rreira)
Acabo de ser informado pela assessoria que S. 
Ex" irá- nO--doiTiiDgo agOra. De maneira que ele 
já está autorizado, formalmente liberado tL•do -o 
que é necessário, para que ele tenha esse apoio 
devidO, ·esse fato deverá se dar não só com ele, 
mas com os demais senadores já designados. 
V. Ex" já está _escla:reddo? 

- O SR. -MANSUETQ DE lAVOR - Obrigado. 
Agora já sei que está marcado para ele ir no do
mingo. O prefeito já foi avisado. 

O SR PRESlDENTE (José lgnácio Ferreira)
Ele informou que irá domingo, mas poderá fazê-lo 
a qualquer momento. Este é um assunto _dele, 
porque a Presidência não tem como afirmar. Uma 
vez estabeleddo o prazo, a Presidência não poderá 
afirmar que ele irá tal dia, a menos que ele nos 
comunique. 

Cada senador; inclusive V. EX", tomará as p·rovi
dências necessárias. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - Eu náo to
. mei, porque não_ sei qual é o município. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáCiO Ferreira)-
V. Ex• vai receber as informações necessárias. 
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O SR. MANSUETO DE lAVOR - Se ·aiSser 
que eu devo ir a Petrolina, irei. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Não serã o EStado de Pernambuco nem certa
merite V. E:<' o desejar1á. 

Tem a palavra o Senador Carlos Chiarelli. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Como 
essa dilígência faz parte do trabalho de apoio à 
relataria, eu gostaria de lembrar, e foi o que se 
acertou, incluSive, não creio q-ue seja conveniente, 
a não ser que _o senador designado para a tarefa 
o creia como tal, a manifestação prévia de aviso 
com programação a ser anunciada na. cidade. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
Até por essa razão a Presidência achou conve
niente não colocar estas questões. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Eventual
mente, o prefeito pode até não ser um elemento 
útil ao processo. Pode se·r interessante_ saber o 
que ele fez com a verba. 

O SR. PRESIDENTE (Jõsé lgnácio Ferreira)
Além de engessar a diligência. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellt) - Então, 
-a idéia fundamental nesta avaliação acho que é 
deixar totalmente livre -:- foi como en_tgodeu ~ 
cada senador Com o ap-oio da assessoria e com 
um piazO parâ Cump-rir a tarefa. Quer dizer, no 
ena 6 de abril, é preciso trazer um relatório com 
um conjunto de informações. Como fará, com 
quem falará, evidentemente cada senador Jerá a 
sua responsabilidade para fc:izer tOda avaliação, 
levantar as questões e trazer provas soncretas: 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Nobre relator, 
é preciso frisar. o prefeito - tenho informações 
- faz questão de depor. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O depoimento de S. s~ s_eufl. tomado. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Inclusive 
o cartório, eminente senador. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ele faz ques
tão de depor e antecipou, inclusive .. 

O sR..REl.ATOR (CafloS chiarelli) - O -seu 
depoimento será tomado. 

O SR. M.A.NSUETO DE, LAVOR --:- Inclusive_ em 
cartório, se quiser o Senador Mauricio Corrêa. 

O SR. RELATOR (CarlOs Chiar-elliJ- Há uma 
questão que coloco enl relaÇão ao procedimento. 
.Quero dizer, Sr. Presidente, o seguinte: acho que 
esse problema da Presidência da Assembléia Na
dona! Constituinte marcar ou não reupiões, aliás 
eStamOS \iTverido Sob Um processo de opções in
diVidUais, -ou seja, marca-sé, chega no dia Susperi~ 
de-se, no dia seguinte marca-se. .. Acho que não 
põdemos ficar na dependência disto,já que;-cómo 
constituintes, estamos nesta dependência. 

Eu gOStaria de ponderar que todos temos um 
prazo. A relataria mais do que tOdos. porque tem 
de preparar o parecer. Temos elementos proba
tórios ~Jevantar extremamente exigentes. Se para
lisarmos as atí.vidades, amanhã, de manhã para 
retomarmos na terça-feira, dePois- da Páscoa, lá 
se vão doze dias de um -prazo extreinamente exí
guo e ficaremos com toda atividade eminente
mente postergada. Não posso aceitar, a não ser 

-que' seja proibido ter atlvidade- acho que a deci
são c:lo presidente restringe-se_ apenas à Cohstí~ 
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tuinte, entendo que seja de extrema valia manter 
o calendário, porque é fundamental que conti~ 
nuemos. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Feri'.eira)
Eu ponderaria a V. Ex• e ao nobre Senador Man
sueto de Lavor que esses assuntos e outros cone
xos os examinassem em uma sessão nossa, mes
mo até na informalidade que temos feito. Faría
mos, subseqüentemente, a esta sessão, hoje ain
da, os cantatas necessários entre nós para que 
essas providências sejam efetivadas. 

Há mais algum senador que deseja formular 
mais alguma pergunta? Há algum dos depoentes, 
algum dos acareandos que deseja falar? Temos 
ai um outro assunto que diz respeito ao Dr. Michal 
Gartenkraut. Mas vou formular essa pergunta à 
comissão: há mais algum dos senhores _acareG~n
dos que deseja colocar mais alguma questão de 
esclarecimento? (Pausa.) 

Não havendo, a Presidência coloca o problema 
que foi__intimado, para acareação, o ·or. Michal 
Gartenkraut, que é o ex-secretário-geral da Se
plan. A Presidência coloca, para a comissão, este 
problema: estamos, agora, às 13h e..3 min; temos 
a Consfituihte às 14h e 30 mii1utos e ã Presidência 
indaga dos Sr_s. Senadores se têm alguma suges-
tão a fazer? - -

O SR. ITAMAR FRANCO - sr. Presidente, te
nho a impressão de que hoje, nos trabalhos da 
Constituinte, vamos observar se haverá quorum. 
se as Lideranças chegaram a um acordo. Então, 
poderíamos marcar a acareação do Dr. Lúcio Ve
ríssimo- e do Dr. Mlchal logo após os trabalhos 
da Constltuinte._Seria a sugestão que 'eU faria. 

O SR: RELATOR (Carlos Ch1à.relli)- De minha 
parte, eu aceitaria a ponderação do ·Senador Ita-
mar Franco. -- - -

O SR. JOSÉ AGRIPINO -Já são 13h, e a 
acareação não é tão rápida. Vamos emendar a 
acareação com os trabalhos_da Constituinte. Acho 
que a ponderação do nobre Senador Itamar F ran
ce ... _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chicirelli) -cr-eio que 
começar e ter de parar será muito ruim. -

O SR. JOSÉ AGRIPINO - É verdade. Acho 
que é mais do que aceitável. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira.) 
-A Presidência indaga quais Seriam os acarean
dos, para o desdobramento desta sessão, que 
será suspensa. Dtspensaríamos o Sr. Namir o Sr. 
Gilson, ou manteríamos a intimciçãc-para os qua
tro? Essa é a indagação que a Presidência formu
la. (Pausa.) 

O SR. ITA/Y\AR FRANCO ..:... Sr. Presidente, eu 
sugertria todos eles durante _a acareação. Ficou_ 
estabelecido que o Dr. Lúcio Veríssimo e o Dr. 
Michal estivessem presentes, uma vez que pode 
ser solicitada aJguma ili.fornlaÇão pelo próprio no
bre relator. 

O SR-. RELATOR (Carlos Chiãielli) - Parece
me perfeitamente pertinente a pOriâeração do Se-
nador Itamar Franco. Poderiamos atrasar para as 
1 8h ou 17h 30min, se tlvéssemOs CondiÇões de 
tê-los em meia hora todos aqui; cada Liril deixaria 
aqui o seu ponto de encontro e nós nos reuniría
mos meia hora, após ·o término da Assembléia 
Nacional Constituinte, avisando a cada um que 

aqui comparecesse, porque ontem ela acabou 
às 17 e 30min, pode ser que hoje tenhamos fato 
similar. 

O SR. PRESIDENTE (José i!:Jnácio Ferreira)
A Presidência, cõm registro, naturalmente, na ata, 
mantém a intimação dos depoentes Lúcio Verís
sirilo, Sérgio Menin Ferreira, Namir, e Gilson Reis 
para o deSdobrame-nto-dápresente sessão, que 
será meramente suspensa. Terá continuidade, tão 
logo terminem os trabalhos da Assembléia Nacio
nal ConstitUinte, no dia de hoje. Seria de 30 minu
tos; apenas a Secretaria pediria o registro dos 
telefones, as formas de acesso aos acareandos, 
para efeitos de comunicação imediata. A Presi
dência solictta à secretaria que registre os núme
ros de telefones,. os meios para cantata com os 
acareantes._ (Pausa.) 

A Presidência deseja esclarecer à comissão, 
também, que, para situações de acesso a docu
mentos, sobretudo ao nobre s·enador Itamar 
Franco; o Código de Processo Penal prevê, nO 
art. 2;40 e seguíntes, a· dillgéilaa· de busca domi
cili2ir e a apfeensãõ. Isso fica como um esclareci
mentO à comissão, apenas como um registro, 
um lembrete: o art. _ 240 e_ Seguintes do Código 
_de Processo Penal_. A PfeSidêiida esclare-ce, tam
bém, que, com base no art. 226 ·e seguintes do 
Código de PiOcesso Penal, determinou à Secre
taria, para a necessária complementação da prova 
jâ-prOduzlàa; a -elabOraçã"o de- expedierites neces~ 
sários à intirilaÇ:áO dos SrS. Alencar Guimarães 
e João Alberto CarvãJho da Silvã, para, na próxiriia 
terça-feira, às 9 _horé!s, ser _-esclarecido, natural
mêiite CoiTl a·-marõrbreVicfãde posstveÇ atraVéS 
de reconhecimento de pessoa, o episódio do dia 
23-7 ~87-, na "Secretaria de Educaç-ão do Rio de 
Janeiro, em que teria assinado, pelo Prefeito Gra
dósã~- de~ença, reqúenm"entO de verba de 16 
milhões ao ex-Mint.stro Aníbal Teixeira, na pre
sença do Sr. João Alberto C~Nãlho da Silva. Essas 
providências necessárias à intimação do Sr. João 
Alberto Carvalho da Silva, e do Prefeito José _Go
mes Graciosa já estão sendo processadas. 

O sR. TrAMAR FRANCO..:..:... Sr. Presidente, ape
nas eu gostaria de lembrar a V. Ex• que foram 
solicitadas algumas declarações de bens e até 
hoje também não chegaram à comissão. Gostaria 
que V. EX• sOfidtasse à Secretaria da COmissão 
que verõficasse se essas declarações de bens soli
citadas pelos membros da comissão foram provi
denciadas. 

O SR. PRESlDENTE (José lgnádo FeiTeíra) ....:..._ 
A Presidência es_clare_c_e _que enviou esse expe
diente tão logo V. Exa solicitou a providência, mas 
ainda ele carece de resposta; a Presidência vai 
aferir o tempo para efeito de reiteração. 

O -SR. "RElATOR (Carlos Chiarelli) - Estou 
recebendo uma informàçã9 da assessoria d~ que 
o Sr: ffumir teria uma viagem marcada -agora 
à tarde, para o Rio de Janeiro, onde parece que 
é padrinho de casamento. _ __ 

V. S• tem necessidade de viajar hoje ou pode 
transferi-Ta? --

0 SR NAMIR DA SILVA SAMPAIO- Já trans-
feri. --

O SR. PRESIDENTE (José lgriácio Ferre ira) -
Não havendo mais nada a tratar neste momento, 
a Presidência suspende a presente reunião, que 

terá desdobramento, provavelmente num pfazo 
de 30 minutos, após o término dos trabalhos da 
Assembléia Nacional Constituinte no dia de hoje. 
Es.tª- su_~pensa a reunião. 

Suspensa às 13 horas e 30 minutos, a reu-
nião é reaberta às 14 hOi-as. - -

O SR. PRESIDENTE (J_osé lgnâcio Ferreira)
A Presidência reabre os trabalhos da reunião inter
rompida recentemente, e sõlicita do Dr. LúcioVe
ríssimo a fineza de tomar assento. Solicita, tam
bém, o compareCimento do Dr. Michai Garten
kraut para prestar juramento. 

Dr. Michal Gartenkraut V. S' já prestou jura
mento perante a comissão. A Presidência certa
mente lhe faz ciência dos termos do art. 342 do 
Código Penal e lhe indaga sobre se V. s•, jura 
dizer a verdade do que souber e lhe for pergun
tado. (Pausa.) 

.Quanto às outras indagações a que se refere 
o Código de Processo Penal, a Presidência as 
dispensa, tendo em vista que v. sa já prestou júra~ 
menta, e passa a palavra ao eminente senador 
relator. 

OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Dr. Michal, 
em seu' depoimento anterior - vou recapitular 
o- assunto- - quanto ao processo de alocação 
e liberação de recúfSos à coOta do EGU, do PlN/ 
Protei'ra, Reserva de Fundo Especial e FAS, V. 
St. depondo, nos informou que a alocação ·de 
recursos de todos esses fundos em- itens -orça
mentários, a que me referi, são da competência 
exclusiva do ministro de Estado. Nesse processo, 
o papel da Secretaria Geral é meramente de uma 
asseSsoria" fêç_f!iCa: Uma vez aprovada pelo Presi~ 
dente da República, alocação feita", publicada no 
Diário Oficial, é remetida aos órgãos técnicos 
para que providenciem junto aos órgãos solici
tantes a abertura de conta- especial no Banco do 
Brasil. E coriClu_i dizen-do que .....:.... resumindo, -
cabe ao se-cretário geral, de uma forma- mais am
pla à secretaria geral, uma função meramente 

--~nica no encaminhamento à alocações ·de re
cursos, e convalidativa no ·proCesso de aprovação 
do plano de aplicação. 

Estâ correta essa síntese e essa recapitulação 
da sua informação, do seu ponto de vista, da 
sua interpretação com relação à função da Secre
taria Geral. da qual V. S' era titular a nível da 
Seplan? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Está correta. 

Q_ SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- É exata
-mente issO? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Correto. 

O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarelli)::..... Dr. Lúdo 
Veríssimo,_ V. S•, em sêu depoimento às fls. 13, 
diz que a autorização presidenciar na expo-sição 
de mOtivos não gerava compromisso de Estado, 
mesmo depois de publicada n:o Diário Ofldal. 
Diz mais: _uma vez expedida a exposição de moti
vos, já com a autorização presidencial, depois de 
numerada e datada no protocolo do Gabinete Civil 
para a publicaÇão no Dláli.O Oficial, cessãvam 
as atividades do gabinete do ministro. Daí em 
diante cabia à Secretaria Geral, através- dos seus 
órgãos, solicitai dados_ compfementares ao órgão 
que seria beneficici.d.o. Cabia. a esses órgãos, da 
Secretaria Geral, leVantar dúvidas, suspeitas, e le
vá-las à presença do secretário geral, se assim 
demandasse. E, finalmente, levar ao secretário 
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geral o processo com o plano de aplicação res
pectivo para que S. EX" autorizasse a liberação 
dos recursos. Estâ correto? 

O SR. LÚGO VEBÍSSIMO - Está <:o.rreto._ No 
meu modo de entender estâ correto. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- foi isso 
que v. s~ nos informou? -

O SR. LÚOO VERÍSSIMO ~ foi sim, Ex' 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)-::- Dr. Michal, 
à luz dessas manifestações, tanto de V. S' quanto 
do ex-Chefe de Oabinete, Dr. Lúc:io-Veríssimo, 
nota-se uma diferença- de enfoque nas funções, 
atividades e competências da secretaria geral, do 
titular da pasta e de seu gabinete de apoio. V. 
&, na verdade, era meramente alguém que ape
nas encaminhava, para procedimentos formais, 
matéria já decidida, ou V. 5' tinha direito a um 
juízo final e a uma possibilidade de leva_ntar dúvi
das, suspeitas e, conseqUentemente, anular ou 
inviabilizar decisões já tomadas? 

O SR. MICHAL GARTENKRAill - Nobre Se
nador__ Carlos Chiarelli, gostaria de esclarecer al
guns pontos, aproveitando a sua pergunta. T odo_s 
os atos do secretáriõ_~geral referidos em sua per
gunta sào feitos jJbi' delegação de competência 
do Sr. Ministro de Estado_. E princípio rudimentar 
de adminístração, a competêricià pode ser dele
gada, mas a responsabilidade, não. Então, todos 
esses atas, na realidade, têm sido praticados tradi
cionalmente pelo secretário-gera\ da Se{;llan, por 
delegação expressa de competência do Sr. Minis
tro Chefe_ da Secretaria de Planejamento. Ness_e 
sentido, hâ uma certa_ confusão, quando se inter
preta que_ o secretário-geral poderia levantar sus~ 
peitas sobre atas do próprio ministro que lhe dele
gou competência para tomar essas providências. _ 
A atividade mais importante na _secretaria geral, 
no que diz respeito ao processo aqui referido, 
é a aprovação do plano de aplicação. A aprovação 
desse plano, também _feita por delegação do Sr. 
ministro, é um ato _que sucede a análise técnica 
feita em -órgãos técnicos respectivos, seja (Sa
rem), (lplan), ou outros, ou mesmo na própria 
secretaria geral e tenho a impressão de que em 
nada conflita com a afirmação que flz em nieu 
depoimento na reunião anterior. Gostaria de es
cJarecer, também, que não /!__correta ... 

O SR PRESIDENTE-(José Ignácio Ferreira) -
Eu pediria ao depoente para interrompê-lo, a fiffi 
de solicitar éi.O nosso líder que tome assento à 
Mesa. (Pausa.) V. s~ pode pros_seguir. 

O SR. MICHAL OARTEtiK!Mclft- Não é cor
reta a informação qUe consta das páginas 12 e 
13 e em outras, também, do depoimento do Dr. 
Lúcio, de que cessava - agora estou_ lendo _o_ 
depoimento__~ nesse momento, isto é, no mo
mento em_ que o presidente autorizava a expo-
siÇão de_ motivos,_ ela era numerada e encami· 
nhada ao Diário Oficial. 

"C'essava nesse momentO, Cãirf-aquele 
ato, a atividade do gabinete_do ministro, uma 
vez transmitida a papeleta e esta era sempre 
feita com a tarja ae urgeil.te." 

Depois nlais adiante, está escrito, nas notas 
do depoimento do Dr. Lúcio: 

"A autorização presidencial na exposição 
de motivos _ainda não gerava compromisso 
do .EstadO, iriesmo depois de publicado no 
Diário Oficial." 

Ãs~ duas inforrnações não são corretas, pois 
todo o processo de liberação é feitO por déleQação 
-de competência do senhor ministro, e o último 
elo da liberação aos recursos é feito por um órgão 
suboi'dinado diretamimte ao senhor ministro, que 
é a Secretaria de Controle Interno Setorial da Se
plan, a Siset. Portanto, não corresponde à reali
dade a afirmação de que cessava a_atividade no 
gabinete do ministro:· A atividade do Gabinete do 
Mintst_ro e"rlvoMa cantatas com a- Siset pãra a prio
rização das liberações, cantatas com a Secretaria 
do Tesouro Nacional do Ministério -da Fazenda, 
para priorização das liberações a partir do T escu
ro, muitas das quais_- isso pode ser confirmado 

- pelo ex-Seqetárío da Siset, Dr. Jorge Santos_
vinham do T ~SOlJ!:Q par'a a Siset, já com endereço 
marcado,lstq_é_, CO_!Il "a ,Rrioridade_atribu[9a. Em 
condições normais de funcionamento da Seplan, 
estaS tarefas obviamente poderiam ser - e eram 
-feitas pelo próprio secretário-geral. No entanto, 
_na gestão do Dr. An_iQa_l_ Teixeira isso foi assumido, 
pór'"assirit dii:er, pelo próprio Gabinete do Ministro. 
O Dr. Andrea Calabi, Secretário do T esCuro Na
cjonal à época,_pode confirmar as afirmaçõ_es que 
estOU fazendO aqui, de que havia cantatas inten
sos, muitas vezes diários e várias~yez_es _por dia, 
entre o_gabine~~_,do Ministro_, ~.Secretaria do Te
souro e a própria Siset. Portanto, não corresponde 
à realidade que o _Gabinete do Ministro não inter
feria mais no processo. Também não_ correspon
de à realidade- acho até que é uma_afirmação 
leviana - dizer que a autorização presidencial 
numa Nll, que __ tem força çfe decreto, ainda não 
gerava compromisso do estado. Admira-me, in
cJusive, que frases _desse-tipo possam ser pronun
ciadas ne_s_ta Ca_s_a e não obtenham nenhuma res
posro. 

O SR: ITAMAR FRANCO ~ Proriunciâdas Por 
quem? 

· O SR. MICHAL OARTENKRAill- Pelo Dr. Lú
Clci -e está na página 13, da primeira parte do 
depoimento do Dr. Lúcio. Gostaria de esclarecer, 
também, que o Dr. Lúcio parece desconhecer, 
o. que é incrível, _que em cada ministério apenas 
eXiste um DAS-6, que é_ o do secretário-geral. 
Ele afirma, na folha 19, referindo-se a mim, que 
tinha como norma_ tratar, já que era DAS-6, com 
quem era DAS-6 _e não_com DAS-3 ou DAS-4. 
Eu infiro daí, que na seplan eu não tratava com 
ninguém, porque como eu era o único DAS-6, 
·o: Dr. LUdõ -deve· estar qüefendo dizer que eu 
não despachei com ninguém. A minha agenda 
está à disposição dos senhores senadores na a tua! 
Secretaria Geral da Seplan, arquivada na secre
taria_ para ~onfirmar qUem era, na verdade, que 
não despachava com os seus subordinadoS. 

O ·sR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Quem 
era, Senhor, qUe não desPachava com os subordi
nados? 

O SR. M1CHAL GARTENKRAUT - A minha 
ãgé:mdã:-esta à disPosição dos senhores senadores 
para rebater esta afirmação que, obviamente, con
clui que eu não despachava com os meus subor
dinados, E que, portanto, continuando com o de
póímento do Lúcio, à página 19, os meus subordi-

nados procuravam o gabinete do ministro, Isto 
é uma mentira! Os meus subordinados eram cha
mados ao gabinete do ministro, e muitos deles 
voltavam à minha sala, constrangidos, para me 
informarem que tinham sido chamados lá. Mas, 
obviamente, de ordem do ministro, tinham que 
obedecer. Eu tenho vários outros esclarecimento_s 
que eu poderia prestar, mas gostaria que o senhor 
presidente me autorizasse a prosseguir. 

O SR. PRESlPEtfiT- (José lgnácio F~_reir~)
Eu pediria a V. S• que fosse enumerando os pon
tos que desela, porque a Presidênc[a tem prócu· 
rado registrar isso para, depois, indagar do de
p-oeilfe Lúcio a respeito deles. Até pediria ao se
nhor Lúcio Veríssimo q~e._por fineza, r~gistrasse 
estes pontos, para respondê-los um a um. 

V. S' continua comO-a paJavra. 

. O SR. MICHAL OARTENKRAill- Quanto. ao 
problema já por demais explorado aqui na Comis
são da ABM, o Sr. Lúcio, em seu depoimento, 
a página 55 diz refefíildo-se a mim, "ele deve 
ter-se equivocado com relação às_ datas". Ora, 
as datãs são praticamente irrelevantes.: -no h'leu 
depoimento. O que eu quis dizer; quaiiâo exempli
fiquei Com-o caso da ABM, era mostrar 
como a secretélria geral em tratada pelo ministro 
e pelo gabinete do ministro, à época. A minha 
intenção não era, e: continua não sendo, apontar 
aqUi irregularidades, ou acusar ninguém. Eu tinha 
como- intenção, no meu depoimento, mostrar o 
atropelo - e o caso da ABM mostr!'l isto clara
mente - que era introduzido em um processo 
normal de apreciação dos pleitos. Não tem nada 
que ver cbm datas. Portanto, mesmo que eu tives-

--se me equivocado, é absolutamente _irrelevante. 
Mas, não me equivoquei. O que quis exemplificar, 
afirmei e reafirmo, é que tomei cOnhecimento 
da aprovação do senhor_ ministro e en_çaminh_a
·mento ao senhor presidente da República, poste
riormente ao fato. Apenas isso, tendo dado um 
despacho que, obviamente, não pode-se caracte
rizar cótnóo aprovaÇão. Tudo, menos aprovação. 
Tanto o parecer da Sarem, como o parecer da 
secretaria geral, lançam muitas dúvidas e suge
rem modificações. Informações posteriores à pu
blicação no Diário Oficial foram de que cantatas 
fora·m feitos com a ABM e que a ABM informou 
e forneceu dados adicionais e, com base nisso. 
o SecretánO, Dr. Hilton Fialho, concluiu_ que as 
exigências da secretaria geral tinham sido cum
pridas. A secretaria geral não foi informada deste 
fato, antes da publicação no Diário Oficial. ls.to 
é que é_ importante. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Com rela· 
Ção a ess€: fato, V. S• confirma qlie foi soHcitado 
diversas vezes pelo _ministro, para que apressasse 

_ a aprovação do plano de aplicação? 

O SR. MICHo\L GARTENKRAUT - Confirmo. 

-0-sR.-RELATOH-(~rlos~Chiarelli) ~Pe~oal
mente pelo ministro? 

O SR. MlCHAL GARTENKRAUT - Pessoal-
mente pelo ministro. -· . ' 

O SR. -RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. s~ diz, 
ã:s fls. 22 e 23 do seu depoimento: "Não me restou 
outra alternativa senão a de convalidar a aJocação 
de recursos que fOra feita pelo senhor ministro" 
- logo depois de ter_ dito que recebeu várias 
solicitações do ministro. v. s• -confirma também? 



Setembro de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

O SR. MICHAL GARTE_NKRAUL ~ Çonfirmo, 
mas gostaria de acresc_entar que, nessa ocasião, 
o ministro me informou - sã então - qu-e o 
projeto tinha _sido modíflcado com nOVos 'dados 
remetidos pela ABM e que o senhor presidente 
da República ficou de, ele mesmo, sele<:ionar oS 
municípios que partiCipariam dó projeto e que 
ele, míriiStrO; finha aprovado, então, o projeto, co
mo foi encaminhado a ele pelo Secretário H~ton 
Fialho. 

O SR. REU\TOR (Carlos Chiarellif- senhor 
Michal, antes desse episódio;v.-s• dá uma infor
mação aqui que "o Dr. Hilton Fialho,_ Secretário 
Especial de Coordenação Ecoilóinka e--Social, 
exarou um parecer de pouco mais de uma lauda, 
dizendo resumidamente que se tratava de um 
bom projeto". 

O SR MICHAL GARTENKRAUT - Perfeito. 

O SR. REU.TOR (Carlos Chiarelli)- Com esse 
parecer, o processo seguiu à Sarem, com solicita~ 
ção--do chefe de gabinete do ministro para que 
providenciasse, de forma urgente. Correto? 

O SR MICHAL GARTENKRAUT - Correto. 

O SR. RElATOR (Carlos ChiareJJi)- Isso está 
escrito na papeleta de encamlrillamenfo; -reme-:
tendo para o próximo despacho com o presidente 
uma exposição de motivos no valor solicitado, 
com o vaJor de 1 og--milhões de cruzados, 

O SR MICHAL GARTENKRAUT - Correto. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- "ASarem 
encaminhou esse processo, então, à ~.ecretaria 
geral, onde ele foi analisado tecnicamente por 
solicitação_ pessoal minha, pelos meus adjuntos, 
que produziram um relatôrío que, em poucas pa
lavras, rebatia o parecer do Secretário, Dr. Hilton 
Fialho, e colocava os inúmeros problemas que 
o projeto-da ABM apresentava, concluindo negati
vamente pela concessão desse auxilio". 

Assim, temos um fato aqui, no sentido de que 
houve uma aprovação prévia pelo secretário espe
cial, temos uma urgência determinada pelo chefe 
de gabinete, temos o interesse pessoal do ministro 
e ai, então, é que chega à secretaria geral, e V. 
S• determina um estudo té<:nico, quando Se evi
dencia que o projeto não é bom e que merece 
ser rebatido. Correto? - - - --

0 SR. MICHAL GAR.TENKRAUJ _..:.-Entré outras 
sugestõ_es feitas pelo parecer da secretaria geral, 
como também pelo parecer da Sarem, é que vá
rios pontos deveriam ser ree-studados. O parecer 
da Sarem, inclusive que foi entregue à comissão, 
disse que não seria conveniente que fosse utiliza
da a fonte EGU, como estava Serido proposto, 
a fundo perdido, já que o ideal, na opinião dos 
técnicos da Sarem, é que a aquisição dos compu
tadores fosse fe.ita com financiamento, por exem
plo, da Caixa Ecoriôm1ca Federal. Isso _consta_do 
parecer da Sarem. Eu gostaria de esclarecer, por
que não entendi bem toda a pergunta. Tenho 
a impressão de que_ a seqüência que o nobre 
relator citou não corresponde à realidade, quer 
dizer, não houve interferérida do senhor ministro 
- que seja do meu conheclril.enfo - a não ser 
depois da autorizaçã-o do senhor presidente da 
República e da publicação do Diário Oficial. quer 
dizer, a ínterferéncia do senhor ministro- diga-se 
de passagem, o que não é um fato surpreendente, 

não usual, isso aconteceu várias- vezes inclusive, 
em outras oportunidades - foi no sentido de 
que o plano de aplicação deveria ser aprovado, 
porque todas aquelas dúvidas que foram apresen
tadas nos pareceres da (Sarem) e da secretaria 
geral já tinham sido sanadas. Com essa informa
ção dada pelo senhor ministro, obviamente, o pla
no de aplicação foi aprovado. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Mas,. 
quando esse Tatõ ocorreu já tinha havido _a publi
cação no Diário Oficial? 

.O SR:·MICHAL GARTENKJMUT - Qual fato. 
senador? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quando 
foLdito que já haviam sido sanadas_ as ... 

O SR MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente! 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Já tlnha 
havido a publicação? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Já tinha h a· 
vi do. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarel\i) - Então, 
V; S' confirma que a secretaria geral tomou conhe
dtnento da aprovação - e, _aqui, a expressão 
e a frase são suas - estou lendo apenas aquilo 
que V. s~- disse: "Evidentemente, com surpresa, 
Pt?:i9 Diário Oficial". -- -

O SR MICHAL GARTENKRAUT- Confirmo! 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Vou fazer 
uma interrupção. Dr. Lúcio Veríssimo, V. s~ diz . 
que aqui sobre--esSa matéria,· o--Que há lião é 
verdade. Houve um equívoco de quem informou 
à comissão. Essa exposição de motivos só foi 
levada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República depOis que todas as formalidades fo
ram cumpridas, inclusive o pedido de esclaredM 
menta feito pela Sarem na área da Secretaria Ge
ral. 

O SR. LÚÓO VERÍSSifv\0- .t:-verdade! É isso 
ãí!-Ç qut?: eu falei_é que é o cOrreto. Eu até st,~_geri 
à comisSão -que, Se fosse o --ca:io, pediSse à Seplarl 
o-processo;-porqoe-qoando o Dr. Michal informa 
que a data é irrelevante, não é, mas ao contrário, 
as datas são relevantes. No meu depoimento ante
rior, nobre senador, e_u _falei - e por gentileza, 
V. Ex• me corrija se eu estiver falando de forma 
diferente, - que no dia 25 de julho, a Seplan 
solicitou à ABM a complementação dos dados 
pedidos pela Secretaria Gerã[ que implica tam
bém a Sarem. No dia 3 de agosto, a Associação 
Brasileira dos Municípios envia à Seplan a cópia 
de um trabalho aue fora contratado com a MCT -
e fornece os dados complementares solicitados 
pela Seplan. No dia 18 de agosto, ou seja, quinze 
dias depois, o Sr. Ministro, à vista de um outro 
relatório do secretário de Coordenação Econô
mica e Social, aprova o projeto e determina que 
ele vá à sanção -píesídenciaL Essa aprovação do 
Senhor Presidente só ocorreu no dia 15 de setem
bro; quando os dados complementares da ABM 
foram fornecidos à Seplan no dia 3 de agosto. 
Está lá no processo. 

O SR. MfCHAL GARTENKRAUT - Sr. Presi
dente, permite-me um aparte? 
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O SR. PRES[QENTE (José lgnácio Ferreira)
Por favor, a Pr_esidênclayai te"ntar ordenar os -traba
lhos, ·e doravante vai pioceder aSsím, com a acorM 
dãncia da comissão; çolocou a questão por sua 
ótica, acareando Lúcio Verfssimo. O que é qtie 
tém a dizer V. S• Dr. Michal? · 

O SR. MICHA.L GARTENKRAUT- Continuo afir
mand? que diante de todas essas informações de 
datas, a Secretaria Geral só foi informada do 
que aconteceu posteriormente ao seu parecer, 
após a publicação da aprovação do Senhor Presi
dente da República no Diário Oficial. Afirmo e 
reafirmo que as datas citadas pelo depoente Lúcio 
Veríssimo podem estar até corretas, mas são irre.: 
levantes, porque a Secretaria Geral, nesse pro
cesso todo, não tomou conhecimento do que es
tava ocorrendo. A informação que o Secretário 
Hilton Fialho passou ao ministro de que todas 
as_ exigéncia_s feitas pela Secretaria Geral_ ep~l_a 
Safem- fOram atendidaS, é uma infornlãção dÕ 
Sr. Hilton Fialho,_ não foi sequer comunicada à 
Secretaria Geral e, na minha opinião, inclusive 
é falsa. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)-
Muito_bem, V. 8' tem alguma coisa a dizer? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Oaro que tenho, 
muito obrigado pela oportunidade. Também se 
V. Ex" me permite vou ler aqui uma parte do depoi
mento do Dr. Michal, a parte 21 do seu depoi
mento. Onde ele fala, entre outras coisas, -que, 
etn poucas palavrãs, rebatia o parecer da Sarem, 
rebatia o parecer do Secretário Dr. Hilton Fialho. 
"Por ordem do Sr. Chefe de Gabinete, o proces'sa 
apesar de tudo isso, em julho subiu ao miniStro, 
foi encaminhado ao Senhor Presidente da Repú· 
blica, num dos despachos seguintes do ministro 
com o-Senhor Presidente, e aprovado pelo PreSi
dente da República. A Secretaria Geral tomou -Co
nhecimento desta aprovação, evidentemente com 
surpresa pelo Diário Oflcial. Constatou-se que 
o secretário Especial de Coordenação Económica 
e Social, -tomando conhecimento do parecer da 
Secretaria GeraTnegativo, procedeu a contatos, 
com a ABM, adicíonou alguns dados novos ao 
processo, e informou a-o nlinistro, em parecer pOr 
escrito, - está documentado - que desta ma
neira o processo encontrava-se em situação insa
tisfatôria. E que tanto a Sarem como a Secretaria 
Geral da SePlan, estavam de acordo com a apro
vação ... " São informações do Dr. Hilton. Veja bem, 
Sr. Presidente, o próprio secretário-geral é quem 
afirma que foi levado um documento ao Senhor 
Presidente da RepúbliCa, sem os dados comple
mentares solicitados pela Secretaria Ge'ral, quan
do não é verdade. Só isso é que eu disse, ele 
deve ter-se equivocado, porque o processo só 
foi ao Senhor Preslàente -da República depois que 
a ABM apresentou os dados complementares. e 
que o Secretário de Coordenação Econômica e 
Social apresentou um novo relatório ao Sr. minis
tro, e o Sr. ministro houve por bem aprovar o 
projeto. Houve um equívoco, _apenas. 

O SR. PRESIDENTE {Jos_e lgnádo_ Ferreira)....::.. 
Dr. Michal, V. s~ tem a palavra. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT-Eu reafumo 
o que disse n"o depoimento anterior, às páginas 
20 e 21. No entanto, continuo~afirmarido que a 
Secretaria Geral não foi informada do fatO; a i~for-. 
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mação prestada ao Sr. Ministro, fOi dada peJo Sr. 
Hilton Fialho. Quando no meu -depOimento, disse: 
''Constatou-se,.,. isto se refere a uma constataÇão 
expost, isto é, quando verificamos o que aconte
ceu com este processo, foi Que constatamos que 
acontecera isso. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Muito bem, V. Ex& tem a palavra Senador Carlos 
Chiarem. - - -

O SR. RElA.TOR (Cài'Jos Chfai'elli)- Sr. Presi
dente, estamos verificando que há um descom
passo daro entre as informações do ex-secretário 
e do ex-_chefe de gabinete. 

Este fato inclusive me leva a verificar que havia 
problemas de relacionamento pessoal. com con
seqUências funcionais. V. S•, Dr. Lúcio Veríssfmo, 
nos disse aqui em seU depoimento que, num de
terminado momento, e se não me falha a memô
ria foi no dia 30 de novembro, V. s• chegou a 
colocar a questão nos termos de "ou ele ou eu". 
O "ele" era o secretárlo-geral. Foi na data em 
que V, S• saiu, de_ demissão ou foi exonerado, 
e foi na data também em que houve uma portaria 
referente às competências e atribuições de secre
tário-geral. Já que nós estamos verificando aqui 
que há sobre uma matéria, como um processo 
- deveria ter tramitação usua1- descompasses 
de informações, gostaria que o senhor esclare
cesse à comissão a que nível ia esta divergência, 
essa incompatibilidade que se manifesta nos de
poimentos e se reitera na acareação e naquela 
sua interferência e intervenção no seu depoimen
to, declarando que ou ficava um ou ficava outro, 
porque ambos não poderiam ficar. De onde de
corria esta situação de choque? Razões pessoais, 
por razões funcionais, por razões hierárquicas, o 
que que havia? -

O SR. LÚOO VERÍSSIMO - É dificil, Sr. Sena
dor, compreendermos o que se passa, realmente, 
na cabeça de outras __ pessoas. Eu não podefia 
interpretar o que se passava com o Sr~ Secretá
rio-Geral, sempre o--reSpeitei e sempre procurei 
atendê-lo da melhor maneira possível. Ele pode 
confrrmar que, raramente, paSsava pelO meu gabi
nete. Existia uin corredor -interrio entre o gabinete 
do ministro e o elevador privativo, no meio do 
caminho ficaVa a minha .5ala, e ele raramente pas
sava por ali. As vezes em que eu precisava falar 
com ele, de difícil aceitação, tinha sempre que 
falar com o chefe de gabinete. Havia problemas 
de filosofia, de diretriz; o Sr. Ministro era centrali
zador nos seus _ _a tos e ações, o próprio secretá
rio-geral, logo no infdo_ do_ seu ~_epoimento, diz 
que o próprio Sr. Ministro Aníbaf Teixeira procU
rou, no iníciO da sua administração, retirar delega
ções de competência que eram de ações execu
tivas normais âo secretário-geral. -

V, Ex"_ há de compreender, senador, que eu 
es.tava em uma função de chefia de gabinete, 
ev:tdentemente procurando dar prosseguimento 
àquela linha de ação traçada pelo Sr. Ministro, 
que esbarrava administrativamente, funcional
m~nte com as idéias do Sr. Secretálio-GeraL Daí, 
ev:tdentemente, terem surgido esses problemas 
todos, e no dia-a-dia a coisa vai esquentando, ' 
chegando a um ponto em que era: preferível sair, 

O SR. RELATOR (CarloS thiare!Ú)- SÓ para 
completar, antes de ouvir o Dr, Michal. 

_V_. S• fafoli das diretrizes dadas pelo Sr. Ministro; 
V. s~ é quem considera o Sr. Ministro centrali
iãdor? 

O SR-. LÚCIO VERÍSSIMO- Sim, eu já afirmei 
isso. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. S• diz 
que -as- ·diretrizes do então ministro esbarravam, 
administrativamente, no secretário-geral. Mas o 
s~cretário-geral não era o homem de confiança 
do ministro? 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO -A despeito de ser 
o homem de confiança, o Sr, Ministro entendia 
que os assuntos ligados à área de administração 
da Seplan deveriam ser tratados a nível de gabi
nete. Como, _aliás, senador, está fazendo agora 
o Ministro João Batista de Abreu. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)-A questão 
que estou lhe colocando é outra: V. s• está nos 
dizendo que diretrizes, decisões, posturas do mi
nistro esbarravam no secretário-geral? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Sim, porque o 
secretário-geral tinha delegação de competência, 
dada inclusive por ministros anteriores, que não 
foi cassada pelo Ministro Aníba1 Teixeira, que lhe 
dava poderes de administrar por delegação de 
competência. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O secretá
rio-geral -se antepunha às diretrizes do ministro, 
que era seu chefe, que era seu superior hierár
quico, e foi quem o nomeou, ou não? 

ó SR. LÚOÓ VERfssiMo - O Sr. Secretá
rio-:_Geral informou aqui que ele foi convidado pelo 
Sr, Mi_nistro

7
_Aníbal Teixeira, e quem o nomeou 

foi o Senhorl?residente da República. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Mas ele 
se-_-comportava na Secretaria Geral como uma 
pessoa subordinada ao ministro, ou como uma 
pessoa autônoma com relação ao ministro que 
opunha obstáculos às diretrizes do seu chefe ime
diatart:~ente sUperior? 

O SR LÚOO VERfSStMO -Às vezes Procurava 
se opor, às vezes também se colocava de acordo 
com o Sr. Ministro. Talvez ele possa responder 
melhor do que eu, 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, es
tou perguntando a v. s•, como chefe de gabinete. 
Às vezes o secretário-geral se opunha ao ministro; 
mas ele se opunha com base em que tipo de 
força: de prestígio, de capacidade de resistência? 
Porque se o chefe de gabinete do Senador José 
lgnádo se opõe às diretrizes que ele determina, 
tenho a impressão que dificilmente ele vai conti
nuar sendo um homem de coofiença, ou titular 
de qualquer cargo de confiança. Gostaria, por iSso 
mesmo, que V. S•, já foi dito aqui, tinha difkuld.ilde 
de acesso também ao secretário-geral. V. St era 
o chefe de gabinete e não era, costumeiramente, 
atendido, quando queria falar com ele tinha difi
culdade de acesso. E era _o homem que repre-
$entava o ministro! -. 

As diretrizes do ministro esbarravam no secretá
rio-geral. O secretário-geral se opunha a algumas 
medidas do ministro, com outras concordava; es
tabelecia um ju_ízo crítico sobre as decisões do 
Seu- superior: E COritiriuou. secretário-geral, eÍl
quanto o ministro foi ininistro! 
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O SR. L0Ci0 -VERÍSSIMO~ Certo. 

O SR. REU\TOR (Carlos Chiarelli) - Como 
era essa relação estranha de hierarquia entre am
bos. Depois vou perguntai ao Secretário-geral. 
Agora quero saber a posição de V. S•, como inter
preta esse fato? E volto à minha peigunta original: 
V. s• disse que, numa determinada ocasião, era 
ou ele ou eu. 

Então, V. S• Se opôs ao secretário-geral, a tal 
ponto de colocar que ficava um ou ficava outro. 
E V, S• era homem ligado ao ministro. E sai V. 
S• e ficá o secretário-geral! 

Então, o chefe de gabinete que é da equipe 
do ministro, que cumpre as ordens do ministro. 
s_e atrita com o secretário-geral, saL O secretá
rio-geral que opunha anteparos, permanece? O 
senhor podia me explicar isso ai? 

O SR LÚCIO VERfSSIMO - Sr. Relator, o Sr. 
Ministro Aníbal Teixeira tinha, evidentemente, na 
Seplan diversos outros colaboradores da sua con
fiança, e ele aceitou a minha demissão e colocou 
no meu lugar o Dr. Geraldo de AlenCar, que ê 
um técnico renomado e que, talvez, por isso mes
mo, se desse muito melhor no trato com o técnico 
Micha1 Gartenkraut, do que eu qUe não sou técni
co. O Sr. Ministro Aníbal Teixeira, por ser um 
homem público, político - já expliquei, já falei 
isso anteriormente -, ele _tem por dom, tem por 
lema não criar constrangimentos, não criar ares
tas, Ele procura contornar aqueles pontos de difi
culdades que existem na administração_para leyar 
sua tareia adiante, -ele tiriha Um planO de ação 
g"overnainental para levar a cabo; ele "tin11-a toda 
a programação financeira da Seplan, que ele acer
tava inclusive com o Sr. Secretário-Geral. Então, 
é cjuestão de administração, uma questão de fo
rum íntimo do Sr. Aníbal Teixeira. 

O SR. REU\TOR (Carlos Chiareni)· _:sr. Lúdo 
Veríssimo, o Senador Itamar Franco, que já se 
ocupou dessa matéria no seu depoimento ante
rior, disse exatamente o seguinte: 

"O Sr. secretárío-getal que fOi q-u-estionado_ 
aqui pelos Srs. Senadores disse que não sa
bia quem o havia nomeado,_ quem o havia 
indicado para o Senhor Presidente da Repú
blica nomeá-lo para secretário-geral." 

Ainda diz aqui o Senador Itamar Franco: 

"Não sei se continuo achando-ainda que 
esta indicação se-deu através do Sr. Jorge 
Murad" 

v.- s• Confirma esse fatO? O -serihor recorda-se 
que disse: "tenho toda a convicção que sim". 

O SR. LÚCJO VERÍSSrMO - Recordo. Tenho 
toda a convicção que sim. Por quê? V. Ex•- me 
faria a pergunta, por quê? Posso responder? 

OSR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Bem. Não 
fg, mas cabe. 

O SR. LÚCIO VERÍSSTMO- Por i:Juê? Porque 
desde à época inclusive em que foi nomeado 
o Sr. Anlbal Teixeira Ministro da Seplan se cogita
va, já se falava pela ir:nprensa, de que .o candidato 
dele era o Dr. Carlos Lessa. 

···o_SR. RELATOR_--(carlô.S-Chiaiellir- Defe 
quem? 
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O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Dele, ministro. 
Era: o Dr. Carlos LeSsa. No entanto, havia indiCa
ções de outros técnicos, in-clusive Dr. Michal, que 
começou a aparecer no noticíáiío da iinprensa 
antes da sua nomeação. Depois, no evento_ da 
sua nomeação, na formalização do convite à no
meação pelo Senhor Presidente da República, to
da a imprensa comentou que o Dr. Michal Garten
kraut havia sido indicado, obviamente, pelo Dr. 
Jorge Murad, de_ quem era assessor; 

Eu não falei com o- Dr. Jorge Murad; jamais 
falei com ele, a não ser bom-dia, boa-tarde. Ja
mais falei com o Ministro Aníbal ou consegui tirar 
dele a confissão de que teria sido por indicação 
do Dr. Jorge Murad a indicação do Dr. MichaL 
Não. Mas é convicção que se tem; acredita-se 
ou acha-se. Então continUo achar1d0--que real
mente o Dr. Jorge Murad teria influído na desig
nação do_ Dr. Michal. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Eu poderia 
acrescentar uma informação? Acho que posso 
ser útil. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)-- V. s~ 
com a palavra. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Trabalhei 
com o Dr. Jorge Murad quando estive -lotado na 
assessoria do Presidente, e trabalhei também com 
outros assessores diretos do Presidente. Pratica
mente, nos últimos seis meses da minha perma
nência no Palácio do Planalto, trabalhei todos os 
dias, praticamente em tempo integral, com o Em-
baixador Ricúpero. -

Gostaria de aproveitar a oport-Liriidade pa:ra ]er 
um telex que acabo de receber dele, aliás, é ante
rior à data da instalação desta CP!. Um telex diri
gido ao Embaixador Luís Felipe" de Seixas Correta, 
substituto do Embaixador Ricúpero, na Presidên
cia da República, enviadO de Genebra no dia 1 ~ 
de fevereiro deste ano. Este telex diz o seguinte: 

"Rogo-lhe o favor de procurar fazer chegar 
a seguinte mensagem ao nosso amigo Mi
chaJ Gartenkraut:: "Nesse momento de_ difi
culdades e incompreensões quero trazer o 
meu caloroso abraço de solidariedade e sim
patia e reiterar-lhe, como sempre apreciei, 
o tempo de nosso convivia na Presidência, 
sua integridade peSsoal e profissional, sua 
competência e dedicação. Felicidades. Afe
tuosamente, Rubens Ricúpero." 

Não sei que tipo de conclusão se pode tirar 
do fato de que a imprensa noticioU que, obvia
mente, o meu nome foi indicado peJo Dr. Jorge 
Murad. Se foi, eu desconheÇo. Mas se realmente 
foi, é uma honra para mim. Acredito que qualquer 
um dos assessores diretos do Sr. Presidente, com 
os quais trabalhei diuturnamerile, em tempo----cinte
gral, possa ter feito a- indicação. Não vejo por 
que essa ligação especial, em cima do nome de 
apenas uma das pessoas com as quais trabalhei. 
Eu gostaria de ~proveitar também para eSclarecer 
um ponto importantfssimo do depoimento do Dr. 
Lúcio, se o Sr. Presidente me permfte. Dr. Lúcio 
disse que se atritou comigo, tinha atritOs frequen
tes e que isso foi um dos fatores decisivos para 
a sua salda da Seplan. Eu nego categoricamente 
isso. Eu não tive nenhum atrito corri o Dr. Lúcio 
Veríssimo. Eu disse no meu depoirrierito imterior 
que tive, sim, disCussões com O Ministro Aníbal. 

N_ão _tive nenhum- atrito com o Dr. Lúcio. Logo 
no iníCio da nossa gestão, quando eu assumi, 
o 1\".:nistro Arubal me apresentou um projeto de 

-mudança no organograma da Seplan que, resu
mídamente, colocava a Secretaria Geral Como a 
super0sora do Departam_ento de Administração 
e do. Departamento de Pessoal. Mais nada. Eu 
argUmenfer -caril- b rhinistfci que aquilo não- era 
conveniente. Era abril de 1987, estávamos às vOl
tas com a aceleração infladonária e um clima 
económico bastante complicado. Eu ponderei a 
ele que obviamente quem tinha o direito de mudar 
o organograma da Seplan era o ministro; trata-se 
de uma portaria do ministro, p-or sinal, e que se 
ele quiSesse fazer poderia fazer, e inclushte teria 
o meü apoio. Porém, eu __ argumentei a ele que 
não era o momento propício e que aquele formato 
não era conveniente do ponto de vista adminis
trativo. Não se tratou .de uma discussão de poder 
dentro da Seplan nem poderia ser. Uma luta de 
poder entre secretário-geral e ministro não faz 

-nenhum ·sentido. Só se o secretário-geral for um 
psicopata, masoquista. O ministro concordou 
com as minhas ponderações e deixou de lado 
o projeto de alteração do organograma; deixou 
de lado, Concordou com as minhas ponderações. 
Eu não me opus -à modificação, apenas ponderei 
que_ não era conveniente e o ministro concordou 
comigo. D_eixªmos isso para depois, coisa que 
é notória, nunca foi feita. Em seguida o ministro, 
logo no início também, disse_ que tinha idéia de 
separar a Secretaria Geral déi-Pie5id€ncia .do lpea. 
Argumentei com o Sr. Ministro da inconveniência 
de tal atiti.ide; argumentei com fatoS, cõm argu
mentos técnicos-. Apenas isso. E o ministro, mais 
uma vez, concorciou com a minha ponderação, 
tantO é qUe no final de·abril levou ao Senhor 
Presidente da República a minha indicaÇão para 
a presidência do lpea, para o qual fui nomeado 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro Aníbal. Em seguida, tivemos algumas dis
cussões técnicas ~ eu e _Q Ministro Aníbéil ~ 
a respeito do PAG, a respeito do processo de 
organização da agenda. Nunca coloquei um obs
táculo em termos de inversão hierárquica na ad
ministração da Seplan; toda vez que achei que 
alguma proposta estava errada, expus francamen
te ao Sr. Ministro. Se outras pessoas ficaram me
lindradas com isso é um problema apenas delas. 

Os atritos que tive com o Sr. Ministro, ex-Mi
nistro Aníbal Teixeira, foram atritos em discussões 
técnicas. Toda$ as vezes que suspeitava que havia 
alguma coisa errada no procedimento- inclusive 
nb processo çi~ organizaçãO da agenda do Sr. 
MiniStro Ccim o"Senhor Presidente, isso falei várias 
veies com o minístro e que _estava sujeita ao gabi
nete do ministro-, eu expunha isso francamente 
e lealmente ao Sr. Ministro. Não vejo por que 
ou a ónde o Sr. Depoente Lúcio Verfssimo foi 
achar todos esses atritos comigo, não me lembro 
de ter tião nenhum atrito com ele. -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre 
relator, eu só pediria a V. Ex" para fazer uma pe
quena intervenção dentro de sua linha de racio
cínio.____Não vou voltar ao Dr. Murad, para deixar 
mais à frente, mas gostaria de ler para v. s• e 
pedir ao Dr. Lúcio que confirmasse o que está 
escrito. 

"O SR. LÚCIO VERfSSIMO - EJdstiram 
liberações de recursos com plano de aplica-
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ção,_ mas sem o conhecimento do Sr. Minis
tro e do Senhor Presidente da República. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- E, nesse 
caso, quem -seria-o responsável por eSsa libe
ração sem plano de aplicação e sem o conhe
dmentó dO Presidente e do Ministro Aníbal 
Teixeira? 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO - Não. V. EX' 
não entendeu. Existiram, sim, os planos de 
aplicação em cada processo, mas os convê
nios foram realizados sem o conhecimento 
do Sr. Ministro e do Senhor Presidente da 
República. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sim. 
Neste caso forarn aSsinados por quem? QUe-
autoridade da Seplan aSsinou? · 

O SR. LÚCIO VERíSSIMO - Secretário
geral. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR~ Em su
ma, quem era o ordenador de despesas? 

O SR. Lúao VERISSIMO - Secietáilo
geral. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Secretá
rio-geral é ordenador de despesas? 

. O SR. LÚCIO VER{SSIMO- Sim, senhor." 

O SR. MANSUETO DElA VOR- V. s~ confirma 
isso, Sr. Lúcio Verissimo? 

O 'SR. lÚCIO "'IER1S-SIMO-:C:. ConiTrrno, Ex•. 
Confirmo, sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O que: teiT1 a dizer 
V. S•-sobre isso, Dr. Michal? - -

O SR. MICHAL GARTENKRA.UT - A confir· 
mação sería em relação a qual pergunta? 

O -sR. ITAMAR FRANCO - A que li. Que V. 
s~ poderia liberar planos de aplicação sem o co
nhecimento do Senhor Presidente da República 
e do ministro, que v. s· ... 

O SR. MICHAL GART,ERKRAUT- Liberar, re
cursos, senador. 

O SR. lT AMAR FRANCO - Aqui está escríto: 
"planos de aplicação em cada processd'~-- You 
ler novamente para que V. S• confirine ou não: 

·•o senhor não entendeu. Existiram, sim, 
os planos de apUcação em cada processo, 
mas os convênios foram ... " 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT .:... Os 
convénios ... 

O SR ITAMAR FRANCO.:....:.:.:: realizados 
sem o conhecimento do Sr. Ministro- peço 
a atenção de V. S•, Dr. Michal- e do Senhor 
Presidente da República. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Foram 
asgjnadOs por quem? Que autoridade da Se
plan assinou esse convênio -s-em conhedw 
menta do Senhor Presidente da República 
e do Ministro? <'O Secr'etáiio-gerar·. ''Em Su· 
ma, quem~era o ordenador de despesa?" "O 
secretário-geral''. Senador:"O Secretário-Ge
ral é o ordenador de despesa? O Sr. LúCio 
Veríssimo: "Sim, senhor". O Sr. Mansueto 
de Lavor: "Parece que ele diz ~qui que não 
era, mas o _senhor afirnia". "I:: _o secretário
-geral'"." 
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Gostaria que V. S• explanasse oU-exemplificasse 
ou fizesse alguma contradição com o que está 
escrito aqui, ou confirmasse, evidentemente. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Pois não. 
Confirmo, mas acho que merece um esclareci· 
menta. O secretário-geral da Seplan tem delega
ção para assinar os convênios referentes_ ao Pro
grama de Cooperação Técnica da Sarem. Então, 
ele assina esses convênios por dele-gação do Sr. 
Ministro. E, dada a delegação, não vejo por que 
teria que consultar o Sr. Ministro, rriuito menos 
o Senhor Presidente __ da República. Realmente, 
não dá para entender. Tõdos os secretários-gerais 
e todos os ordenadores de despesas do Poder 
Execütivo que têm delegaçãO de assinar cohve
nios e, enfiiTl, aprovar processos- não podem se 
dirigir ai:is ministros respe"diVOs que lhes delega· 
ram essa competência e, muito menos, se dirfgii' 
ao Presidente da República para, por acaso, não 
sei se essa era a intenção do depoente, pedir 
licença para usar a delegaçãO- de competência 
que lhe foi dada. Acho isso realmente um contra
senso. 

Gostaria de aproveitar para dizer qUe, sim, o 
secretário-geral é um dos ordenadores de despe
sa da Seplan, as_sjm como todos os secretários
gerais - basta consultar o Diário Oficial todo 
dia. O EmbéiixadOr Paulo Tarso Flecha de Lima 
aprova planos de aplicação e os publica nO Diário 
Oficial. O Diário Oficial, quase todo dia, tem 
um plano de aplicação do ltamaraty assinado pelo 
Secretário-Geral Paulo Tarso. · 

Realmente, acho que é uma infoimaçãO que 
confunde mais do que esclarece. Existem, inclu
sive, outros ordenadores de despesa na Seplan. 
O próprio Secretário da Sisef ·é-üm ordenador 
de despesa, o Secretário da Sarem -é um ord"e
nador de despesa, tanto é que assina várias libera
çõ_es em conjunto com o Secretário-Geral, e as
sim por diãnte. Não vejo qual o motivo para sur
presa. 

Gostada de fazer um comentário a esse respei
to, relacionado com··tsto. Página 97, do depoi
mento do Dr. Lúcio, ele diz o Seguinte: "O Sr. 
Ministro Aníbal Teixeira também tinha esse poder 
e, no entanto, por vma questão de ética, de tradi
ção, desde a gestão do eminente Ministro João _ 
Sayad, levava-se ao Senhor Presidente da Repú
blica. Foi um acordo de cavalheiros, _vamos dizer 
assim". 

fsto é completamente falso. üSr. Ministro Aní
bal Teixeira, na realidade, era obrigado a levar 
as EM ao Presidente da República por lei. A legisla
ção do F_undo Especial exige isso. A legislação 
do (PIN) (Proterra) exige isso. Não tem nada de 
ética envolvido aí no processo. O Ministro era 
obrigado por lei. Está explícito no decreto que 
regulamenta o (P[N) (Protem!) e o Fundo Especial 
e, principalmente, o (EGU), que é um elemento 
de despesa orçamentária. A liberação só poderia 
ser feita pelo Senhor Presidente da República, por 
proposta em exposição de motivos do Sr. Minis
tro-Chefe da (Seplan). A comissão pode consultar 
a legislação a respeito desses fundos e vai ver 
que isso está explícito na legislação. Não há ne
nhuma questão de ética envolvida. Uma informa
ção prestada pelo depoente Dr. Lúcio; em seu 
último depoimento, é falsa. Em _outro lugar ele 
aduz que eu teria faltado com a ética por não 
ter procedido da mesma forma; em respeito à 

int~ligência da comissão, adro que não ê preciso 
comentar mais nada. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Antes 
de passar a palavra ao nobre relator, novamente, 
Dr. Lúcio, V. S• quer fazer alguma alusão? 

O SR. LÚCio vERíSSIMO ~ llu~tre S~nador, 
veja b-em_; Dr. Michal esiá ocupando todO o te"ffipo 
da comissã"o·e estou anotando os itens todos para 
fazer ll_m rebate final, está certo? Então, eu espe
raria pela informação dele, ou porque teria que 
começar de.sçle quando ele também iniciou o seu 
depoimento para que eu pudesse contestar aquilo 
que acho que deve ser contestado. 

--O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não. POr
que acredito que -não vai haver essa estratégia 
de concluir a ouvido do Dr. Michal e depois ... 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO - Desculpe, nobre 
Relator, mas foi assim que o. Presidente ... 

O SR-RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não. Ele 
diligenciou nesse sentido, mas eu acho que agora 
nós gostaríamos de que V. S 1 fizesse as manifes
taçôes que -~erão interrompidas no momento que 
forem julgadas inoportunadas. 

O SR MICHAL GARTEI'!KRAUT - Permite V. 
Ex'=-um aparte? 

O SR. RELATOR (CarloS Chiéifelli)- (Assen
timento.) 

O SR. MICHAL GARTEI'!KRAUT - O Dr. Lúcio 
p-restou o depoimento _dele com o meu depoi· 
menta na mão. Eu não tive a mesma chance. 
Ei1tão eu eStOu, em parte, responderido algumas 
afirmações que ele fel. Ele já teve essa oportu
nidade dirigiu-se a Coniissão, tendo a íntegra do 
meu- depoimento nas maõs. 

o·sR. PRESfDENTE (Itamar Franco)- Mas 
y. s~ terá agora a oporh,midade, se quiser rebater 
qualquer afirmativa do Dr. Lúcio Verissimo. A Co
missão lhe dará essa liberdade e V. s~ está. esc:u
tando de viva voz o Dr. Lúcio Veríssimo, tem os 
depoimentos aí e não terá nenhum constrangi
mento em rebater, como deVe ter rebatido ·algu
mas afirmativas do Dr. Lúcio Veríssimo. (Pausa.) 

Dr. Lúcio Veríssimo, vOlto a palavra a V. s~ 

O SR LÚOO VERÍSSlMO - Pois não não. 
No inicio da sua dissertação o Dr. Michal falou 

que as ações do_ Sr. _Secretário-Geral, do minis
têrio, ações executivas, lhe são delegas pelo Sr. 
Ministro é uma delegação de competência que 
o Sr. Secretârio-Geral tem mas não a responsa
bilidade_ daquilo qUe ele assina. Então, quando 
o Sr. Secretário-Geral assina uma plano de aplica
ção de qualquer liberação autorizada pelo Sr. Pre
sidente, ele assina por delegação de competência 
e.=..._ segundo expressões dele aqui hoje não assu
me respons<:~bilidade, A responsabilidade conti
nua sendo .do Sr. MinistrO, 

Apenas estou fazendo referência a esse fato 
para que depois a Comissão possa juríaicamente 
estudar, refletir sObre o que o Dr. Michãl alegou. 

Com relação as açóes, os cantatas, que segun
do 0-SeCretário-Geral êiãri1 TreqUerite, erãin assi
duamente feitas pelo gabinete do Ministro com 
o Sec-i-etário dei T escuro, quero lembrar ao Dr. 
Michal que foi ele mesmo quem me disse que 
já havia feito um açerto com o Dr. Andréa Calabi, 
exatamente por causa do nível de direç_ão e asses-

soramento superior que ambos tinham, e de que 
ele tinha acertado, e que toda vez que o Sr. Minis
tro tivesse interesse em ver agilizada a liberação 
de recursos, já na esfera do Tesouro, se o Ministro 
me -pedisse eu poderia falar com o Dr. Michal 

- que ele falaria com o Dr. Calabi. Então, se alguma 
vz o Ministro me solicitou que eu ftzesse algufl) 
cantata com o Dr. Calabi, eu o fiz via Secreta
ria-Geral, através, da sua chefia d~ gabinete, nunca 
com o Dr. Calabi. Acredito que talvez ele tenha 
falado com Dr. Calabi no gabinete do Ministro 
Aníbal, quando lá esteve uma ou duas vezes. Não 
posso precisar que eu tenha alguma vez falado 
com o Dr. Calabfsobre a utilização de processo. 

Quanto à afirmação do Dr, Michal de que a 
exposição de motivos assinada, onde o Senhor 
Presidente coloca o seu "de aco_r_do .. para a apro
vação de um crédito, e que esta EfY\ Qera obriga
ção ao estado após a assinatura do Senhor Presi
dente, também vou deixar para uma reflexão pos
terior da Comissão, porque no meu modo de 
·entender, pelo que entendo muito pouco da lei, 
o estado sô é comprometido quando é feito o 
plano de aplicação e liberado o recurso, via Secre
taria de Controle Interno e via Secretariã âe T escu
ro Nacional. É assim que eu entendo, ele pode 
interpretar de outra maneira, mas ele afirmar que 
a -EM assinada pelo Senhor Presidente obriga o 
estado, deixaria então a juízo da Comissão. 

Ele, Dr. Michal falou em atritar e nos atritos 
que eu tive com ele; lembro-me, logo no começo 

. do meu depoimento, de que foi o próprio Relator, 
Senador Carlos Chiarelli, isto está evidentemente 
também no meu depoimento, quando tratava do 
assunto da indicação do Dr. Mtchal para Secretá
rio-Geral ou _talvez da s_ua administração da Se
plan, o Senador Carlos Chiarelli disse que o Secre
tário-Geral teria afirmado aqui que tinha um mau 
relacionamento comigo são palavras do Senador 
Carlos Chiarelli. Se por acaso eliâiSSe que alguma 
vez me atritei com o Secretário-Gera;!, se me é 
permitido, talvez eu tenha fafado como força de 

- expressão, eu nunca me atritei Com o Secretá
rio-Geral. Então, peço desculpas ao próprio Dr. 
Michal pelo que eu teria falado aqui não sei se 
COnsta do meu aepoirhento, eu lião o tenho aqui 
em maos-, mas se realmente eu falei isso e consta 
do meu depoimento, peço ao presidente que acei
te as minhas desculpas porque não atrítei jamais! 
Porque eu nem tinha condição de conversar com 
ele, pois eu falava mais com o seu chefe de gabi
nete, depois de um certo tempo. 

Com relação à assinatura de convênios elabo
rados pela Sarem, no programa de assistência 
aos municípios, o Dr. Michal disse que não previ
sava levar ao presidente porque ele tinha delega
ção de competência e que eu teria proclamado 
aqui uma falsidacje ao declarar que_ o Ministro 
Aníbal Teixeira teria competência para liberar re
cursos, se o quisesse, sem levar ao Senhor Presi· 
dente da República. 

Com relação -aos convênios e o problema da 
ética eu_ tive ocasião de explicar aqui à Comissão. 
I:. qUe O Sr. MiniStrO-havia acordado com o Senhor 
Presidente que a despeito de ele, Sr. Miilistro Aní
bal T eixeira~possuir do Senhor Presidente da Re
pública até uma autorização em Exposição de 
Motivos, tenho certeza que o Sr. Ministro Aníbal 
Teixeira deverá conftrmar isso aqui na Comissão 
para assinar a lib_eração de_ recursos, eu não vou 
precisar agora de quais os fundos, Isso seria para 
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a reserva de fundo_ especial de encZirgcis geral 
da União, mas o Sr. Ministro naturalmente confirw 
mará isso à Comissão. Então, o que disse à Co
missão aqui que o Dr. Michal, que o Secretâ
rio-G_ei:ãl tinha srm uma- delegação de compe
tência do ministro, aliás uma delegaÇão de coni
petência do ministro antertor, João Sayad, e que 
foi preservada, ela manteve-se preservada. Então, 
ele não cometeu nenhum ato ilidto ao assinar 
os convênios, aperias por um princípio, Uma filo
sofia de comportamento do Ministro Aníbal Tei
xeira, que se resguardava e conduzia ao Senhor 
Presidente da RepúbUca pleitos de até 50 mil cru
zados para a aposição "de acordo" do Senhor 
Presidente, que o Sr. Secretáríó-Geral mantinha 
a prática de _assinar convênios de assistência aos 
munidpios e secretarias -estãduais,- entidades, 
convênios, esses na faixa de 1 milhão, 2- milhões, 
1 milhão e meio de cruzados e que nós, do gabi~ 
nete, ai eu digo: da chefia do gabinete e do gabi
nete do Ministro, só tomávainos conhecimento 
no Diário Oficial. Ele não cometeu nenhum ilíci
to, aliás, falei isso no me_u depoimento,- aperiàs 
no pensamento noss_o, meu, de chefe de gabinete, 
o Dr. Michal não procedia corretamente com o 
Sr. Ministro e nem com o SenhOr-Presidente da 
República. É questão de pensamentO meu. Ele 
pode - como falou aqui agora - tinha todos 
os direitos. Tinha. Ele tinha delegação de compe
tência, mas, como ele disse no princípio que a 
delegação de competência não onera a ele Secre~ 
tário-Geral, mas ão Ministro, que a responsabi
lidade- são palavras dele- não é-do Secretário, 
é do Ministro, por delegação _competência, fico 
sem entender. 

Continuando, Sr. Presidente. O s-r. SecrE:.tário 
acabou de nos relatar que o Sr. Secretário âa 
Sarem assinava com ele a liberação de recursos, 
ambos por ·delegação de competência ou pela 
lei que lhes facu1tava esse direito, do Fundo de 
Resetva Especial e do PIN- Proterrá mê parece. _ 

O SR . .MICHA.L GARTENKRAUT - Não· tem 
nada com o PIN - Proterra. 

O SR. LÚCIO VERiSSifv\0- Mas, esses recur~ 
sos ... ..:..._ desculpem-me, mas, não sei qual é dos 
fundos. Está gravado, é_ só voltar atrás e--verificar 
o que V. S• falou. O que quero explicar, quero 
deixar bem claro à Comissão é que esses doCu
mentos, essas liberações de recursos, que-eram 
assinadas pelo Secretário da Sarem com o Secre
tário-Geral, eram aSsinados~ os planos de aplica~ 
ção, depois da assinatura do Sr. Presidente na 
EM. exposição de motivos. Então, aí eles estavam 
exatamente~ apenas - conforme palaVras dele 
mesmo - convalidando aquilo que já tinha Sido 
autorizado, desde que o órgão técnico da Secre
taria Geral que, nesse caso, era a Sarem, já havia 
observado todos os trâmites para a execução nor~ 
mal do projeto, 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Dr. LúciO, 
não quero impedí-lo de fazer as suas manifes
tações. 

Sr. Presidente, temos por-objetivo da ComissãÕ 
esclarecer alguns pontos centrais à questão. Por 
exemplo, há aqui uma afirmativa do Dr. Michal, 
em depoimento, onde diz que_ o estilo que o Sr. 
Ministro Aníbal Teixeira imprimiu, em_ üm ritrrlo 
tão frenético ao processo de alocação de recursos 
na Seplan que nos mes_es finais do ano, não raraM 

rilente S. Ex• acabou levando e submetendo o 
Senhor Presidente e><posições de motivos que, 
_se aprovadas, não encontrariam respaldo de cré
dito nas respectivas rubricas. Esse fato é verda
deiro? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - É verda
deiro. 

-- O SR. RELATOR (CarieiS Chiarelli)- Com isso. 
V. Ex' nos leva a -crer- que havia um processo 
de desorganização na estrutura do Ministério. no 
gabinete do Ministro, na quantificação de recursos 
que eram liberados? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente. 

O SR. RELATOR (Carlos_Chiar_elli)- Se havia 
um descompasso nas verbas, não haviam meca
nismos prévios de controle, os pedidos chegavam 
e não eram aferidos, apreciados tecnicamente, 
não eram sequer examinados, quanto ao mon

-tante a que correspondiam, antes de serem leva
dos pelo Ministro, ao Senhor Presidente da Repú-
blica? -

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Veja bem, 
a slstemátíca de organização ela agenda do Sr. 
Ministro com o Senhor Presidente da República 
era de tal forma desorganizada que, muitas vezes, 
as ordens sairam ::-e nós temos várias papeletas, 
aí, para se exemplifica_r - na véspera, pedindo 
a elaboração das EM, e, s_e fosse uma EM, real
mente, n?Jo haveria um grande problema, mas 
eram dezenas de EM, que, muitas vezes, subiam 
ao Gabinete do Ministro· e os órgãos técnicoS! que 
as. elaboravam, e a própria Secretaria Geral, não 
tomavam conhecimento se o seu Presidente tinha 
assinado todos ou não. Havia um grande periodo 
para que a Secretaria Gerarfos:S-e infõnYlada quais 
as EM que foram aprovadas ou autorizadas pelo 
Senhor Presidente da República. Isto, obviamente, 
-gerava uma C6rlfusão no controle. Várias ~ qUe 
fó-rãiil- produzidaS nunca foram aprovadas pelo 
Senhor Presidente da República e eu desconfio 
que, talvez, nem tenham sido levadas e muito 
_m~?nós [Qrc;,tn: devolvidas aos órgãos técnicos. De 
modo qUe o controle, nuJTI processo deSse tipo, 
fic_ou impossível e, o que é pior: passou-se a utilizar 
a sistemática,_ confirmada no depoimento do Dr. 
Lúdo, de ·suplementar, ex post, a rubrica sem 
crédito, C:Jm a reserva de contingência. 

Quero aproveitar a oportunidade para chamar 
a atenção dos SrS. Congressistas - esta é uma 
prática totalmente inadequada e que não exime 
o autor da proposta sem crédito, isto é o Ministro 
levou ao Presidente uma EM, a1,.1t0rizando a libera
ção de recursos de uma_rubriCa sem crédito orç:a
mentãrio, com o argumento de que havia crédito 
ria reserva de contingência. . 
- É, assim, Srs. Congressistas, que se gera o défi

cit público neste país e foi, ás~Siin, que hOuve a 
necessidade, se não me falha a memória- única 
na história, de se proceder a uma lei de "excesso", 
já no final de 1987, para que se pudesse proceder 
ao pagamento da folha_do_funcionalismo da 
União, onde os Srs. aprovaram essa lei de "exces~ 
so"-porque o_ exCesso se refere_ a_exces_so de _arre~ 
cadação, o que não havia. A fonte dessa última 
lei que foi aprovada no final de 1987 - está lá 
escrito - "títulos do Tesouro" - fonte 44 -
'Titules do Tesouro", isto é déficit: injeção na 
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veia direta - déficit - no exato montante de 
quanto foi aprovado na lei. Não me recordo de 
ter acontecido um fato semelhante - pagar a 
folha de pagamento do funcionalismo com título 
do Tesouro. É, exatamente, porque a reserva de 
cõrltingência que tem essa fírialidade, foi utilizada 
parã- SUplementar outras rublicas e, sempre: ex 
post; seria menos mal se tivesse suplementada 
antes mas ex post é grave, foi sendo suplemen
tada na medida das necessidades. Ora, acho que 
não preciso" dizer aos Srs. a confusão que esse 
tipo de procedimento gera, principalmente no fi
nal do ano, quando se vai esgotando o orçafnento 
e se corre o risco-- aínda mais no ritmo em 
que as liberações se processavam - de ficar, 
realmente, sem saldo. Portanto, a afirmação nas 
páginas 136 e 137 no depoimento do Dr. Lú_clo, 
de _que não havia nenhum problema - agora, 
estou resumindo GQm as minhas pãlavras, para 
ser breve - porque havia saldo na reserva de 
contingência, é de um desconhecimento técnico 
da matéria que me assombra e, de uma certa 
forma, explica como chegarmos a essa situação 
calamitosa do déficit. Se o próprio chefe do gabi
nete do _Ministro da Seplan consegue fazer uma 
afirmação desse tipo então, realmente, temos um 
caminho_ muito longo para percorrer, para se con
trolar as·finanças públicas neste Pais. Eu gostaria 
de responder ... 

_O SR. RELATOR (CarlosChiárelli)-Eugosta
ria que V. S'-res(JOridesse-a--Uma ·questão. O.Sr. 
falou em ex-post, então, gostaria ap~n_?_~ de ter 
confirmado, cOmo não fOr ex ã.nte.-HouVe- moM 
mentes de situaçãO a descoberto? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Permita-me 
esclarecer. 

O SR. -RELATOR (Carlos_Chiarelli)- EXato---;-
porque eu acho que há uma responsabilidade 
legal com esse procedimento e. V. Sf sabe. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT C:... EXatiunen
te. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse tipo 
de procedimento que V. s~ narrou implica respon
sabilidade legal. Correto? 

O' SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiarellT)- Segundo, 
na medida em que a adoção da cobertura se 
proceda ex-post, há um momento, há um hiato 
em que há carência dessa cobertura. V. s• está 
falando num problema, num macroproblema 
deste Pais, que é uma carência orçamentária de 
recursos, com suplementação posterior com base 
não em recursbs deferidos, mas em títulos que, 
seguramente, foram lançados no mercado e apli
cados a posteriorl para captação de recursos. 
Gostaria que V. St esclarecesse - inclusive em 
um determinado mometito, fala em outras rubri
cas, que foram as que, de certa forma, levaram 
os recursos. Poderia V. s• elucidar melhor? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT ~EU Qostaria 
de esclarecer. No- momento em que o Minlstro 
levou varias vezes, e isso eStá documentado nas 
notas do Secretário da Sãl-em, do Superfnt.enw 
dente do [plan e nas minhas, que já entreguei 
à comissl!o, ·no monlento em que o Ministro levaR 
va ao Presid~nte,_ em v~_ri_ªs oportunidaC!es, nesse 
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momento, havia rubricas a descoberto, portanto 
estava se autorizando a descoberto - evidente
mente o Senhor Presidente da República não ti
rma conhecimento disso. 

O SR. RELATOR "(Cci.flos Chiarelli) - Enião, 
o Sr. Ministro induzia o Presidente a aUtorizar ver
bas sobre rubricas que não tinham cobertura? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Produzi 
duas notas ao Sr. JV1inlstro, no final-do ano, cha
mando a atenção de S. Ex> para essa prática. 
Produziram efeito de que as suplementações 
o-corressem logo em seguida, portanto, nenhuma 
liberação de recursos foi feifu~ que seja do meu 
conhecimento, sem a cobertura orçamentária de
vida. No entanto, em diversas oportunidades,_ do
cumentadas nas notas que já entreguei, o Ministro 
levou ao Senhor Presidente da República exposi
ções de motivos que autorizadas, quer dizer, leva
das às suas últimas conseqüências, rom a aprova
ção de plano de aplicação e liberação pelo Fiset, 
teriam produzido uma liberação sem cobertura, 
mas isso não- ocorreu. HOuve um hiato que foi 
entre o momento em que o Ministro levou ao 
Senhor Presidente da República _e_a suplemen
tação que veio, logo a seguir, em parte, provo
cadas pelas notas que chamaram a atenção do 
Sr. Ministro para isso. 

O SR. RELATOR (CarbS <":Ftiãrellf) :...._ Ent6o, 
V. S• informava, aliás conceituava, analisava, que 
a assinatura de Sua Excelência o Presidente da 
República na EM, levada pelo Ministro - V. S• 
dizia isto no in[cio da sua acareação de hoje -
implica responsabilidade efetiva, por parte do 

Poder PUblico, com relação àqueles recursos? Até 
motivou uma contestação de parte do Dr. Lúcio, 
que é o outro acareante. Quando houve-a autoriza
ção, não havia a dotação efetiva naquela rubrica, 
porque ela havia se esvaído, mesmo que, com 
a sua nota, se tenha tomado a providência ulterior
mente de corrigir, de pronto. V. S• há de reco..: 
nhecer que quando havia autorização o Presidente 
da República estava sendo Induzido a autorizar 
o que, em juízo gera uma obrigação efetiva, pe
rante terceiros, por parte do Governo. O Presi
dente estava sendo _induzido por parte do Sr. Mi
nistro de Estado a autorizar uma verba que, na 
verdade, não existia. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Em outias 
palavras, é isto que diz a minha nota ao Ministro. 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO -Mzs, isto é uma 
iiwerdade. 

O SR. RELATOR (CZ!rlos Chiarelli) -Poi-fc:ivàr, 
v. s; chegará lá, é só ... 

O SR. LÚOO VERfSSL'\0 - Deixe-me falar, 
isto é uma inverdade. 

O SR. PRESIDENTETj05e lgriádo .Fêrreira)...:.... 
V. S• é que tem a pa:Javra, Dr. Lúcio Verissimo. 

O SR. LÚCtO VERÍSSJMO - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, isto é um absurdo, a Secretaria -
Geral,- vejam bem- preparava em programas, 
em sistemas próprlos de computador, em progra~ 
mas de computador ... 

O Sr. MICHAL GARTENKRAUT - Isto é que 
é uma inverdade. 

O SR. PRESIDENTE (JOSé "!9nâcio Ferreircl) .... :.: 
Por favor, V. 8' terá a paiavra JOgo a seguir. 

O SR LÚCIO VERfSSlMO- A Secretaria Geral, 
attav_és_de servidores lotados no Gabinete do Sr. 
secretãrio-aerãf, facilmente cornprovável por esta 
Comissão, elaborava em cada despacho, para ca
da audiência do Sr. Ministro com o Senhor Presi
dente, mapas esclarecendo quanto cada estado, 
cada Ministério já tinha se beneficiado em EMs 
anteriores, quais os sald_os disponíveis dos encar

. gos gerais da União, na reserva do fundo especial, 
no PlN, Proterra, no F AS. 

Isso desapareceu da Secretaria Geral que era 
o órgão que-emitia estes formulários, estes ma
pas, e que eram trazidos pelos auxiliares do Sr. 
Secretário-Geral, mOmentos antes do despacho 
do Sr. Ministro com o Senhor Presidente da RepU
blica. O Sr. Ministro nunca deixou de levar ao 
Senhor Presidente os dados - ele vai testemu
nhar isto aqui. 

O que eu não posso é ficar calado diante de 
um absurdo destes. Por outro lado, uma outra 
inverdade ... 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Sr. Presi
dente, gostaria de responder. 

O SR LÚCIO VERÍSSJMO - V. S• teve todo 
o tempo pam falar. 

- OSR. PRESIDENTE Oose lgnádo Ferreira)
v. s• respõnderá imediatamente após o término 
das palavras do Dr. Lúcio Veríssimo. 

O SR. LÚCIO VERfSSJMO- O Dr. Michal disse, 
aqui também, que dezenas - não sei se chegou 
a falar em centenas - de exposição de motivos 
- eram elaboradas, não podendO ã Sâr:e·m ou 
o PIN-Proterra - se não me falha à memória 
- ter cÕndiÇõe"S-de verificar se existiam fundos 
suficienteS parã a cobertura daquelas EM. ISto 
é um absurdo, isto é urna inverdade. Por quê? 
Era a própria Sarem, e se isso não constou do 
depoimento do Dr. Reis Velloso, poderá ainda ser 
verificad9 pela Comissão, evidentemente. Mas, a . 
própria Sarem, na medida em que se elaborava 
uma EM, por solicitação do Sr. Ministro, ou do 
Sr. Secretário-GeraL porque algumas v:ezes ou 
muitas ·vezes, o Sr. Secretário-Geral ou o próprio 
Secretário da Sarem, também, elaboravam EM 
em processos já normais, que eram tramitados 
a nível de Secretaria Geral e de Sarem e eram 
submetidos à apreciação do Sr. Mini~tro, para ser 
ieVado 'ou não ao Senhor Presidente. 

Mas, no momento, em que a Sarem elaborava 
estas EM, antes da assinatura do Sr. Ministro, an
tes de serem levadas ao Senhor Presidente, já 
selazia a dedução daquilo que estava sendo res
ponsabilizado; o Estado, se fosse autorizado pelo 
Sr. Presidente; se fosse publicado no DJário Ofi
cial, e se fosse elaborado o Plano de Aplicação 
e entregue à Fiset ou à Secretaria do Tesouro 
Nacional. Eu Não poderia ficar omisso a essas 
9:u~~ infârmações. 

O SR. PRESIDENTE (José JQnácio Ferreira)
Pois bem, V. S• tem a palavra Dr. Michal Garten
kraut 

O SR. MiCHAL GARTENKRAUT - Muito bem, 
eu gostaria de esclarecer, quanto a essa última 
informação, que era preparado na Secretaria Ge
ral um quadro de informações sobre os recursos 
já alocados, os saldos dos diversos fundos. Essa 
informáçào está _Eãrcic!liríeilfe correta. De fato, fui 
eu qUe inaugurei esse relatório, porque sabia que 

o ·PreStdeOt"e_ queria essa infOrmação, dado que 
(L.Ii seu_-ª_ssessor, e orientei funcionários da Secre
taria Geral para que produzissem esse relatório. 
No entanto, com o passar do tempo surgiram 
diversos problemas que levaram praticamente a 
uma impossibilidade de se checar o saldo; diver
sas vezes, o Ministro vai ter que confirmar isso 
aqui, ele não levou essa informação ao Sr. Presi
dente,_ porque não deu _tempo, foi irnpossiv~l de 
fechai". Gostaria de citar vários fatos que levaram 
a essa problemática: várias vezes - isso está do
cumentado, já entreguei à Comissão documentos 
que comprovam isso - e'Xpdsições de motivos 
foram elaboradas no gabinete do Sr. MiniStrO -
sem comentários; principalmente, no segundo se
mestre, quando o ritmo se acelerou, a agenda 
do Sr. Ministro com o Sr. Presidente era fechada 
minutos antes da saída do Ministro do prédio da 
Seplan, dirigindo-se ao Palácio do Planalto. Gos
taria que alguém me explicasse como se podia 
fazer um controle de saldo, quando minutos antes 
a agenda era fechada, incluiarn-se EM e excluíam
se EM., na mesa do Ministro, e não havia tempo 

_há_bil para ufri-cOfitrole. A informação importante 
para o ·c-ontrole de saldo, qual seja, quais as E!\'\ 
que súbmetidãs ao Senhor Presidente eram ãpro
vadas vinham com uma defasagem grande para 
a Secretaria Geral e os órgãos técnicos respec
tivos, defasagem essa que também impossibili
tava um controle de saldo_de qualidade desejada. 
Então, o que eu gostaria de esclarecer é que não 
quero que fiqUe- parecendo que não havia condi
ções ae_ se verificar o saldo, de se controlar_ o 
saldO, apen-as "Çorcjue havia uma solicitãçao de 
dezenas de EM; não era só isso não; era isso 
e mais as EM que não erarn informadas e m-ais 
as EM que eram feitas no Gabinete, propriamente, 
e rnafs _a confusão, a que tive oportunfdade de 
me referir, nesses termos, ao Ministro, já no final 
do ano, a confusão que era a preparação da 1 gen
da, do Sr. Ministro com o Sr; Presidente da Repú
blíca. 

O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli)- De Michal, 
- quein preparava essa agenda? 

O SR. MiCHAL GARTERKRAUT :.__:O Gabinete 
do Ministro. 

O SR. RELATOR- {Carlos Chiare!Ji) - Sob a 
responsabilidade de quem? 

O SR. MiCHAL GARTENKli>Aüt ·- Góstáila de 
acrescentar isso. 

O .SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Gostaria 
que V. Sf respondesse: sob a responsabilidade 
de quem? Do chefe de §ãbinete? 

O SR. MiCHAL GARTENKRAUT- Ao que me 
consta, sim. Mas eram feitas no gabinete do minis
tro, utilizando-se, e, aí sim, me refiro ao apoio 
técnico que a Secretaria Geral da-Va e sempre 
deu, aliás um fato normal, o _apoio técnico espe

-cializado nisSo. Exatamente nesse fato, de con
trole de saldo, de preparação de agenda e de 
todas as informações necessárias para a agenda 
do Sr. Ministro com o -senhor Presidente, isso 
era feito no gabiryete_ d_o ~inistro, U1ilizando-se 
o apoio técnico da Secretaria Geral. São -funcio
nários lotados na Secretaria Geral coiTt a infra-es
trutura que_ está fisicãmente _instalada !}_a Secre
taria Óéral; riia.S -que- traba]hã:Va:fn praticamente 
em tempo integral, sob as ordens do Dr. Lúdo 
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Veríssimo. Isso p-ode ser constado simplesmente 
consultando esses funcionários que ainda estão 
lá. 

Eu g6staria de esclarecer também sobre um 
outro assunto, que foi citado pelo Dr. Lúcio Verís
simo, que é a questão do cantata com a Secretaria 
do T escuro Nacional. Eu não disse aqui que quem 
fazia o cantata com o T escuro Nàdonal era o 
Chefe do Gabinete, o Dr. Lúcio Verísslmo. Eu 
disse _aqui que quem fazia o conta to com o T escu
ro Nacional era o gabinete do ministro. Não sei 
se era o ministrO, o chefe de gabinete ou qualquer 
outro assessor. Essa informação, inclusive, me 
foi dada pelo próprio Dr. Calabi, que me disse 
que, na sua época, quando ele foi Seáetarlo-Geral 
da Seplan, era ele que fazia esse contato para 
liberação. Ele mesmo propôs, para melhor orga
nização das liberações, que eu fosse a ponte com 
a Secretaria do Tesouro Nacional. De fato, houve 
essa proposta, conversei sobre isso com o Sr. 
Ministro e com o Dr. Lúcio Verissimo, só que 
nunca funcionou. O Dr. Calabi poderá testemu
nhar que tentei combinar com ele, inclusive, a 
seguinte prioridade. Lembro-me muito bem de 
ter falado para ele: "Para mim, todos os pedidos 
são iguais. Você vai liberando na ordem de chega
da". Falei isso duas vezes ao Dr. Calabi. Não tenho 
nenhum motivo para lhe dar prioridades; apressar 
esse ou aquele, passar na frente liberações desses 
recursos sob supervisão da Seplan. O Dr. Calabi 
poderá testemunhar sobre isso. No entanto, na 
prática, o que se verificou- e isso está documen
tado também com relatórios que à Secretaria Ge
ral montou para controlar esse processo e posso 
deixar uma cópia aqui .....:.... -[oram todas as datas 
dos eventos importantes entre a assinatura da 
ita, quer dizer, a ordem bancária que saía da Siset; 
isso está documentado nesses relatórios onde se 
verifica que várias autorizações, várias EM data
das, por exemplo, de julho, de agosto, não tinham 
a sua liberação autorizada, enquanto outras auto
rizações posteriores tinham liberações autoriza
das niais rapidamente. Os ex-se<:retâi'ios da SiSet 
e do T escuro Nacional, Drs. Jorge Santos e An
dréa Calabi poderão confirmar quão intenso foi 
a atividade do gabinete do ministro nesse pro
cesso de liberações. 

Quanto a um ouifo asSUrifá - só pára não 
perder a oportunidade - foi citado aqui e no 
depoimento anterior do Dr. Lúcio Verfssimo que 
eu teria faltado com a ética de não comunicar 
ao ministro dos atas que praticava por delegação 
de S. Ex", principalmente, e explicitamente, o Dr. 
Lúcio Veríssimo se refere à assinatura de convê
nios de cooperação técnica e às liberações quanto 
à assistência firiã.ricéirâ··a ·entidades, ambos os 
itens previstos no Orçamento- Geral da União. 
Gostaria de dizer da minha surpresa em relação 
a isso, pois o ministro nunca me falou a esse 
respeito. Eu não teria o menor constrangimento 
em levar ao Sr. Ministro todos esses convênios 
para que S. Ex• fizesse uma análise prévia. No 
entanto, nunca me passou pela cabeça, dado o 
montante pequeno a que se referem essas delega~ 
çôes, que o ministrO desconhecia esse fato. E 
na ausênda de qualquer cornunic<;lçâo da parte 
de S. E>r, no sentido de que eu, de uma certa 
forma, preliminarmente, O consUlfa-sse~-eU ãSSu~ 
mi, eu supus que não haveria necessidade de 
fazer isso. Afirmo que se solicitado pelo mirÍistro 
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não terÍa· nenhum constrangimento, aliás, ne
nhum prÕblem-a de fazê-lo. 

Eu gostaria de aproveitar para informar à co
missão adicionalmente sobre esses dois progra
mas. O Programa de Cooperação Têcnica existe 
no âmbito da Seplan desde a criação da Sarem. 

-o Programa de Cooperação Técnica com os 
Estados e Municípios, Qesenvolvido em articula
ção cOrrr o.s-sisternas estaduais de plane)amento 
para aperfeiçoamento técnico-administrativo des
sas administrações. O suporte financeiro desse 
programa decorre de dotações específicas con
signadas no Orçamento Geiãl-âa União, a cada -
exercício. A alocação final desses recursos se dá 
no nível do titular da Seplan, em cada caso, direta
mente ou mediante delegação, corno tem sido 
tradicionalmente, desde 1977. 

Em 1987, as verbas orçamentárias para o pro
grama totalizaram 87,6 milhões de cruzados, ou 
seja, menos ·de o;6% dos recursos distribuídos 
a fundo perdido no mesmo período, que corres
ponderam a 16 bilhões e 497 milhões de cru
zados. 

A assistência financeira a entidades: o suporte 
financeiro _dos aUXJ1ios a entidades é proporcio
nado pOr dotações- específicas, consignadas no 
Orçamento Geral da União, a cada exercício finan
ceiro. A alocaçãofinal desses recursos ocorre tam
bém no nível do titular da Seplan, diretamente 
ou rnediallte delegação, corno tem sido tradicio
nalmente feito, praticamente desde a criação da 
Sarem. Trata-se de verba destinada à manutenção 
de instit~ições de caráter assistencial, exigindo-se 
o respectivo registro no Conselho Nacional de 

-serviço "St;dal, CNSS, junto ao MEC, que corres
ponde ao certificado de entidade para fins fdantró
plcos. 

Em 1987, a verba orçamentária totalizou 28,5 
milhões, tendo sido distribuídos efetivamente 21 ,5 
milhões - 7 milhões a menos - em relação 
~uja cópia tenho o prazer de entregar ?t comissão. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Tem a _palavra o_Dr. Lúcio Veríssímo. 

0 SR.. LÚCIO VERÍSSJMO ~ Em resposta aos 
cOnceitos emitidos pelo Dr. Michal Gartenkraut 
sobre o problema dos mapas, de encaminhamen
to ao Senhor Presidente junto aos despachos ou 
nãõ, para elucidação total desse problema, ac·re
dito, fora melhor juízo da comissão que esses 
mapas, na presença da comissão, poderiam ser 
analisados para verificar a data das suas emissões, 
cpinddentes com as agendas do Sr. Ministro, para 
que e(etivamente se demonstre que o Sr. Ministro 

_levava essas autorizações, mesmo quando as ru
bricas estavam em débito. E mostrava ao Senhor 
Presidente que estava com o débito, mas que 
seriam se aprovadas as novas EM!, cobertas com 
o trêdito suplementar. Estranha-me muito proce
dimento do Sr. Secretário quando alega questão 
de ffiosofia, de princfpio, e diz - são palavras 
dele - que obrigou-se a uma lei de excesso para 
emissão de títulos públicos para o pagamento 
de pessoal da União, quando os recursos consig
nados na reserva de con_tingências poderiam ser 
aplicados para esse fim. Então, o Senhor Presi
dente ~~ R_epública teria que deixar sem assis
tência toda a região Nordeste, com o flagelo da 
seca, toda a região Sul e Sudeste, com o problema 
da chuva _e ~odes os problemas gerados nas áreas 
dos governos estaduais, que também teve o apoio 
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maciço tanto quanto possível dentro daquele dis
ponível, por parte do Senhor Presidente,_ no aten
dimento às necessiçlades do Estado. 

Apenas para dizer, Sr. Presidente, que o Sr. Se
cretário confirina aC[uilooque eti informei a comis
são. E1e realmente assinava os convênios, que 
é uma dotação própria no orçamento, como tam
bém existe no EGU, e que ele, por delegação 
de competénçia, tinha condição de assinar os 
convênios_. Volto a insistir somente neste pórito; 
eJe não cometeu nenhum ilícito, eu jamais disse 
isto. Por questão de princípio, o Sr. Miriistro levava 
ao Senhor Presidente qualquer tipo de pedido, 
EM para 100 mil cruzados, 200 mil cruzados, 150 
mil cruzados, enquanto que esses convênios de 
prestação de assistência, assinados na .Secretaria 
Geral, sem o conhecimento do Sr. Ministro, sem 
o conhecimento do Senhor Presidente, eram ela
borados e firmados na área da Secretaria Geral. 
Questão_ de princípio, de filosofia. ______ _ 

Parece-me, não posso confirmar - maS o fato 
pode ser facilmente comprovado - até 1984, 
a nãa_ser que daí por diante mudou-se a lei, era 
o próprio Secretário da Sarem, por delegação de 
competência do- Sr. Ministro, quem assinava _a 
autorização para liberação dos recursos neces
sários à assistência aos Estados e Municípios, fos
se do-EGU, fosse do RFE. Assim entendo eu. 
Era aquela chamada época -~m que o Secretário 
da Sarem era quase que o super ministro, o Se
gundo Mif!istro da Seplan. p_osso _até estar enga
nado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádOFerreira)-
V. S' pediu a_palavra? 

Eu tinha, em função desse dado da própria 
_externação do Dr. Michal Gartenkraut, urria- inda
gação a fazer a ele. 

A suplementação, Dr. Michal, de uma verba 
de mais ou menos 150 milhões em mais ou me
nos trinta bilhões é fato rotineiro na administração 
pública? -

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- A qual verba 
se refere V.fr? Não estou entendendo. Não está 
totalmente claro, Senador, mas eu desconfio que 
sei do que se trata. Entramos o ano de 1987 
com orçamento, como é- do conhecimento de 
V. & , que foi feito a épo-ca do Piano Cruzado 
I, com inflação zero. Portanto, o orçamento que 
estava em vigor até a primeira lei de excesso, 
que foi aprovada na realidade em meados do 
ano, maio, se não me engano,·era um ·orçamento 
de inflação zero. t: evidente que esse orçamento, 
que é a lei de meios que foi aprovada em-dezem
bro de 1986, era uma lei que continha obviamente 
números, valores nomin_a_is muito baixos. O que 
houve em 1987 foi urna necessidade de suple
mentações muito altas em funções da inflação 
que todos nós conhecemos da ordem de quase 
400%. Eu responderia à sua pergunta, Senador, 
dizendo que não é um fato corriqueiro na adminis
tração se suplementar rubricas de 150 milhões, 
com VÇt!ores de _30 bilhões. Porém, também não 
é um fato corriqueiro, na realidade, é um fato 
novo, termos uma inflação da ordem de 400% 
e uma lei de meios que foi elaborada com inflação 
zero. Há uma expliçação técnica para isso. Esse 
fato de que as suplementações superavam em 
muito o valor consignado no orçamento original 
foi devido à situação particular do ano de 1987 
e do orçamento original para o ano de 1987. 
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O SR. JCIT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, 
sobre esta resposta, eu não estou __ aceitando muito 
a explicação de ordem técnica. porque 150 mi~ 
lhões para 30 bilhões, a diferença está muito aci
ma dos_ 400% de inflação. Acho que a informação 
de ordem técnica ... To dos sabemos que o orça
mento foi feito na lnflaçã_o zero do Plano Cruzado 
e a_ inflação foi de 400%. Tudo bem, agora, a 
diferença de 150 milhõe.s para 36 bilhões, porque 
essa verba deve ter sido suplementados em 36 
bilhões. Então, aí acho __ que a diferença é muito 
grande. Não é explicável pela inflação. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Perfeitamente, de 
acordo com a lei. 

O SR. J\'\ANS(JETO DE LAVOR- E que, parale
lamente a __ esses_ re:çursos liberados pelo Presi
dente da República, via gabinete do ministro, havia 
uma parcela de recursos autorizada diretamente 
pela secretariaMgeral sem a autorização do minis
tro ou do Presidente da República. 

_U SR. LÚCIO VER[SSIMO- Verdade. São es
sestonvênios-que o Dr. Michal acabou de expor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Do montante 
de recursos liberados, qual seria o percentual da 
liberação feita pela secretaria-geral, em face da 
liberação feita pelo Presidente e gabinete do mi
nistro? 

O SR. MlCHAL GARTENKRAUT - Eu disse 
no início do meu comentário que eu não ·sabia, 
não estava claro a que tipo de verba estava se 
referindo a pergunta. Falei em tese, Eu descon-
fiava que... O SR. LÚCIO VERÍSSIMO -JYUnimo, Sr. Sena-

dor, o mínimo. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A explícação . . . 

de _ _ordem técnica que V. S• deu foi de que houve O SR. MlCHAL GARTENKRAUT- 0,6%, 
~ infl~çâo de 400% _e o orçamento estava_em __ -- 0 SR LÚCIO VERISSIMO _ s Se · _ 
mflaçao zero. Eu compreendo que há necessi- · . r. nadar, erra 
dade de uma suplementaçâo orçamentária. Isso d? J?Or un:, errado por_ mtl. No meu ponto de 
foi um fato corriqueiro, como neste an:o também VI.S~ ~ no meu enten~tmento, Senador, se por 

0 orçamento foi previsto numa inflação de 120% de<?sao do Se?hor PreSidente todas aquelasr~o-
, , . . , slçoes de mottvos eram levadas pelo sr. mtmstro 

e nos sabemos que sera mUtto supenor, havera S h p "d t b · t t b · 
tambémnecessidadedasuplementaçãodeverba. ao r:m. or rest en e, o vmmen e am em os 
Ma 1· - d 150 "lh- 36 b.lh- convemos,queeramcelebradosdamesmaforma 

nã; :oe;: ~~~~a: ba~e da ~~a~:~.para 
1 

oes ~~~~d~s~sNi~t~~~~t~~el~~~~:~;~~~~e;r~~a~t::; 
O SR. ,o\1lCHAL GARTENKRAUT- Permita-me; 

Senador. Eu não tentei explicar esse caso espe
cífic-o de 150 milhões para 30 bilhões. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - A pergunta 
foi _específica. - - - · 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Mas não 
estava clara. Eu não queria deixar sem resposta 
e como desconfiava que isso estàva reladonado 
ao fato do orçamento de inflação zero ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - A informaÇão 
que_ foi dada aquí, ontem; ou há pOucOs dias, 
foi de que o ano de 87 foi atípico na Secretaria -
de Planejamento. Os tecU:tsôs_ foram muito maio~ 
res nesses encargos gerais da União, nessas ver
bas a fundo perdidO; foram muitO superioreS ao 
de anos anteriores. 

O SR. MICHAL GAATE_NKRAUT _-Se nós esta~ 
mos falando da rubrica de EGU, especificamente 
a rubrica apoio a desenvolvimento, etc uma rubri
ca específica do EGU sob supervisão da Seplan 
e se houve_ ess_a suplementação,_ eu não tenho 
os números aqui; a responsabilidade dessa aloca
ção é exclusiva do Sr. Ministro. 

O SR. JLIT AHY JVJA..GALHÃES - A atip!cidade 
é exclusiva responsabilidade do ministro. 

O SR. M!CHAL GARTENKRAUT -.Sem dúvida 
nemhuma. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
Tem a palavra o Sen"adcr Mansueto de Lavor. 

O SR. MANSUETQ _DE LAVOR -:- O Dr. l.úcio 
Verissimo afirma que_ a liberação de recursos via 
gabinete do ministro se dava sempre com uma 
exposição de motivos levada ao Presidente da 
República. Portanto, a autorização, seffipre via ga
binete do ministro, era_dQ __ Pr~sidente da Repú
blica. 

assinando aqueles convênios dentro da lei. No 
meu moao de enteder, Sr. Senador, sô faltou com 
a ética. - -

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O percentual, 
então, era de 0,6%. 

O SR. LÚOO VERfSsiMo- Segundo afirmou, 
neste momento, o Dr. Michal. Eu não tenho, sinc:e
ramente, li.áo tenho números. 

O SR. MANSUETO OE LAVOR - Dr. Michal, 
isso, em cruzados, em 1987, a quanto correspon
deram esses 7,7%? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - No caso 
do Programa de Cooperação Técnica, Senador, 
correspondeu a 87, 7_ milhões de cruzados. No 
caso .do Programa de Assistência Financeira a 
Entidades Filantrôpicas correspondeu a 21 ,5 mi
lhões de cruzados, que é menor do que a do_tação 
orçamentária, que. foi de 28,5 milhões. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Então, o 
total liberado foi esse? 

cO SR. MIÇHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente, Eu gostaria de acrescentar, apenas a título 
de: írifornieiÇ:ão, que para o exercício __ de 1988 
consta no Orçamento Geral da União sob o título 
28.000.....,.... "Enc:_argos Gerais da União-Recursos 
sob Supervisão da Secretaria de Planejamento 
e Coordenação"- o_ item "Assistência Financeira 
a EntidadeS"; com uma- dotação de 150 milhões 
de __ cruzadog, e também um outro iteiJl, de "Coope
raçã:o-T écnica e Financeira a Estados e Municí
pios'', com uma dotação de 107 milhõ_es e 100 
mil c_ruzados. A título de infor~~Çã?,_ ~P~!l~~· _ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eu queria 
apenas orçamentar a sua informação, esclarecer 
sua informação. 

O Sr. informa_ que liberou, _diretamente, sem 
levar a exposição de motivos ao ministro ou ao 
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Presidente da República, no exercício-de 87, 109,1 
milhões de cruzados. Afirmou isso, não é? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Nesses dois 
programas, sim. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - 87,6 milhões 
de cruzados e 21,5 milhões de cruzados: 1 09_.1 
milhões de cruzados. 

O SR. MICHAL- GARTENKRAUT - Perfeita
mente. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Isso é legal, 
s.em problema, não é? Não há problema legal 
sobre isso? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Algumas 
liberações podem ter sido. Desculpe, Senador. 
__ Eu sô queria esclarecer que como as_sumi em 

abril e até abril ha"via um ·outro secrefãrio-g~ral 
na Seplan, algumas liberações podem ter sido 
feitas por ele. De modo que não seria correto 
dizer que eu liberei esse totál, mas à-Secretário
geraL 

O SR. JV\ANSUETO DE LAVOR- Foi nO exer
cício ... 

O SR M!CHAL GARTENKRAUT- ... no exer
cício liberou essa quantia. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Perieito. 

O SR. MfCHAL _GARTENKRA(JT- Eu gostaria 
de fazer mais um comentário. 

O SR. RE.LA TOR (Carlos Chiarelli) - fl! _ _gosta~ 
ria de fazer um?!- indagação so~re _u~ -~~ect6 
que me parece mais substantivo. 

O Sr. Secretário~Geral informou que, em face 
do i::Ohtexto desorganizado, não se sabia quais 
eram as "Efv\" que eram feitas, não se _sabia as 
"'EM" que voltaVain, não se sabia as ''EM'; que 
eram autorizadas. Correto? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Não se sabia 
a tempo h_ábil para fazer pm coril:rote cq~reto. 

-o SR. RELATOR (Carlos Chiareili)- V. s•, in
clusive, disse que algUmas, depois, não se teve 
mais .nem conhecimento, não sabia se voltava, 
enfim... -

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perieito. 

--,---O SR. RELATOR (C_arlos Chiarelli}- Esse pro
cesso induz a uma situação de ... Há alguma possi
bilidade. num quadro dess.a natureza, de controle 
de situação? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Nesse as
pecto, a minha opinião é que o controle sofre 
demais. Essa foi a mhiha colocação. 

0 SR. RELATOR (Carlos Chiare !li) -V. S• estaM 
va a par desse fato quando era Secretário-Geral? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Vojam bem, 
eu produzi, no momento em que Isso Se agr'!YOU, 
eu produzi várias notas e tive várias -conversas 
com o Sr. Ministro a esse respeito. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S• tamM 
bém diziã qüe o Excelentissimo S_enhor Presiden
te da República pediu, inclusive, que lhe fosse 
levado um quadro _informativo, enfim, um de
monstrativo, não _sei como é que seria o nome. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Um esclareM 
cimento~ Senador. Eu não disse que o Senhor 
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Presidente pediu. Eu disse que como tinha sido 
assessor dele, anteriormente, eu sabia, na minha 
experiência anterior, que ele desejava ver esses 
saldos. Ele comentou comigo, diversas vezes, que 
ele não se sentia seguro ao autorizar as liberações 
sem ser, a cada momento, o saldo desses fundos. 

Portanto, uma das primeiras atitudes minhas, 
quando assumi a Se'cretari.2i Geral, foi coloc_ar esSa 
informaç~ci no informativo que era prOduzido para 
a agenda do ministro-coin o Senhor Presidente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiaie1Ji)- E apesar 
dessa sua preocupação__de preparar essa informa~ 
ção para que este documento acompanhasse o 
expediente EM, isto_não foi mantido como critério 
usual? - --- -~ 

O SR: MICHAL GARTENKRAUT - Durante i!l~
gum tempo foi mantido. O que_ ·eu disse é _que 
os diversos fatores, que já citei, produzirani uma 
situação tal que várias vezes não foi passivei pro· 
duzir o saldo. Vejam bem: o Dr. Lúcio disse que 
o saldo foi levado ao· Senhor Presidente. O que 
eu estou dizendo aqui é que eu nâo p·oderia garan
tir a qualidade do controle desse saldo com uma 
situação ond~ se repetiam os fatos que já narrei. 
Então, o saldo pode atê ter sido levado ao Presi
dente, mas sabe-se lá a qualidade desse saldo. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Permite um apar
te? 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Que! teria 
interesse em não fornecer ao Presideote da Repú
blica os saldos necessários para que Sua Exce
lência pudesse o_p_erar com se_gurança na hora 
de deliberar? Há um afrOUxame-nto nos meca
nismos de controle. Há uma desorganização den
tro do gabinete. Há um sistema de preparação 
de documentos feitos quase que à hora de saída 
do ministro, de maneira frenética. Quem tinha 
interesse em que o Presidente deliberasse sem 
informações exatas que, inclusive, segundo suas 
informações,- por ter anteriormente trabalhado 
com o Presidente, era de desejo do Presidente 
ter à mão? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Senador, 
eu não poderia responder, não-poderia concluir 
se havia, e muito menos, cfuem era, qUe teria 
interesse em gerar essa situação. A minha opinião 
pessoal é que isso foi causado pela desorgani
zação, pela maneira como as coisas se preces~ 
savam. Não acredito que_ havia alguma pessoa 
desejosa de esconder as informaçõeS do Pi-eii
dente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -·QUem 
era o responsável pelo quadro geral da situação? 
Era ci Ministro de Estado? O Ministro de Estado 
também era enganado, ou era induzido, ou era, 
enfim, levado a essa situação por uma outra pes
soa? Quem se re_Sj)õnsablllzava: Ou quem devia 
ser o responsável por um-procedimento exato, 
porque é de norma, porqueé de lei, p-orque até 
atenderia ao desejo do Presidente da República? 

O SR. MICHAL GARTENKRAOT --"Todos os 
dados necessários para preparação dessas infor-
mações deveriam estar na ___ S_e_cretaria GeraL O 
que afirmei~ e reafirmo, é.quejustaménte a Secre
taria Geral não tinha condi~Óes de ·preParar, de 
forma com a qualidade desejável, essa informa-
ção; --
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O SR:-RELA!OR (CarlOs Chiarelli)- Era pedi
do -à Secretaria Geral cada um dos expedientes? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT ...:_ Qual expe
diente, Senador? 

O SR. RELATOR (CarloS-ChiarelliT _:_A informa: 
ção que acompanharia a "EM" era pedida à Se-
cretaria? · -

68R. -MICHÃL GARIENKR..\ÚT- .Gostaria c:Í~ 
esclarecer, porque esse é um ponto muito impor
tante e o Dr. Lúcio acha qüe induziu_a Comissão 
a uma visão erraçla, errõnea, da situação ... 

O SR. REU\TOR (Carlos Chiarelli) -Gostaria 
que o Senhor se situasse bem na pergunta ... 

O SR. MICiiAL GARTENKRAUT - Eu vOu es
clarecer. 

O -.SR. _RELATOR (Carlos Chiarem) - O que 
estamos dizendo é em função das suas informa
ções:- é que havia, como é_ óbvio, casos em que 
se chegou a fazer as autorizações sem cobertura 
de rubrica orçamentária, item 1. Item 2: o Presi
dente da República, que era quem autorizava, in
clusive por força da lei. nos despachos com o 
Ministro de Estado, tinha a preocupação disso, 
e o Si". sabia por ciência prOpl'ia, tinha interesse, 
tinha preocupação de ter, na ocasião em que de
veria autorizar a liberação de uma verba, de ter 
um quadro informativo de que disponibilidade te
ria para poder autorizar. A pergunta que lhe faço, 
à luz também das suas informações de que a 
situação era de desorganização, que as .. EM" 
eram preparadas, às veZeS no próprio Gabinete, 
que havia um ritimo frenético, que havia desorga
nização; a -pergunta que lhe faço e que de certa 
forma já está respondida, é que havia casos em 
que é~fsa· irifOrniãção não ia até o Presidente da 
República? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Veja bem, 
Senador, eu não tinha acesso, salvo em raríssimas 
oportunidades, quando o próprio Ministro me 
mostrou o material que estava levando ao Senhor 
Presidente da República, eu não tinha acesso à 
pasta de despachos, que era preparada no gabi
nete_ do Ministro, com auxílio de alguns fundo
nários da SecrE:taria Geral, mas era preparado 
no gabinete do Ministro e levado, em mãos, pelo 
Sr. Ministro acompanhado, muitas vezes, do seu 
chefe de gabinete, ao Palácio do Plan~_I_to. 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO - V. S• está falando 
uma inveraaae;sr. Secretário. V. s~ tinha conheCi
mento sim, passava pelo seu crivo. 

a sR·. PRESIDEN~ (José ignácio Ferreira)~ 
V. s~ terá a palavia subseqüentemente e a Presi
dência solicitã. qu-e anote, porque lhe dará a pala
vra como sempre fez. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Reponden
do à sua pergunta: eu não poderia responder se, 
nessas oportUnidades a informação foi levada ou 
não. O que eu estOU dizendo é que a desorga
nização produziu um controle inadequado e, por
tanto, em diversas oportunidades - e isso está 
documentado - foi verificado ex post que a 
"EM" autorizada pelo Senhor Presidente da Repú
blica Correspondia a verba que não tinha crédito 
orçamentário naquela rubrica. Procedeu-se pos
terioi1Tlente à suplementaçâo e a liberação se deu 
de maneira absolutamente legal. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Dr:Michal, 
acontece que há um depoimento seu que eu gos
taria de esclarecer, porque aqui ou há. .. estamos 
numa posição em que se tem que caraêtet"Tzar 
a situação ·do atual Presidente da República e de 
um ex-Ministro de Estado. V. s~ _dizia que, não 
raramente, S. Ex• - referindo-se ao Sr. Aníbal 
Teixeira- estoU lendo o seu depoimento- aca
bou levando e submetendo ao Senhor Presidente 
exposições de motivos que, se aprovadas, não 
encontrariam respaldo de crédito nas respectivas 
rubricas. Esse ato praticado, ·segundo seu depoi
mento, pelo Ministro de Estadõ. 

O SR.MICHAL -GARTENKRAUT- Correto, isso 
está documentado nas notas que entreguei à Co
missão. 

O SR RELATOR (CarloS Chiarelli) - Exata
mente malgrado o pedido do Presidente de que 
tivesse as infollTJações, essas não chegavam a 
Sua Excelência. 

O SR. MJCHAL GARTENKRAU'r -Veja bem: 
pela infollTJação que o Dr. Lúcio hoje nos de_u, 
parece-me que a informação era levada com urna 
informação adicional de que, embora havendo 
saldo negativo, isso não era problema, porque 
havia saldo na reserva de contingência. Essa inJor
mação foi prestada pelo Dr. Lúcio hoje. Tenho 
uma opinião técnica sobre isso ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Desculpe, 
Dr. Michal, e quero ponderar também ao Dr. Lú
cio, que ·não se trata agora de opiniões técnicas. 
Estamos em face de responsabilidade ou do Se
nhor Presidente_ da República ou de Ministro de 
Estado. Os Srs. têm--que definir quem é quem 
nesse processo. se-chegava ao Presidente a infor
mação de uma maneira, e o Presidente deliberava, 
é uma situação; se nãO chegava com a informa
ção oU se cnegava com Úma informaça:o errônea, 
apesar do interesse do Presidente de ter uma in
formação exata, é um outro contexto. O que nós 
sabemos ê que havia, segundo a sua informação, 
desorganização, preparações açodadas, não uso 
do mecanismo normal de informação para a ela
boração--de um procedimento dessa natureza. E 
desembocava-se nesse processo, sobretudo co
mo se disse antes, no segundo semestre, que, 
por algumas razões que te~emos ·que investigar 
melhor, passou a ser não mais um ano atípico, 
mas um semestre absolutamente estranho. En
tão,le~~:ava-se ao Presidente da República mesmo 
com rubrica _em débito para ser coberto depois. 
Ficava um vale na caixa. Agora, quãl é a situação? 
EStamos lidando com verba pública; estamos li
dando com recursos orçamentários, estamos li
dando, sim;·com algo que tem uma sê ri. e de grava
rnes e incidências legais de responsabilidade. Há 
informações absolutamente ·contra_d!tórias do ex
SecretáriO-Géfàl e do ex-Chefe de gabinete. É isso 
·que entendo que precisa ficar muito claro, porque 
disso decorrem uma série de ilações, com relação 
não a um caso específico, m'unicípio "A,_ ou .... B", 
disso decorre uma série de ilações com relação 
ao montante, sei_ lá quautos, terão que ser analisa
dás, porque ê a própria mecânica que está em 
pauta. Quem se responsabilizava? Quem não in
formava? _Quem informava indevidamente? 
Quem induzia a autoridade superior em erro? Ou 
a autoridade superior concordava em despachar, 
havia cobertura? Isso me parece extremamente,. 
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preocupante; temos muita responsabilidade. nas 
afirmações e nos atas aqui referentes, não apenas 
pelo volume dos recursos mas por quem partia 
a decisão e quem levava alguêm a decidir. Ê por 
isto que estou insistindo porque aqui está a ques
tão fulcral de toda a Comissãp. E~a Comissão 
não se restringe a saber das verbas de Valença. 
Isto é um caso padronízado, ou melhor, isto é 
um paradigma porque tem uma denúncia, etc. 
Nós estamos aqui discutindo como todas as ver
bas eram liberadas, como se dispunham das ver
bas, dt:: que maneira, se_elas existem e sãoJib~r.<J
das ou elas não existe_m e igualmente _ _s~o libera
das para, depois, tirar-se de algum outro lugar. 
E ambos os Senhores participaram -ao processo, 
cada um na sua faixa de responsabilidade. O Sr. 
vai ter que considerar o seguinte: é uma portaria 
que, segundo me parece, é de 30 de novembro, 
Dr. Michal Gartenkraut, que lhe retira uma série 
de poderes ou que lhe retiraria uma série de pode
res. V. s· tem dito, aqui, que, por diversas vezes, 
advertiu o Ministro dos perigos- de tal procedi
mento ao referir-se a essa su~-:- sua, dele, Minis
tro - maneira de levar processos para a delibe
ração do Presidente- refer:e--se a"O. caso das_ expo~ 
sições de motivos que, se aprovadas, não encon
trariam respaldo de crédito nas respectivas ruBri
cas. V. S• esclareceu- que tomou a iniciativa de 
advertir o Ministro. V. S• ponderou aqui que, inclu
sive, no inicio dos seus trabalhos, teve, também, 
o cuidado de fazer correções ou ponderações so
bre uma idéia do_ f.'\inis.tr_o de rearticular e modi
ficar as competêndas_dos órgãos e qtie, Nlusive, 
iria tirar poderes na sua área._ Então, é .u.rnª. s_~rie 
de fatos que precisamos colocar bem claro aqui 
- o Ministro pretendia retirar competências e as 
competências mais substantivas que estavam, 
historicamente, delegadas à Secretaria Geral 
quando V. s~ chegou lá comQ_ Seçretárlo Getal. 
V. s~ mostrou, reagiu, ponderOU e O MinlstJ:'O não 
tomou a medida. Q_Sr. Lúcio Veríssimo disse que 
V. S', em várias vezes, Opunha posições que_aca
bavam por impedir ou que esbarravam nas medi
das administrativas e nas ações do Ministro. O 
Jli\inistro, às vezes, as aceitava e, às_ vezes, não 
as considerava. O Ministro de Estado, em 30 de 
novembro, entende_que _deve baixar uma portaria 
retirando-lhe uma série_déatribuições._Essa porta
ria tem uma publicação interna e no caminho 
para o Diário Oficial, ela não chega ao seu des
tino e não é publicada _e_ fica-se numa espécie 
de limbo de_ validade entre a publicação interna 
e a não publicação no Diário Oficial e a intenção 
do Ministro parece clara: a efetivação.da medida, 
formalmente, no Diário Oficial, não se concre:
tiza mas os seus pod_eres, na prática, são limitados. 
Nesse mesmo _dia, o Chefe de Gabinete disse 
que eclodiu o atrito entre o Chefe de Qabinete 
e v. s• que levou a ~hegar a afirmativa - ou 
ele ou eu-e sai o Chefe de Gabinete. A pergunta 
que lhe faço é esta: V. S• continua com os podere_s 
que_ a portaria estava a retirar; V. St que esbarrava 
em medidas do Ministro, V. St que o alertava de 
não tomar procedimentos que seriam corretos 
e que, pelo visto, S. Ex• cOntinuou a usar? Comq 
é que se explica esse processo, de maneira abso
lutamente objetiva, porque ·esse é ó_cemro da 
questão -a versão_ do_ S_r. e a versão do Sr. 
- é isto que oós precisamos saber. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -Sr. Senador, 
a Portaria n~ 229, de 30 de nõvembro de 1987, 
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.assinada pelo Sr. Ministro Aníbal Teixeira, não foi 
publicada - nunca foí----=- no Diário OHdal -
pelo que seja do meu conhecimento. De_sconheço 
os motivos por que tal portaria não foi publicada 
no Diário Oficial. Tornando cOnheCimento da 
_existencia da portaria numerada, datada e assina
da, consultei várias pessoas da minha assessoria, 
sobre a validade dessa portaria não publicada no 
Diário Oficial. Foi voz unânime de que a portaria 
do Ministro, como diz_ O- seu item 2 - "Entrará 
em vigor na _data de sua publicação". Entenda-se 
no Diário -~Qflcfãl. Como não foi publicada no 
Diário Oficial, foi entendimento da Assessoria 
da Secretaria -Geral de que ela não tinha validade. 
Aliás, se tivesse, só uma informação adicional, 
teria que ser retifiç:~da, porque a portaria n~ 11 O, 
que estava sendo revogada, aliás, a mais impor
tante de todas, está Com a data errada aqui no 
teXtO que foi aãdo a público. De qualquer forma, 
essa portaria, no entendimento dos juristas con
sultados, não entrou em vigor. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- V. S· nun
ca perguntou ao Ministro por que S. Ex• baixara 
a portaria que ficara nó meio do caminho? V. 
S• perguntou aos juristas da Secretaria Geral, mas 
não perguntou ao Ministro, que era a pessoa com 
quem V. S• se relacionava direta,mente na hi.erar-
quia da Casa?__ -

O SR. MICAAL GARTENKRAUT - Veja bem, 
Senador, nessa época, com a saída do Dr. Lúcio 
da chefia dó _gabinete, por dois motivos principals, 
os contatos do Secretário-Geral com o Ministro
Çhefe __ da S"eplan rarearam de t<;~l maneira, que 
acho que não devo estar muito longe da verdade 
se afirmar que, após ter tomado conhecimento 
dessa portaria, provavelmente, deva ter visto o 
Sr. Ministro Aníbal Teixeira uma vez, apena:s nos 
cumprimentos-de Natal 'O-Ministro estava viajan
do muito, parava muito pouco na Seplan, isso 
pode ser visto, está documentado, e foi entendi
mento de foro íntimo meu que não deveria falar 
sobre esse assunto com o Ministro. 

-- O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• me 
desculpe, mas não_teve sequer a curiosidade de 
perguntar ao Ministro, mesmo que seus encontros 
estivessem rareados e que S. Ex~ viajasse tanto, 
o porquê S. Ex' estava retirando tal soma de com
petência? Não Se serltiu V. s~ incômodo na posi
ção de Secretário-Gera_], permanecendo na posi
ção, castrado em·poderes e com o Ministro desa
tendendo as mais comezinhas sugestões da Se
cretaria Qeral e induzindo e levando o processo 
de__maneira anál-quica e desorganizada? Coino 
é que se explica essa continuidade desse quadro 
de descompasso funcional e pessoal, iOclusive? 

O SR, MICHAL GARTENKRAUT - Senador, 
eu me reservaria a não tecer comentários sobre 
isso, acho que_foi uma_ decisão de foro intimo. 
Eu, inclusive, já tinha decidido que iria sair da 
Seqetaria_ Geral, coisa que fiz algumas semanas 
depoiS; de modo que dcho que não tinha mais 
nada a conversar com o Ministro sobre esse as
sunto. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi)-Mas quan
to tempo v. s• permaneceu. ainda, como-secretá
rio-Geral depois dessa portaria? 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Relator, 
-depois eu gostaria de fazer uma pergunta sobre 
esse assunto que V. Ex• estava tratando. 

O SR. RELATOR (Cã:rlos Chiarelli) - Quanto 
tempo V. S• permaneceu após a portaria? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - A portaria 
data de 30 .de novembro. Tornamos conhecjmen
to dessa portaria, não me lembr_o exatamente em 
que d-ia foi, mas foi algo como uma semana de
pois. Nessa oportunidade, eu extefnei a minha 
vontade de sair para vários amigos meus, funcio
nários póblícos, ponderei, tirei duas semanas de 
férias e pedi demissão. 

O SR. RELATOR (Carlos C.hiarelli)- V. s~então 
praticamente não continuou mais na Seplan em 
atividade efetiva, uma semana de desconheci
mento, duas_ Semanas de férici:s e at saiu. · 

_ _Q SR .MICHAL GARTENKRAUT- Não. Ainda 
teve um perfodo em que, inclusive, fiquei traba
lhando, o período entre Natal e Ano Novo, um 
períqdo assoberbado de trabalho, e no início de 
janeiro, então, saí de férias para pedir demissão 
logo ~m seguida. 

O SR. CARLOS CHIARELU __:.V. S• saiu qtiarito 
tempo antes do Ministro_? · -. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT .,...- Eu pedi de
missão no dia 15 de janeiro. Minha exoneração 
saiu posterior à exoneração do Sr. Ministro; se 
nãO me ehgano, no dia 2'5-dejaheiro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - As pes
soas a quem V. S• referiu o impasse havído, os 
fU.ndonãrios públicos, quem' sãci? v. s~ poderia 
dar conta ... ChoCoU.-se com algutita aUtoridade 
com relação à sua permanênda? 
--- - ----

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Não, exceto 
aquelas que eu já relatei no meu depoimento ante
rior. ConVersei com meus ami9'Cis, conversei por 
telefone, inclusive, com o Embaixador Ricúpero, 
com o Dr. Virgílio Costa, o Dr. Joaquim Campelo, 
o Embaixador Seixas Corrêa, todos os meus as
sessores na SecretariÇ3 Gera_], arnigos e compa
nheiros do lpea, enfim, conversei com muitas pes
soas, ín_clusive da comunidade de economista~, 
com o Generallvan _Mendes também, exceto na
quela oportunidade em que me referi no depoi
mento anterior, quando ele me pediu para ficar. 
Na oportunidade de uma cerimônia pública no 
Palácio, em que eu externei a ele a dificl!ldade 
de continuar, tanto a ele como ao Ministro Ro
naldo Costa Couto, ambos me pediram para ficar. 

__ O SR. JUTAHY MAGALHÃES,~ V._Ex"petiillte, 
Sr. Presidente? 

-- O SR. PRESIDENTE (Jõsé Jgnácio Ferreira)~ 
V. Ex• tem a palavra. 

___ OSR.JUTAHY MAGAÜiÃES- Voltando àque
le problema da liberação-de verbas sem recursos 
orçamentários, _tem um memorando da Sªrem, 
de no 317/87, de 27-11-87. Neste memorando, 
entre outra-s ·caisiS, á Sãiem iiúormava 'ao Dr. 
Mlchal ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio F~rieTraJ
Vamos irilerrompei' por 5 minutos. (Interrupção) 

O SR. PRESIDENTE (José TgnáCio Ferreira) -
V. Ex" tem a palavra, Senador Jutahy Magalhães. 
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O"SR. JUTAHY MAGALHÃES- É um memo. 
rando do Dr. Reis Velloso, dirigido ao Dr. Michal, 
que entre outras coisas, diz, ''Refiro-me à nota 
de 19-11-87, sobre o Projeto Apoio ao Desenvol
vimento EcOOOrntco Social Integrante dos Encar
gos Gerais da União, no exercício de 1987". 

Naquele documento indicou-se que, ainda que 
se dispusesse de recursos financeiros para atendi
mento a todos os compromissos autorizados, a 
importância de 982 mil e 588 cruzados não pode
riam ser liberados por falta de cobertura orçamen
tária. Posteriormente, a Sarem tomou conheci
mento de suplementações _que elevaram a adota
çâo global para 30 bilhões, 588 mil e 11 O cru
zados. 

É esta a verba, Dr. Michal, que houve a suple
mentação para 30 bilhões, e_ depois mais ainda 
em 27 -11-87? Por oufrO lado, as informações 
existentes na Sarem indicam para a mesma data, 
compromissos autorizados no _total de 32 bilhões 
e 330 milhões, ou seja, a existência de um bilhão, 
742 niilhões _e 580 mil sem cobertura orçamen
tária. 

Em síntese, é a seguinte a posição do Projeto 
Apoio do Desenvolvimento Econômico Social, 
em 27-11-87. Dotação global: 30- bilhões e 588 
milhões de cruzados; dotação inicial: 195 milhões 
e 710 rilil cruzados; suplementação: 30 bilhões, 
392 milhões e 400 mil C:ruzadosT compromissos 
nesta data: 35 bilhões e 394 milhões; recursos 
já autorizados: 32 bilhões e 330 milhões de cruza
dos; em andamento, aguardando a autorização: 
3 bilhões, 63 milhões e 775 mil CruzadOs; saldo 
a alocar: 4 bilhões e 806 milhões de cruzados. 

Signifiéa dizer que ainda que se dispusesse de 
recursos financeiros Para- a-tendimento a todos 
os compromissos autorizados, a já citada impor
tância de um bilhão e 7 42 milhões de cruzados 
não poderia ser liberada por falta de cobertura 
orçamentária, a menos que se providenciasse a 
necessária implementação da transação corres
pondente. 

V. S• fez Uma nota ao Ex:rno Sr. Ministro-Chefe 
da Seplan, no dia 3 de dezembro, onde falava, 
entre outras coisas: 

"Esta sistemática, qual seja, a de submeter 
à aprovação do Excelentíssimo Senfior Presi
dente da República, exposiçõ-es de motivos 
elaboradas nesta Seplan, sem a devida co
bertura orçamentária, pode gerar alguns pro
blemas, podendo ser destacados os seguin
tes: 

- descompasso entre as dctações orça
mentárias existentes e a programação da li
beração de recursos financeiros" 

Portanto, vê V. S• que a pergunta do Relator 
é pertinente: os recursos eram liberados sem co
bertura orçamentária. Alguém tem que ser res
ponsável por isto. Quem é o responsável? J:: o 
Ministro, é o Presidente da República, é V. S•, é 
o Dr. Lúcio? Alguém tem que :ser responsável 
por essas questões serem decididas sem a devida 
cobertura orçamentária. Alguém tem que ser res
ponsável por isso. 

O SR. MICHAL GARTENKRAOT - Senador, 
permita-me um esclarecimento, os recursos nun
ca foram liberados, nem poderiam ser sem cober
tura orçamentária. De um ato de liberação, a co
bertura existia, 

O SR. JUT AHY J\\AÚALHÃES - Havia uma ex
. _posição de motivos feita ao Presidente. 

O SR. MICHAL GARTi::.NKRAUT -Aiiberação 
não é feita sem um ato ... 

O SR JUT AHY MAGALHÃES - Eu sei -que a 
liberação não é feita, mas alguém !eva ao Presi
dente da República uma solicitação sem a devida 
cobertura orçamentária. t: dada essa autorização. 
Ninguém é responsável por isso? Ninguém infor
ma ao Presidente que está autorizando a liberação 
deUrna verba sem a devida cobertura orçamen
tária? Ninguém explica isso? 

O SR. .MICWJ. GAATENKRAUT - Posso res
ponder? V. Ex• está pedirido a minha opinião? 

__ ~9};~:JUTAHY fVIAGALHÃES-EstoU pedindo 
-~= i!'lfOrffi_?J_ção de V. ·s,,· q-Ue. é SeCretário-Geral da 
Sepían, e que CC?_nhe_<:_e_ a tramitação desses re
cursos. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Na minha 
opinião, quando surgiu o fato, flz o que era minha 
obrigação: alertei ao Ministro, que é responsável 
pelo material que é levado ao Senhor Presidente ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃEs·- Quais as con
seqüências dessa nota? Alguma coisa foi feita pa
ra evitar? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - O que foi 
feito foi uma suplementação imediata para que ... 

O __ SR. ~UTAHY MAGALHÃES -Aqui temos, 
já no dia 14 de _c:t_ezembro, uma nota da Sarem, 
em que ele declara no item c: 

"A ocorrência de aprovação de concessão 
de auxmo, sem que a Sarem conheça o bene
ficiário fato que impossibilita a realização do 
empenho correspondente. 

Estão nessa situação os recursos de que 
tratam os Decretos n~5 95.125, _95.282 e 
95.413, nos_valores respectivos de 50 mi
lhões de cruzados, 2 bilhões e 100 milhões 
de cruzados e 600 milhões de cruzados." 

A Séir_em não conhecia nem o beneficiário. O 
decreto significa alguma coisa. 

O SR~~CHAL GARTENKRAUT .:..._EssaS eiJ)o
sições de motivos não foram feitas na Sarem, 
obviamente, nem passaram pela Secretaria Geral. 

O SR. RELATOR-(CarlOS Cbiarelli)- E isso 
é narina/? ·- - · ·- · 

OSR.MICHALGARTENKRAUT -Não, é abso~ 
lutamente anormal. 

9 SR. RELATO~ (Carlos Çhiarelli)- t legaJ? 

O SR. MICHAL GARTENKRAU1- Legal é, por
que é de responsabilidade do Ministro a elabo
ração da exposição de motivos. A exposição de 
motivos é dele, ele manda confeccioná-la onde 
quiser. 

o -SR JUT AHV MAGALHÃES - E v. s~ cOri:fir
ma o teor da nota? Está confirmando o teor da 
nota desse documento que parece até que foi 
V. 8' mesmo que entregou aqui. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Sim, tenho 
conhecimento. Não tenho-cópia dessa nota, mas 
tenho muitas outras notas semelhantes aqui 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - As providên
cias foram acatadas pelo Ciabinete _do Ministro? 
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O SR. MICHAL GARTENKRAUT -- Na.prática, 
não, m~s _como e:ssas notas datam de ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... 14 de de
zembro de 1987. 

O SR MICHAL GARTENKRAUT - Exatamen
te. Quer dizer, isso já foi praticamente no final 
da gestão. Ac_ho que não hQuve tempo hábil para 
que se procedesse a uma organização dessa si
tuação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas V. S• fez 
várias notas. Essa daí foi, talvez, Uma das últimas. 

o SR. MICHAL ·GARTENKRAUT - Perfeita· 
mente.-São várias notas. 

O SR. JúTAHY MAGALHÃES-:_ E as suas su
g~stô~s eram aceitas ou não? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - A desorga
nização, inclusive com esses decretos que não 
tinham nenhum destinatário conhecido conti
nuou sendo assim até o final? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente. 

O SR. JOSJ:: PAULO BISOL ...,.... Sr. Presidente, 
-v. Ex' me concede a palavra? 

O SR. PRESIDENTE"(José lgnáciO Ferreira)_...,.. 
Parece que o Dr. Lúcio deseja fazer Uso da palavra. 
Em seguida darei a palavra a V. Ex~ · 

O SR._ LÚCIO VERÍSSIMO :.._ S~. Presidente, 
apenas para dar um esclarecimento ao nobre _ _Se
nador Jutahy Magalhães. No dia 14 de dezembro, 
eu já não me encontrava na chefia do Gabinete. 
Mas, o que V. Ex" acabou de ler, Senador, nos 
tópicos desse oficio da Sarem, retrata aquela ver
dade que falei e que o Sr. ex-Secretário contestou, 
ou seja, não importa que o Senhor Presidente 
autorize uma exposição de motivos e nem que 
ela seja publicada. Só onera o Estado depois que 
_é feito --o Plano de aplicação no órgão técnico 
e aí sim, é encaminhado à Secretaria de Controle 
Interno, que é o setor de auditoria ou, então, à 
Secretaria do Tesouro Nacional. Veja bem, ai está, 
Senador J utahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• toda hora 
fala que-é qUestão de foro íntimo, é uma questão 
de foro íntimo; é uma rr:!aneira de agir, é umã 
maneira de administrar. E uma questão de foro 
íntimo. 

O SR. PRESJDENTE (José lgnádo Ferreira)
Bom, V. Ex• tem a palavra SenadOr José PaulÕ 
Bisai. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ..C::Sf. -Presidente, 
tivemos um momento nesta acareação que me 
parece de uma relevãnda definitiva. E não pode
mos dei;o(a,r passar sem delimitar, demarcar, deci_
sivamente, essã releVância, p-orque é uma relevân
cia de fato, envolve a grande corrupção e, se se 
confirmar, nós estariamos chegando ao colarinho 
do delito. 

Então, pergunto ao Dr. Michal, se ele confirma 
que o Congresso foi induzido a aprovar uma lei 
de excesso de arrecadação, sem que ocorresse 
o fenôm~no do excesso de arrecadação? Se isto 
é verdade, por favor, vamos precisar este mo
mento, esta lei e o fato que a gerou, vamos buscar 
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a exposição de motivos e vamos ver essa grande 
empulhação e quem a praticou? Por favor, quero 
isso bem objetivamente colocado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Se V. Ex• me per
mite ele atnaa disse"excesso". O Dr.Michal frisou 
bem isso. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Exatamente. 

O SR MlCf-W.. GAR"l];NKRAUT - O ministro 
teria "exceSso", porqUe ·sendo ~xcesso de arreca~ 
dação; como não houve excesso de arrecadação, 
propriamente dito, não havia fonte outra que não 
os títulos do T escuro, mas havia a necessidade 
de crédito; o dispêndio se referia _e_tn sua maior 
parte, a quase totalidade, aO pagamento da folha 
de dezembro, o 13~ etc. Então, e_s_sa lei foi a última 
lei de excessos votada pelo_ Congresso no ano 
passado. Dad_~ .::!,_situação Qe_ orçame_rtto - lei 
de meios original, com inflação zero e a inflação 
que ocorreu no período - nós tivemos várias 
leis de excesso. Na realidade, se nã..o rne engano, 
foram três. E eSsa- foi a última, já no final do 
ano, 

Veja bem. Como, evidentemente, os recwsos 
na mão da União, do T escuro Nacional, não são 
carimbados, não se pode dizer, a rigor, não é 
tecnic_am~nte correto, dizer, que a -união pagou 
os seus funcionários com títulos. Certo? O que 
se pode dizer é que houve um excess.o de dispên
dio em relação à previsão anterior à constatação 
de que não havia m._ais fonte ordinária, que é a 
fonte usual para pagamento de pessoal. E, portem
to, o excesso de dispêndio foi fínaridi!âo com 
títulos, seja aquele pagamento que constava da 
última lei de excesso ou qualquer outro que foi 
feito naquele montante. Não sei se estou me fa
zendo claro·; mas o fato· é que foi gerado um 
déficit Quem gerou o-déficif qual foi a despesa 
que gerou o défictt é praticamente irrelevante. n 
importante é que houve um excesSo de despesas 
em relação à receita disponlvel. Essa é uma prá· 
tica que_ precisa ser coibidã, é urhã prática que 
a sistemática orçamentária ·ati.Jal pefrli.Ite, e aCho 
que é uma boa oportunidade para que, ou na 
Constituição ou nas leis complementares e ordi
nárias subseqüentes, se coloque um dispositivo 
que não permita a prática de subestimativa de 
despesas importantes para que, no final do ano, 
sejam suplementados, com déficits, títulos doTe
scuro. 

Portanto, do ponto de. vista legal, Sr. Senador, 
não há nada de errado; do ponto de vista técnico, 
económico, houve excess~o de_ d_ispêndios. Co
mentei isto só_ para contestar a afirmação de que 
a reserva de contigênciã, que tem essa Jíria.Jidade, 
o próprio nome está dizendo, normalmente é usa
da para cobrir erros de previsão nê!: folha de paga
mento, que aparecem claramente no_ final do ano. 
Então, corria se-cobria com a reserva_ de conti· 
gência as rubricas do EGU, aquelas para as quais 
chamávamos- a atenção, isto_ não é correto ou 
como afirma o Dr. Lúcio que, simplesmente, não 
havia nenhum problema. Havia problema, sim; 
estava-se gerando déficit já naquele momento, 
e era do conhecimento da secretaria de Orça
mento e Finanaças, era de conhecimento técnico, 
era de senso comum que os recursos ordinári_os 
previstos já naquela época, novembro, para paga
mento pessoal, não iam ser suficientes para pagar 
toda a folha. Existem d_ocumentos inte_mos, denM 

tro da Seplan, na Secretaría do T escuro, no Minis
_téria_da Fa:z:erida, que podem ser consultados e 
~e IT!~~tram claramerite que a previsão para a 
(olha de pagamento da União era da ordem de 
trezentos bilhões de cruzados e o crédito dessa 
ordem não estava consignado no orçamento. Pelo 
Contrário, o que estava consignado era algo da 
ordem_ de duzentos bilhões, tanto é que essa lei 
de excessos, essa última lei de excesso, é da or
dem de cem bilhões de cruzados. Do ponto de 
vista legal, não há nenhum ilícito propriamente 
nisto. -

O SR.--RELAT9R (Carlos Chiarelli)- A lei.que 
se aprova e o PrOjeto qUe se propõe ·visaffi a 
denntr a destiri2iÇão dO excesso ·de arrecadação, 
certo? Não se faz uma lei dessa natureza~ se pro
põe "üffia deStinação- para o excesso de arreca
d~ção; essa é a_lei de-excessos, certo? Bem, então, 
aqui, temos uffi_ fâto fantástiCõ, ternos o e_X_ces-:;;ç 
de ãrrecadação efetivo, ternos o excesso -ae-des
pesa comprometid~ e não a arrecadação que jus
tifica a lei; o que juStifica a lei é aquele _excedente 
a mais de ·réCeifa; ultrapassar o valor previsto do 
que seria arrecadado. E regular, por meio de ato 
normativo, que é a [e~ uma maneira de aplicar 
nesta ou naquela rubrica, o que se arrecadou, 
o que se recebeu a mais. 

Ó SR. JOS~ PAULO BfSOL- Aí está a lega
lidade. 

O_SR. RELA"(OR (Carlos Chiarelli) - Exata
mente. Eritão, aqui estamos perante-.umâ lei de 
excesso de arrecadação que não ocorreu. Havia 
um comprometimento de trezentos bilhões e, na 
verdade, uma cobertura orçamentária de__duzen
tos, com uma despesa intransferível que seria 
aquela referente aos sevidores, ao 139 etc. Então, 
gera-se cria-se o excesso_que não houve para, 

__ _çom esse excesso que não houve, disciplinar a 
sua aplicação e aí se usa através de títulos. Esses 
titulo::> já haviam, no momento em que se fez 
a prOpoSta, sido lançado no mercado e resga
tados? 

-O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Isso não 
é importante. Os t.J'tulos foram colocados como 
fontes. 

b SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Data ve
nia da sua opinião, que pode ser a mais impor
tante tecriicamente etc., é importante para nós 
a pergunta que lhe faço quero a resposta. Os 
titulas já h~viam sido em~tidos? 

_O SR. MJCHAL GARTENKRAUT- É dificil res
ponder a esta questão, Porque, na ·realidade Os 
títulos são emitidosjndependentemente desse fa
to. Na realidade,_ na. carteir_a do Banco Central 
existe uma quantidade enorme de títulos do Te
scuro que são usados com a fmalidade de regular 
a liquídez do mercado, .. 

O S'R. REU..TOR (_Carlos Chiarelli) - Exata· 
mente. Mas limitados a um montante, pelo menos 
9everiam estar limita dos a um montante_ top. 

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT - Autor~ado 
pelo Congresso ~acio_nal. S_em dúvida nenhuma. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Exata
mente. Então é esta a questão. 

-o SR. MICHAL G'AR_TENKRAUT- A finalidade 
da lei foi... 
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O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Regular 
uma situação pré-existente. Também, aí, tem 
duas alternativas." 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - É muito 
difícil relacionãr uma coisa com a oUtra 

O SR-: RELA.TOR (Carlos Chiarelli)-:- Fta.s _ _veja 
bem_, os títulos já tit1ham sido emiti_dos,já estavam 
conVertidos. Havia esse montante a mais de uma 
arrecadação captada no mercado financeiro, nãO 
era receita tributâ.ria Então, havia um "excesso:·, 
excesso entre aspas, decorrente de títulos emiti.M 
dos-ãJem do top; ou MO havia aínda sido lançado, 
e não havia -o excesso· de ar'ret:ãd51ção. Dessa 
equação de duas incógnitas dificilmente há cQfnO 
escapar. 

O.SR. MICHAL 0!\RTENKRAUT .,.- Senador, 
:em todos os orçamentos existem como fontes ... 

--ó $R. REG\iOR (Carlos Chiarem)- J:: o "bura-
co Oeg(Ô"? · - -- - _., ' 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- ... de receitas 
- isso em todos os orçamentos, historicamente 
- as operações de crédito: operações de crédito 
externo, operações de crédito _interno .. As opera
ções de crédito interno correspondem a títulos 
do T escuro Nacional. 

o-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)_-:- Até ai 
tudo bem. 

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT--.,. No momen
to em que _o projeto de lei foi submetido, no finalzi
nho do ano passado, ao Congresso, es's.es t.Jlulos 
não foram carimbados. Então, é muito difícil saber 
se Sãó exatarhente aqueles títulos qué já haviam 
sido emitidos _ou não_. _Entã.o~ tecnic~IT!~nt~. ~ im
p·ossível dizer_ se e:les já haviam sidq emitidos ou 
não_ para caracterizar uma situação de f~to. A si
tuação de fato era a folha de pagamento a ser 
paga, evidentemente. 

OSR.RELATOR(CarlosChia.relli)-Dr.Michal, 
não vou. aprofundar, aqui, uma discussão colate
ral, mas o problema é de_ extrema_ importância; 
já foí na sua primeira manifestação, volta a ser, 
agora, aferido percucientemente pelo senador Bi~ 
sol, mas o problema não é o número do_ tftu1o, 
29:412 ao tít~lo 029482; é o"· montante global 
que, no l'!l~T!_to,_ é ou não ultrapassado, porque 
se não fosSe JJltrapassado, se não se precisasse 
de mais títulqs nãõ se predsãva" -áã -lei_~ __ 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -". Perfeita· 
mente, Senador. Havia t,.~ma nec~iqaçte de uhra
passar o limite. 

O SR. RELAIOR (Carlos Chiarelli) - Exata
mente. 

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT-Tanto é que 
o Poder EXecutivo recorreu ao Congresso para 
que o teta fosse aumentado. Eu iião QUeria deixar 
a iii'!.preSsao.:: ' 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Por isto 
e qué gostaria de lhe dizer que_estamos_e.ntre 
duas hipóteses: ou a arrecadação houve a priori 
porque os bl:ulos foram lançados_ antes, além do 
limite tOp, pâra cobrtr uma nec-essida-de -:- ninM 
guém está discutindo a necessldade de pagar a 
folha- ou, então, se apresentou uma lei de exces
so quando não se tinha ainda a arrecadação feita, 
não havia o excesso. Essa é a questão colocada 
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e que, aliás, foi trazida aqui, com muita c:lareza 
e franqueza, por V. S' é que levantou o problema 
e estamos aprofundando o exame da legalidade, 
da seriedade, inclusive do envolvimento. Só gosta
ria de completar - não quero tomar o tempo, 
nem a op-ortunidade_ de perguntas dos Srs. Sena
dores - é que V. S• fez uma relação, que me 
pareceu muito pertinente, uma relação de causa 
e_ efeito entre as liberações, não sei se açodadas, 
excessivas, múltiplas, na área dos encargos gerais 
da União, desses recursos qu-e, através da SepJan, 
iam sendo consignados e que iam sendo gastos 
-vamos falar uma linguagem mais _chão-a-::_c_::hão. 
Gastou-se dinheiro que não havía atr"ãVéS de um 
açodamento no segundo semestre, em EM prepa
radas, levadas e autorizadas, já sem um controle, 
não havia nem mais tempo de saber se havia 
o recurso ou não. E, num determinado momento, 
chegou-se à conclusão de que os dez existentes 
para pagar auxílios e também a folha haviam Ido 
embora com os auxmos e faltavam cinco ·para 
pagar a folha. 

Numa economia doméstica, seria este o qua
dro, não apenas com os arna1ios. Não quero tam
bém ser simplório e dizer que toda ~iferen_ça de
corria desses auxilias, mas a liberação excessiva 
e açodada contribuiu para tanto? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente. A correlação que eu quis fazer foi propo
sital, exatamente para mostrar o perigo que· se 
corre de geração de défic(t. 

Só queria acrescentar, Senador, se me permite. 
Não queria deixar aqui a- irilpressão de que o 
Poder Ex.ecuHvo, de uma certa forma, induziu o 
Congresso. 

O SR. JOSÉ PAULO BfSOL- Mas est<Lé uma 
questão que vamos interpretar na elaboração do 
parecer. 

O SR. RELATOR (CarlOs CJii.i2re-lli)- Até por-
que tem a responsabilidade do Congresso. -

O SR. JOSÉ "PAULO BISO L- É um problema 
de interpretação. Nós queremos do senhor filtos. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Nao querta 
deixar essa impressão. A minha opinião é que 
não há nada de errado nisso, _apenas se gerou 
déficit. O erro ê de ordem técnica. 

O SR. PRESIDENTE -(fuimài F rancof- Sena
dor Bisai, V. Exb quer falar? -· · 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Para perguntar 
ainda sobre isso? 

O SR PRESIDENTE (Itamar Franco) ....:_--Não_, 
V. Ex' faz favor. ----

0 SR. JOSÉ--PAULO Ei!SOL - Eú- passaria 
para outro assunto. 

O SR. PRESfDENTE (Itamar Franco)- V. Ex' 
levantou_ um assunto que, para mim; é da maior 
importância. Às vezes, ficamos discutindo aqui 
se sumiu uma pasta ou se desapareceu uma pas
ta. 

Quanto a essa declaração, o Congresso foi in
duzido. A verdade é que se mandou para o ConR 
gresso Nacional- e V,_S,_-é}llrmou e confirmou 
-um excesso de arrecadação, quand~ não havia 
excesso _de arrecadação. Esse é o fato. E-Verdade? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L -Isto não é legal. 

O SR PRESIDENTE (Itamar Franco) -Veja 
V. Ex•, Senador Biso[ e nobre Relator, se formos 
verificar a Constituição, ela é muito clara em dois 
artigos: que a lei federal vai dispor sobre exercido 
financeirO e veta a abertura de crédito especial 
e suplementar sem prévia autorização do Legis
lativo - o que foi pedido - mas sem indicação 
dos recursos correspondentes. Não poderia haver 
o recurso ·correspondente porque nào havia ex
cesso de arrecadação. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Desculpe
me, Senador, aí tem Um problema de interpre-

1"ãÇ:ãÕ. A indicação dos recursos correspondentes 
foi feita. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Foi 
feita erradamente_, porque não havia o excesso 
de arrecadação. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Ai e uma 
·que-stão de semântica. É legítima._ É uma opera
çã_o de _crédito. 

O SR. PRESIDENTE (Itaffiar Franco)- Gos
taria só de completar. V. S• está querendo colocar 
a coisa corno semântica. Vamos, inçlusive, verifi
car- e eu faço questão de verificar essa última 
lei que veio ao Congresso Nacional- a exposição 

- de motivos, como ela veio. Este não é um proble
ma de V. s~, é nOsso. 

-O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Acho que não 
é uma questão de semântica_, s6 que é de semân
tfca penal. 

O SR PRESIDENTE (Itamar Franco) - E o 
art. 69 é claro, Senador Bisol, nobre Relator e 
j)rezãdo depoente. Aqui é claro, que as operações 
de resgate e _de colocação de títulos do Tesouro 
Nacional - que foi o caso - relativoS à amorti
Zação -ae-empréstimos internos - tinha de pedir 
para pagar o funcionalismo -terão que ser aten
didas pela lei complementar. Nós precisamos ve
rificar se a lei complementar foi ou não-respeitada 
pelo Poder Executivo. 

No meu entendimento, Senador Biso! e nobre 
Relatei, a assertiva de V. s•: que V. S' agora tenta 
evidentemente amenizar, foi da maior importância 
no seu depoimento para nós do Coilgresso Na
cionaL 

O SRJOSJ:: PAULO BISOL- Há uma segund'a 
.relevância no depoimento do Dr. Michal, que todo 
mundo percebeu e já _se insistiu muito s~bre. Mas 
góstarfa de preci~r alguns _d<:~lhes. 

Ele, em sintese, declarou que, pelo açodamen
to, algumas exposições de motivos eram levadas 
ao presidente, sem as informações relativamente 

-.à possibilídade de existência de verba ou não, 
não é_i~? Fez essa ~firmação. 

·- Gostaria de saber se v. s• Poderia precisar al
guns casos, porque não se lida, numa investi
gação, com o--gênero dos casos, infelizmente. Na 
conclusão, se pode. Mas precisamos de casos 
individualizados e comprovados. Então, v. s~ po
deria mencionar_ alguns_ casos de deferimento 
sem fundos? " 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Esses casos 
estão relatados, justamente, nessas ·notas todas 
que entreguei à comissão. Acho que levaria um 
tempo enorme repassar aqui. Mas essas notas, 
justamente, foram provocadas pela constatação 
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dos ta-sos pele~ própria-Sarem, várias vezes, e uma 
vez pelo Iplan no caso do PIN-Proterra. 

Q_SR. JOSÉ PAúLO BfSOL--Então, dispômos 
da possibilidade concreta de individualizarmos es
se caso. Muito bem! 

A suplementação como era feita,, quem fazia, 
quem respondia, quem tinha a responsabilidade 
da suplementação? 

O SR. MICHAL GARTENKRAuT :___ A suple
mentação é um processo muito parecido com 
o processo de autorização presidencial para JibeR 
ração desses fundos. Apenas é feita uma expo
sição de motivos ... 

O SR. JOSÉ PAULO EíiSOL __::Quem faz> 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Nocmal
mente tem sido, no caso da última gestão ... 

O SR:JOSÉ PAULO BISO L- QU~in fez. então, 
nestes casos que o s~nhor ... 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - A (Sofi) -
Secretaria de Orçamento e Finanças, por ordem 
do Senhor ministro. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L-Então, o Senhor 
ministro tinha. rigorosa consCiência de que havia 
ocorrido aquele caso!? 

O SR MICHA.L GARTENKRAUT- Certamente. 
Não posso precisar exatamente qi.JahdO mas, 
quando ele recebeu a nota, pelo menos uma vez 
depois dessas notas, conversamos sobre isso. 

O SR. JOSJ:: PAULO BISOL- E isso chegava 
ao conhecimento do Presidente da República, o 
Presidente da República tinha condições ç.e ficar 
sabendo disso? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUf .:__ Não sei. 
Não posso responder. 

O SR. JOSJ:: PAULO BISOL -Mas tecnica
mente, pela tramitação da coisa? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUf- Poderia não 
saber. Depende da informação que o ministro 
levava a ele. 

O SR. JOS.Ê PAULO BISO L- Gostar_ta- de pre
cisar um outro detalhe já de terceirÕ nível de rele
vância. 

O senhor afirmou que tinha, por delegação do 
ministro, a discricionariedade - que é um con
ceito de direito administrativo - a possibilidade 
do exercício político de um ato discricionário de 
distribuição-de verba, distribuição de recur$05, é 
verdade isso? 

OSR MICHA.L GARfENkRAUT ~DistribuiçãO 
de recursos, desculpe-me Senador, acho que é 
um tema ... 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ...=_O nÍinistro-tem 
por lei -sobretudo, em matéria de fundos perdi
dos - a discricionalidade da distribuição. Isso 
é administrativo, legal. aceito. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Desculpe, 
Senador, ele não tem. A Je.L. 

O SR. JOSÉ PAULO BJSOL - Mas se e"!e nãO 
tem, ele não pode delegar. 

O SR. MJCHAL GARTENKRAur - Na rilaiOrla 
dos casos, ele não tem. Nos casos do Fundo 
Especial, PIN- Pro terra, EGU e FAS, ã higislá.Ção 
obriga que -ele leve todos os pedidos, inclusive 
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os de 2.0 mil cr_uzados, qualquer que seja o valor 
ao Senhor.P~sidente da República. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Isso significa, 
então, que a discricionariedade é do Presidente. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - A discricio· 
nariedade é do Presidente. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Ele deloga. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Que seja 
do meu conhecimento •.. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Mas, en!ão, a 
delegação que ele recebeu não era válida!? Ê essa 
explicação que eu quero dele. _ 

O SR. MICHt\L GARTENKRAUT- Permita-me 
uma colocação, um esclarecimentO. - -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL.....: Pois não. 

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT ~A discricio
nariedade é do presidente e está. n:tlJito dare na 
legislação. 

O SR. JOSÉ PAUL.O BISOL- Certo. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -A legislação 
também prevê que ele fará essa àutorizaÇão por 
proposta do Ministro Chefe da Seplan. Portanto, 
a colocação, a proposta da alocação, é do Ministro 
da Seplan. É, vamos dizer _assim, a p~neira mais 
importante, o que o ministro não levar difiç:ílmente 
chega ao presidente. Está certo? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Então, é uma 
disc:ricionariedade.,_., e_,_,qrª :--l~gal, porque o miM 
nistro já não é mais tão de direito administratiyo; 
o ministro execce uma discriciona~::i~c;lade na seLe
ção dos pedidos. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Sero ciúvida. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mas, isso aí, .. 
temos idéia como acontece. Mas pergunto a V. 
s· se algum ministro lhe delegou os poderes para 
deferir, ou o· Senhor levava ao preSidente? Era 
só a discridonariedade de selecionar os pedidos, 
era isso que v. s· fazia? v. s• selecionava os pedi
dos? 

O SR. MICHAL GAA)ENKAAUT -.Um mo· 
mentinho. No caso_ _do programa de cooperação 
técnica, no caso do programa de assisténc:_ia fi~ 
nanceira a entidades, a competência-é do SE;nhor. 
ministrO, que delegou, tem delegado, tem uma 
delegação antiga de competência, ao secretár(o
geral. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Insi~to, ê. d~lega· 
ção de dfscridonariedade. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Sem dúvida. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- E pergunto se 
V. s~ usava essa distiíclonariedade, da mesma 
forma que está descrito aí, quanto ao uso de sua 
discridonariedade, que o ministro fazia; quer dizer, 
se o _senhor também seledonava os pedidos ao 
seu alvitre, se o árbitro era o senhor? Vou lhe 
colocar a questão aqui, pOrque para mim -elà-tem 
uma importânda incrível... 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Porque 
quem assinava era e:u, eu assumo a_ responsa~ 
billdade ... 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- ... porq~e signi
fica o que o burocrata substitui o politico.-

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Mas, depen
de do nível. Trat~-se de liberr.!<;;; .... ..-~., uma rubrica 
previstâ no orçamento. 

"' b SR Jd$~ PAULO 'BISOL - No seu caso, 
O&jetiVamE.!nte, qu.ll era? " . -

O SR. ~MICHAL GARTENKRAUT - O secretá' 
rio-geral do Ministério .do_s Transportes provavel
mente faz a mesma coisa com uma rubrica infini
tamente maior do que essa. 

O SR. JOSÉ PAULQ BISOL- Mas não estou 
julgando o fato só quero çonhecê-lo, não estou 
dizendo que seja desonesto, que seja criminoso, 
mas quero ·c:_onhecer como era exerc:ida essa dis
cricionariedade no seu caso, que verbas V. s~ po
dia manipular e se era deferimento que o senhor 
tinha. -

QSR. MlÓiAL GARTENKRAUT - No nosso 
ca-sp;-a coisa funcionou, na prática, d~ seguinte 

·maneira: a Sarem fazia ~ma proposta _g_eral de 
alocação de recursos e isso era aprovado no início 

-do ano. ~eja bem que isso se refere à gestão 
do Ministro Sayad. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Esta proposta 
não entendo bem, não sou muito bom burocra_ta. 

-Isto_ aljá ~ra uma seleção de pedidos, a Sarem 
fazia uma seleção? 

~ O SR. MICHAL GARTENKRAUT - A Sorem 
fazia uma s_eleção de_ Pedidos. 

0 SR. JOSÉ PAULO BISOL- Quer ~dil.er que 
a burocracia faz as seleções? Aqui, me parece, 
assim; -que- a diS_cricionariedade desce do presi
dente, passa para o ministro, vai para _um funcio
riá!lo e, de repente, vai para um terceiro, quarto 
ou quinto secretário, não sei qual funcionário. 
_Querq saber se é assim, se o mecai)ismo e esse? 
Po~que esse mecanismo - não -as pessoas -
é corrupto. É impossi_vel entregar semelhantes 
d_iscriclonariedades aos_ funcionários que nem 
respondem por isso, nem assinam. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Não posso 
concordar com V. Ex", Senador. Se concordasse 
com v. Ex· teríainoS que concluir que apenas 
-o PieSídente da República poderia liberar os recur· 
sos, ele é a única pessoa incorruptível no Poder 
Executivo. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - V. S• mesmo 
diSSe que existem outraS. Eu disSe que existe dis
cricionariedades legais de direito administrativo. 
Quero saber, _agora, essas outras dis<:ridonarie
dades que não são de direito administrativo. A 
nossa com_~o também tem o objetivo de averi
guar essas irregularidades. Do m~u ponto de vista, 
já expressado aqui, isso aí é mais importante até 
que a individualização das culpas, porque precisa

-roos acabar com -e.SSeS-mi.\canlsmos, essas estru
turas, que geram, não o déficit, mas a corruPÇáo 
que gera o déficit, às v~zes. 

-~ SR. MltHAL GARTENKRAUT - Poderia fa
zer uma proposta concreta. Acho que, ao invés 
de burocratizar ainda mais o processo e·centr:aiizar 
ainda mais o processo, bastaria se colocasse pra
zos muito cliaros, mínimos e máximos, para deci
sões, que desapareceriam, na minha opinião, pro
v:avelrnente 90% da corrupção. Quer dizer, proibi
ria-se com isso a possibilidade de venda d~ agiliza-

ção porque o prazo é dado. E também se evitaria, 
com o prazo máximo, ... 

OBR..JOSE. PA~O ÊlSOL- Mas não precisa 
- Vender agilização. Se o funcionário decide, ele 
Vende a própria iiberação. Ou, eritãó, não" estOu 
entendendo nadá. No caso de querer vender, no 
casO __ de ... 

O SR. MICHAL GARTE;:NKRAUT - Senador, 
então, aí voltamos àquele ponto. O Presidente 
da República vai ter que liberar cacja tostão do 
orçame_nto geral ~a União. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -,. Não sei se só 
existe essa opção. 

~O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Se náo pu
de~se delegar programas espeCÍficos que são 
controlados pelo Tribunal de Cón~S. que são 
apresentados e têm uma sistemática de apresen
tação. Gostaria até de mostrar uma Rártaria, que 
não é do conhecimento gef.ãl, Por incrível que 
pareça ... 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL_-:-::lsto são fundos 
perdidos, Dr_._ Micha1. $ão fundos perdidos, quer 
dizer, uma portaria do Ministro explica todos os 
desvios. 

O SR. MICHAL GAATENKRAUT - O planeja
mento de 1980, Portaria no 151, de 5-fl-1980, 
que dá toda a sistemática ae· como deve ser a 
apreciaçãO, a aprOvação e a riberação dos recur
sos do PIN- Proterra. Ela, em parte, é que delega 
competência à Secretaria Geral,_ tendo um papel 
importante. --- ----

~O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Dr. Michal, não 
me importa, a delegação, ac:ho razoável, Só que 
é" preciso de_legar responsavelmente: Quer dizer, 
o fulano é o responsável, só isso. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Senador, 
o procedimento todo está explícito aqui na porta
ria. Realmente, fica muito difícil partindo do pres
suposto de que as pessoas sã_o _c;l.esonestas, de 
que todo mundo é ctesonesto. Te mos institui-
ções~~-~ - - -

O SR. JOSÉ PAULO BISO L-Sou juiz há trinta 
anos e parto sempre do pressuposto da inocência. 
Para mim, V. S' e O Dr. Lúcio são testemunhas 
não acusad()S, es~ão aqui para informações, só 
iSSO. Estou ~p-erguntando a V. 8'; objetivamente, 
se V. S! utilizava corretamente a discricionareidade 
que lhe concederam, por delegaçãO, porque isso 
foi levantado aqui como uma suspeita contara 
V.S' 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Usei todo 
o meu conhecimento técnic:o para fazer aprecia
ções técnicas. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Objetiyamente, 
pergunto agora ao Dr. Lúcio se conhece algum 
deferímento ou liberação de recursos pelo Qr. 
MichaJ que não tenha sido regular. Quero.afastar 
completamente este fato ou trazê-lo à colação. 
Efe existe ou não existe? 

:o "SR. w·cJo VER(SSIMO - Não conheço 
qualquer liberação qUe riãõ tenha sído regular. 
Ele estav<1 acobertado por uma delegação de 
competência do sr. Mínistro, apenas_ ressalto o 
fato de que no princfpio, hoje, das suas palavras, 
ele disse_que a delegação de competência não 
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'iesponsabili?a. Eu acre~ito ::.._e V. Ex', cOmo juris~ 
ta, pode talvéz. até me ilustrar- s_e responsabiliza 
ou não. Tem ã delegação de competência, mas 
não se j~a responsável pelo ato que assina. 

\·. O SR MICHAL GARTENKRAUT - A intenção 
'hão foi essa. Assumo a responsabilidade de todas 
as assinaturas que coloquei durante a minha ges~ 
tão, rlZ~, Seplan. Apenas enunciei um princípio ge~ 
ral de a4_rnin!stração que diz que a responsabi
lidade, no- sentido abstrato, não se delega. Mas, 
assumo a responsabilidade de todas as assina
turas que coloquei durante a minha gestão na 
Seplan. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -A meu ver, isso 
escapa ao nosso interesse porque não há nada 
por enquanto. Não precisamos perder tempo em 
cima disso ai. 

Gostaria de saber, Dr. Mlchal, quais os fundos 
que estavam sob sua discrição ou qual deles? 

O SR. MICHAL OARTENKRAUT - São exala
mente os dois que já cttei, Senador: Prosra:ma 
de Cooperação Técnica, cujo valor em 1987 foi_ 
de 87,6 milhões, correspondendo a 0,6%-dos re
cursos distribuídos _a fundo perdido em 1987; e 
da Saren, não inclui o P[N- Proterra o programa 
chamado Assistêiícia Finãnceira a Entidades, que 
tinha uma dotação de 28,5 milhões de cruzados, 
tendo sido distribuídos, efetivamente, 21 ,5 mi
lhões de cruzados. Ambos os programas constam 
como itens orçamentários do orçamento geral 
da Onião. 

Gostaria de ilustrar - Isso pode ser compro
vado com consultas ao pessoal técnico do lpea, 
envolvido na apreciação dos projetas do PIN -
Proterra, por exemplo, quão rigorosa era a apre
dação que eu fazia dos planos de aplicação. Lem
bro-me de que mandei de volta os textos das 
portarias do Secretário-Geral, que eram prepa
radas no Ipea, aprovando os respectivos planos 
de aplicação, por ter encontrado erros de conta, 
erros de Português e outros. De modo que havia 
uma análise rigorosa de todo o _material que era 
trazido ao Secretário-Gerãrpaiã exame. 

O SR. JOSt PAULO BlSOL- E a fiscalização 
da aplicação, porque o grande problema que vi
mos, af, é depois, era exercido, no caso das verbas 
que v. sf dispunha ... 

O SR. MICHAL OARTENKRAUT-O programa 
de cooperação técnica - os instrumentos desse 
programa são convênios, assinados com ·os esta
dos e municípios. Esses convênios prevêem rela
tórios não apenas finais, mas parciais, vinham 
para a aprovação do SecretáriÇJ~Gerar por inter
médio da Sarem - recordo-me, agora, de ter 
assinado inúmeros relatórios pardais de anda
mento, em execução, e finais, correspondentes 
a esse programa de cooperação técnica. 

O SR: JOSÉ PAULO BISOL - Pergunto. ao 
Dr. Lúclo se concorda com a palavra do Dr. Michal 
Gartenkraut, se eram esses os fundos com os 
quais ele lidava çu se ele deixou de mencionar 
algum? 

O SR LÚQO VER[SSIMO - Eram estes. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Veja que não 
estou fazendo nenhuma acusação ao Dr. M!chal 
Garlenkraut, pelo Contrário;_estou deixa~~o b.ém 
dara uma posição. Considero V .ss e o Dr. LÓcio I . 

I 

Vedssimo como informantes, testemunhas, tanto 
é que prestaram juramento; mas, estou satisfeito 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Dr. Michal Gartenkraut, antes do Ministro Aníbal 
Teixeira, por dêcreto passar a Seac para a Seplan, 
a Seac;já distribuía recursos, através de convênios, 
na órbita da Seplan, porque a Seac, mesmo den
tro da Seplan, viveu sempre estanque, como que 
dentro de um auditório ... 

O SR. MICHAL OARTENKRAUT - Tinha auto
nomia financeira e administrativa. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Tinha autonomia fmanceira e administrativa, mas 
na órbita da Seplan, fora a Seac, se distribuía 
recursos através desses sistemas de convênios? 

- EsSe Sístema de convênios era usual ou isto foi 
introduzido pela Seaç, mesrno antes de passar 
para a órbita da Seplan? Era a Seac que tinha 
a -(orrna de distribuir recursos pela via do con
vênio. 

O. SR MICHAL OARTENKRAuT - Não estou 
a par se toda a distribuição dos recu~os da Seac 
eraril feitas via convênios, mas tenho conhec!
mento de que a sistemática de convênio~. no caso 
do Programa de Cooperação Técnica1 -é aptíga, 
muitó anterior à própria existência da SEAC, não 
só a vinda dela para a Seplan, mas a existência 
da Seac, que data de 1985. ·- · · 

. O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Perguntariã, ãinda, o seguinte: como V. S• encara 
o convênio? O convênio é uma forffia berrl-mais 
simples de se gastar o teeurso, de se distribuir 
o recurso e, naturalmente, através do convênio, 
pode ser feito tanto com -êhtidades governamen
tais. com -entidades de direito público como até 
para entidades particulares, como associação de 
amigos de bairros. Além disso, o Convênio não 
exige uma prestação de contas sofisticada: Além 
disso, há uma dificuldade e, diria, quase uma im
possibilidade de se fazer uma fiscalização pelo 
T nbunaJ de Contas porque-se atomfz:a demais, 
pela via do convênio introduzido pelo Ministro Aní
bal Teixeira na Seac, até pàra assodações de bair
ros, dos recursos qúe são distribuídos e, mai.s 
ainda, o fato de que a suplementação desses re
cursos se faz através de um simples aditamento 
de convênio. 

O que pergunto é o seguinte: esses convênios 
introduzidos na SeaC pelo ex-Ministro Anibal Tei
xeira, à época em que S. EX" atuava na Seac, 
depois de trazida a Seac para órbita da Seplan, 

--Cõntinuando a ser elaborados e, por eles, a ser 
distribuídos os recursos, como V. s• encara esses 
instrumentos de repasses de recursos para essas 
entidades de direito público ou não? Como-me"Ca
nismos que permitiam uma fiscalização eficiente, 
que permitiam uma agilização maior na adminis
tração da distribuição desses recursos? Como V. 
8' vê esses convênios? 

O SR MICHAL: OARTENKRAUT ~ Senador, 
n~o tenho inform8Ç:ões suficientes sobre os con~ 
vênios da Seac. De fato,_ a_ Seac funi:;lonou, diga
ma:? 8Ji§li_mJ de uma manelrã independente dentro 
da Seplan, pois tinha autonomia financeica e ad
ministrativa. Poderia responder em tese: não vejo 
dificuldade com o instrumento em si, de convênio, 
acho que é um i~strum_ento válido, que explic~ta 
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obrigações de ambas as partes. Não sou jurista, 
não poderia dizer se é o melhor instrumento para 
isso, mas tenho obseJVado, por exemplo, que os 
convênios na área de cooperação técnica têm 
funcionado bem. Agora, é claro que, quando se 
pulveriza isto e o número de convênios é _de tal 
grandeza, existe uma séria dificuldade em se fisca
lizar. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferrelrn)-
V. S' reconhece que havia uma resistência muito 
grande nas áreas técnicas dos Ministérios do Pla
nejamento e da Fazenda para a continuidade des

. se sistema de convênio que pulverizava recursos, 
que eram adítados Com muita-- facilidade e que 
eram de impossível fiscalização pelos órgãos dos 
Tribunais de Contas. V. S• reconhece isso? 

O SR. MICHAL OARTENKRAUT- Reconheço, 
mé\S não se refere, apenas, aos conVênios-da Seac. 
Isso é uma questão técnico-filosôfica, digamos 
assim, que se refere a todos-os sistemas de convê
nios em função da conjuntura, da perspectiva que 
a União tem de perder recursos em favor dos 
estados e municípios. Havia um posicionamento 
de áreas técnicas da Seplan e da Fazenda -
o Senador está correto - de que, diante dessa 
perspectiva não seria correto a União cOrltinUar 
nesse processo de repas~fe de recursos a estados 
e municípios, já que a nova Constituição já previa 
uma automaticidade maior e a União deveria se 
preparar para isso. E o prOcessO de_ prepar~ção 
seria, justamente, demonstrar esse sistema de re
passes mediante conVênios, o que é tecnicamente 
óbvio. · 

O-SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Essa pergunta, naturalmente, não tem muito a 
ver com a situação de a cariando de V. S', é apenas 
em face do que o Senador Biso! cOlocou. -

Na verdade, em Direito Administrativo há um 
círculo dentro do quaJ a autoridade exerce a sua 
discridonariedru:ie, a borda desse círculo é a lei. 
Quer -dizer, a autoridade- nãO tem arbítrio, mas 
tem discricionariedade, na medida em que ela 
se movimenta livremente dentro desse .. circulo, 
cuja fronteira é a lei. Um governador que nomeia, 
entre três juízes que lhe vem na lista, ele nomeia 
um, mas ele não pode nqmear um quarto. Eis 
aí a ação discricion~ria, mas não é arbitrária, porM 
que esse quarto seria a área elo arbítrio para além 
do bordo da-legalidade, _dentro do qual se pode, 
só aí, movimentar a autoridade. Bem, conside
rando a ação discridonária como necessariamen
te uma ação vlnculada à lei, porque todo ato admi
nistrativo é um ato vinculado à le~ a autoridade, 
idealmente, s.e movimentaria bem quanto menor 
fosse esse circulo de discrição em que ela se 
movimenta, quer dizer, se se aumenta, se_se elas
tece a fronteira da lei se criam as condi_ç_õ_es para 
a simples irregularidade até a mais execrável das 
cotrup-çôes:-TaJvez essa a razão pela qual a área 
técnica resistia à questão dos convênios, estes 
porque os convênios dificultavam não só a defini
ção do bordo de legalidade em que se movfmenta, 
discridonariamente, a autoridade, como dificul
tavam também a própria ação de fisCalização da
queles que tinha o dever de fazé-to. 

O SR. MICHAL OARTENKRAàr - Veja, Sena
dor, alguns recursos- aliás, a grande parte dos 
recursos- eram liberados sem convêriio~-E botar 
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a culpa nos convênios parece-me_ não-apropria
do. 

O SR. PRESlDENTE (Jos_é _Ignácici Fe~:n~:íra)
Quer dizer que era inais dis.crição, ainda. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - É claro que 
o convênio não é o instru_mento ideal, mas sem 
convênio. 

O SR. PRESJDENTE_(José lgnácio Ferreira)
Era quase arbítrio, não é? _ 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Problema 
de cooperação técnica, perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Parece-me, ... (Intervenção fora do_ rn_içrofone) 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Ao que me 
lembre, apenas este no âmbito da Seplan. 

O SR. PRESJOENTE (José lgnácio f::e_rreira) -
Com a palavra o oobr_e Sen.ador _Mário Maia. 

O SR. MÁRIO MAlA-Queria apenas um escla
recimento para a minha curiosidade; nesses vinte 
e dois e meio milhões que foram liberados para 
atender a entidades,, .. _ 

O SR. MICHAL GARTENKRALIT - Vinte e um 
e meio. 

O SR MÁRIO MAIA - .__ nas mesmas estão 
incluídas muitas funda,ç:ões? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Como as
sim, fundações? 

O SR. fV\ÁRIO fvVJA- Fundaç:ões beneficentes 
nos estados e munic:ipios ... V. S• tem as entidades _ 
por estado, além da lista por municípios? 

O SR. MICHAL GARTE;NKRAl)T ~A lista está 
à disposição. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnác:io Ferreira)
Algum dos eminentes Srs. Sehadores deseja faz~r 
uso da palavra? (Pausa.) 

o SR. ITAMAR FRANco·--sr. Presidente, vou 
fazer a última pergunta, mas queria lembraues
peitosamente a V. Ex' e chamar a atenção do 
Dr. Mic:hal. S. S•, quando eu presidia a reunião, 
na pequena ausênda de V. Ex", argüiu de que 
ele estava fazendo urn_depoimento já com o Dr, 
Lúcio sabendo que ele ha'lia deposto. 

Prometi que ele teria lótal liberdade, quando 
V. Ex.· entendesse, de que ele continuasse a sua 
exposição final em_face do depoimento do_Dr. 
Lúcio. -

Pediria a V. Ex" que, antes do encerramento, 
consultasse o Dr. Michal se ele desejaria, sobre 
o pronunciamento do Dr. lúcio, aduzir algumas 
considerações, para que não paire nenhuma dúvi
da no espírito do Dr. Michal de que esta ComiSSão 
tem parti pris com quem quer que seja. 

Mas, antes do Presidente submeter __ es_tç,: per
gunta a V. S• Dr. Michal, e_u s6 lhe perguntaria 
o seguinte, para en :errar: esta Portaria que V. S' 
mostrou aqui, a de nn 151, de 5 de novembro 
de 1980, foi obedecida pelo Ministro Aníbal T ei
xeira? 

Primeiro, esta Portaria está revogada? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT .,.- Não. que 
eu saiba não. -

O SR. ITAMAR FRANCO- Não·está revo_gada. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Esta em 
vigor. 

O SR. ITAMAR_ FRANÇO- Então, ela foi obe
d~~!~á pelo Sf. Ministro Aníbaf~eixeira? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Em que 
sentido, Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO - No sentido mais 
amplo, porque V. St, quando respondia ao Sena
dor Siso!, de quando ele fazia as suas interpe
lações, disse que havia um dado importante, era 
uma secretaria, e. havi~ __ um ordena,mento in\erno 
que era_ datado de I 980. Primejra pergunta: esta 
portaria nãO foi revogada? · 

O SR MICHAL GARTENKRAUT - Que seja 
do meu conhecimentq, não. -

O SR. ITAMAR f'RI\N_ÇO - O Ministro Aníbal 
T eixelra seguiu_ esta portaria nos seUs diversos 
itens? Se não seQuiu quais os itens que V. s~ 
viu que ele não seguiu, como ?ecretário-Geral? 

O SR. MICHAEL GARTENKRAUT- Veja bem! 
Eu poderia até relatar um episódio: e tal como 
Orçamento Geral da UD.ião, o PIN! Proterra, que 

-~-um recurso vi_ncúlado, também teve a sua dota~ 
ção orçamentária calculada num nível muito bai~ 

-xá; ciln1 uma inflação de iero, -para- exerddo de 
1987, Então, houve em uma_ c;lete:l'l"[linada _époça 
a neCesSidade de se proceder ao excesso de arre-. 

.,-éadação do PIN/Prote._rra. O que estava alocado 
no orçamento esgotou-se em poucos meses, e, 

- tal éomo .em outra$ rubricas, come-çou a se gerar 
um excesso de arrecadação do_ PlN/Proterra. O 

-órgãO fécnico que cuida do PlN/Proterrã; que é 
o_-lnstltuto do Planejamento do IPEA, o PLAN, 
fez uma reprogramação dos projetas do PlN!Pro
terra levando _em consLdera_ção a nova previsão 
de arrecad~ção do PIN!Proterra, e trouxe para 
mim,_ conforme ã portaria prevê, para que eu apre

-vasse. Leve_i esq~ novo orçamento, por assim di-
zer, do PINIProterra feito pelo lplan com baSe nos 
pleitos existentes, que são inúmeros, da ordem 
de c:entenas; seledo_nados os rn_elhores projetas 
foram programados para serem atendidos pelo 
excesso de arrecada,ção. Essa proposta levei ao 
Sr. Ministro na_ época e aconteceu um fato para 
mim inusitado e surpreendente: o Ministro per
guntou-me se hav€r:ia nec;_essidade de fazer isso. 
Fui tomado de surpresa, porque, afinal de contas, 
um Ministro do Planejamento perguntando se ha
via necessidade de faz.er um orçamento é sur
preendente; o que resultou disso foi que o Ministro 
preferlu ir alocanc(o_os diversos pleitos do_ PIN/Pro
terra ao longo do ano. 

Nesse sentido, como.a portaria prevê- e isso 
deveria ser feito - poderia responder a V. Ex" 
que ela não foi respeitada, porque não foi feito, 
pelo menos houve uma deliberação _do Sr. Minis
tro de que não se fizesse o orç:i;Jffiento, o que 
é uma peça intema; não seria submetida, por 
exemplo, ao Congresso Nacional, não haveria ne
cessidade; era um instrumento interno, tanto que 
regulado por uma portaria entendi, na época, que 
a decisão do Sr. Ministro tinha que ser acatada, 

_mas eu não queria fazer. 
------com reSpeito a este procedimento, no· resto 

dO-ano de 1987~ o PINIProterra foi Sendo alocado 
ad hoc conforme o universo de pleitos que cheQa
va- ao conhecimento do Sr. Ministro. Evidente

-mente que esse fato tem que ser adidonado tam-
--bém às inúmeras dificuldades que jâ relacionei 

aqui de se administrar um fundo e este do PlN/ 
Proterra. É muito imPortante. · · 

O SR. ITAMAR FRANCO ~ O ex"=plo de V. 
saa é bem significativo, mas voltaria só_ às pergun
tas bastante objetívas. veja, por exemplo, no art. 
g, 

"A administração e o acompanhamento 
dos recursos do Fundo Nacional de Desen
volvimento, Encaigos Gerais da União sob 
a supervisão da Seplan, cabem, à Sarem, 
que Poderá propor à Secretaria Geral para 
comunicação à Secretaria do Controle Inter
no, a sustação de liberação cte recur"Sos ... 

Esse artigo era_ at~Q-dido? 

O SR. M!CHAL GARTENKRAUT - Nao me 
lembro de nenhuma instância em que à Sarem 
propôs uma sustação. Não me lembro. 

O SR ITAMAR FRANCO-_ Vaóios ser prátícos, 
Dr. Michal. V. S• evidentemente ao trazer estª- por
taria, trouxe com um __ obíetivo, o de_ dar uma res
posta ao Senador José Paulo BisoL Vamos ser 
bem claros; e aqui não estamos. como disse o 
Senador José Paulo Bisai, querendo acusar nin
guém e nem estamos _objetivando alcançar esta 
ou aquela pessoa. Esta portaria foi ou não obede
cida pelo Sr. Ministro na sua integralidade? V. s~ 
como Secretário-Geral não pode desconhecer is-
so, por favOr. · -

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Desculpe
me, Sr. Senador, terici -qu~ e?<amir:tã(~iif96 ~põr 
artigo ... 

O SR. lT AMAR FRANCO - V. S• já deu um 
exemplo que não era, tanto que deu urn exemplo 
prático. V. S• se lembrou de uni ~xemplo, mostrou 
que quebrou a portaria. Não é tão difícil V. s~ 
verificar isso. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Não con
sigo me recaiâar de algUm outro fato ·especfficb 
que eu lhe disse, aqui, relacionado Com a portaria. 

O SR ITAMAR FRANCO -V. _5• _se recorda 
desse fato? 

Sr. Presidente, volto a solicitar, com a- devida 
vê-nia, a V. Ex" que permita, então, ao Dr. Michal 
Gartenkrau_t, a não s_er que o nobre Relator queira 
-ainda fazer perguntas, evidentemente, fazer a .ex
posição final sobre a fala do Dr. Lúcio Veríssimo. 
Ern seguida, caberá a V. Ex' determin~r o tempo. 

o" SR. REW\TOR (C:arlos Chiarelli}_ -~ _T~nho 
uma pergunta ao Dr. Michal Gartenkraut. No caso 
da ABM_do convênio que passou e tramitou pela 

- sua ár~a. houve_ interesse, insistênda, enfim, urria 
_açào diretg~._do MiniStro_pafa que esse c:onvênio, 
ao_frnal, fos,s_e celebra,.do, apesar de algumas argüi
ções de defeitos _técnicos preliminares? Houve 
participação nessas gestões do Sr. Lúdo Verís
simo com relação ao andamento desse p-rocesso, 
à c:elebraç;ão desse convênio com a ABM, que 
seja do se_u conl}~clmento oujun-!o à sua Secre-
taria?'-~ - -- --~ --= -- ---- · 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - t do meu 
conhecimento que o_ Dr. Lúcio" Veríssimo _se _ço
municou com assessores meus para verificar o 
andamento desse processo. 

ó SR RELATOR (Carlos Chiarem) 2 V. s~ pode 
dizer qual é-o nome desse Q~essor? V. S1 se 
lembra?- - - - -- - - -



Setembro de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 17 2495 

O SR. MICHAL GARTENKRUAT- O meu Che
fe de Gabinete, Luiz Carlos Guimarães Costa, e 
os quatro adjuntos do Secretário~Geral. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Com to
dos eles, o Dr. Lúcio Verissimo ... 

O SR. MlCHAL GARTENKRAUT - Não sei se 
foi com-todos eles, mas i-ecordo-me que, na épo
ca, houve um comentário de que havia interes~e. 
havia uma comunicação, coisa que, aliás, não 
era incomum; não foi só nesse caso _que isso 
aconteceu. 

O SR. RELATOR (Carlos thlarelli) - V. S' se 
lembra de outro caso em que-ele tenha feito essas 
gestões? 

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT - EspeCifi
camente não, mas posso afirmar com razóavel 
certeza que foram muitos. 

O SR. RELA.TOR (CarloS Chiarelli)- Mas desse 
v. s• s_ejembra, especifir:amente? 

O SR._ MrCHAL GARTENKRAUT - Desse eu 
me lembro, especificamente, -pOrque nos cauSou 
estranheza. 

O SR. RELATOR (CarloS Chiarelli) -Por que -
causou estranheza? --

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT ,- Como já 
disse no me_u depoimento, por ter tomado conhe
cimento dos procedimentos posteriores ao pare
cer da Secretaria Gêraf, ·somerlfe ap-ós à publicaR 
ção no DJário Oficial. Não há aí nenhuma acusa
ção de irregularidade, apenas a estranheza da Se
cretaria Geral ter produzido um pare"cer cheio de 
dúvidas e não ser informada a respeito de que 
essas dúvidas já tinham sido sanadas e que o 
processo foi levado ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- NUm pro
cesso em que o chefe de gabinete tinha gestões 
diretas com seus assessores? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeito. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Lúcio 
Veríssimo, V. S' teria alguma informação a prestar 
a esta Comissão, como ex-chefe de gabinete e 
homem ligado ao ex-Ministro Aníbal Teixeira? Por 
que S. St, hoje, fez manifestações aos órgãos de 
comunicação qualificando o Dr. Michal Garten
kraut, seu ex-Secretário-Geral, como um saboR 
tador do trabalho? -

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO-- Eu fâ!elhsó? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não, o 
Dr. Anibal Teixeira perante os órgãos de comuni
cação ... V. St teria por que justificar - justificar, 
não, porque não é seu dever justificar - nos _dar 
uma informação, pois trabalhou com ambos, ê 
ligado diretamente a um deles e hâ essa manifesR 
tação tão contudente. Por que teria essa origem, 
por que haveria essa afirmativa? 

O SR. LÚOO VERiSSIMO - Não posso preci
sar a V. Ex" e deixo de responder, Senador. Acho 
que cabe ao ex-Ministro Anibal Teixelia responder -
a esta Comissão. _ · · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Dr. Michal 
Gartenkraut, V. S• teria alguma razão ou poderia 
interpretar por que recebeu esse tipo de trata
mento ou de qualificação do seu ex-Ministro_? 

o·SR:MICHA.L GARTENKRAUT- Desculpe, 
Senador, qual foí a qualificação? 

O SR. RELATOR (CarloS Ch1i:ife1li)- De ter 
sido sabotador, conforme há várias entrevistas. 
ek-

.0 ~R. MICHAL GARTENKRAUT - De fato. fi. 
quei surpreso com essa qualificação de sabotador 
sistemático dos programas sociais do Governo. 
E instrui, _inclusive, um advogado para estudar 
a possibilidade de uma -interpretação judicial, mas, 
realmente, não sei a que atribuir essa maneira 
do Ministro Aníbal se referir a mim. Eu posso 
apresentar documentos e posso comprovar que 

-nunca sabotei. POr exemplo, sabotei (entre aspas) 
nunc-a fiz nenhuma gestão que pudesse ser carac
terizada como sabotagem, quanto à liberação dos 
recursos para a_ Seac. -

-- Na qualidade de gestor e ordenador de despe
sas- da Seplan, eu liberei recursos para a Seac 
que estavam previstos no· orç-amento, recursos 
do Finsocial, por exemplo, para o programa do 
leite. Esses recufsas ·erarn liberados de período 
em período e eu estou de posse de uma cópia 
de _todo o processo de liberação desses recursos 
para o programa do leite, onde fica claro que 
o processo nunca demorou na minha mão. Nesse 
caso, inclusive, não havia o que examinar, estava 
totalmente autorizado, previsto no orç-amento, era 
o_ que se chama um destaque e o_ ordenador de 
despesa da Seplan ê quem procede a esse des
taque. 
. Então, me passou pela cabeça que talvez o 

Ministro tenha pensado que eu segurei esses pro
cessos de liberação de recursos da Seac. Isso 
não _corresponde à realidade. Ele se referiu, na 
sua entrevista à imprensa, por oCaSião da· sa-ída 
da Seplan, a esse respeito com frases do tipo: 
·~eles cortaram os prograriias sociais"; .. eles sabo
taram os programas sociais". Por isso ficou pare
cendo a mim que -o Ministro fez uma enorme 
c_onfusão cam respeito às medidas de combate 
ao déficit público,_que foram sendo tomadas pelo 
Pre_sidente da República; daí não sei o porquê 
do "eles", em que, evidentemente, cortaram diver
sas rubricas_de programas sociais, não tem dúvida 
alguma, mas não fui eu que cortei. 

Há que se considerar também que o Ministro 
tinha urna programação para esses programas 
e os cortes foram feitos em drna da programação 
dele. Portanto, não se constitui num corte genuíno_ 
de o~çamento. 

Não sei se estou me fazendo claro. Inclusive 
-·ao finaL 

O SR. R~TOR (Carlos Chiarêlli) - Foram 
específicos na programaçao do Minstro Aníbal 
Teixeira? -

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT- Do Ministro, 
quando ainda por ocasião da elaboração do PAG, 
que álnda ilão tinha sido, naquela época, apro
vado pelo Presidente. Portanto, quando se com
pôs a política macroeconômica na época do Pla
no Bresser, em junho, ele considerou que algu
mas __ das medidas tomadas ali cortaram progra
mas sociais. Evidentemente, é difícil combater o 
déficit públtCo sem coitar alguns programas. t_ 
discutível qual a prioridade que se deu aos cortes 
nos programas sedais versus cortes em outras 
áreas. Isso é uma discussão muito longa. 

Eu pod~ria me referir a um episódio ~i~e talvez 
pudesse ter _ge_rado _essa qualificação por parte 
do Ministro. Um episódio que ocorreu, já no final 
do ano, por ocasião do lançamento do programa 
chamado Mutirão Habitacional, exposição de mo
tivos levada ao Presidente da República. Foi auto
rizado um destaque de recursos, da ordem de 
15 bilhões de cruzados, em parte do EGU, em 
parte do Finsocial para esse programa que estava 
previsto no PAG chamado "mutirão habitacional". 
Isso por volta de novembro. 

Quem faria o destaque, normalmente, seria o 
Secretário-Geral. Então, comecei a receber pres
sões, ou melhor, pedidos, normalmente por tele
fone, do Secretário da Seac,_o Dr. Nelson Proença, 
no s.entido de que agilizasse essa liberação, por
que _era intenção do Ministro - e me diziam do 
Senhor Presidente da República- inaugurar este 
programa como realmente o fez, em Belo Hori
zonte, já com os recursos garantidos na mão da 
Seac. Pedi a Seac· que i"ne -deSse um. rriiniffio 
de inforinações a respeito do cronograma de libe
rações. já que - argumentava eu, na· época"_;__ 
não adiantaria nada eu destacar 15 bilhões de 
uma só vez, porque o T escuro Nacional não teria 
capacidade de fazer essa liberação. Não tinha cai
xa para fazer essa liberação; então, era ociosa 
a minha liberação sem que houvesse uma justifi
cativa de cronoSrama. 

Esse -cronogrãma me foi apresentado _e Qara 
os meses de novembro e dezembro foi apresen
tada urna necessidade de_ liberação da ordem de 
6 bilhões de cruzados. Eu, então, aprovei um des
taque-de 6 bilhões de cruzados para a Seac.Rece
bi diversos telefonemas do secretário da Seac pa
ra que agilizasse isso: recebi um telefonema do 
própriO Ministro Anibal Teixeira, pedindo-me que 
agllizªsse isso, que era importante, que estava 
marcada a visita do Presidente a Belo Horizonte 
para a inauguração do programa, e que os-convê
nios com as prefeituras tinham que ser deslan
chados. Então, aprovei esses 6 bilhões de cru
zádos. 

Posteriormente, fiquei sabendo que houve a 
mesma dificUldade quando a Seac tentou liberar 
efetivamente esses 6 bilhões junto ao T escuro. 
O secretário âo T escuro disse que 6 bilhões não 
teriam condições físicas de caixa para serem libe

. rados, quanto mais oS 15 bilhões. E acabou acer
tando um cronograma ainda mais restrito de libe
ração para esse programa. De modo que, o que 
saiu, efe_tlvamente, foi muito menos do qUe íssa. 

Imagino que talvez essa tentativa de fazer as 
coisas racionalmente pudesse ter sido interpre
tada _como uma sabotagem do programa- coisa 

- qüe evidentemente não ocorreu, rião tinha esse 
intuito. - -

O SR. RELATOR (Carlos Chiaielli)- V. S• disse 
que 90% da corrupção estaria inviabilizada se 
houvesse prazos mínimos e máximos rígidos, res
peitados na a91lização dos recursos que são discri
donariamente alocados? 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Senador; 
permita-me só adicionar um fato que é do meu 
conhecimento. Não _conheço os personagens, 
mas é um fato que ocorreu em 1982, se não 
me engano. quarldo havia em execução, com for
te_ prioridade dentro da Seplan, o programa de 

- mobilização energética, que tinha um forte com
ponente de alocação de recursos para o programa 
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do carvão miner~l. Na época surgiu uma denúncia 
de que havia pessoas inesCrupulosas que ven
diam facilidades com relação a este programa, 
agilização~ e cobravam comissões para aprovação 
e agilização das alocações e liberações de recur
sos. Posteriormente, fui informado que essa pes
soa confessou que, realmente, cobrava comis
sões, mas que não tinha nenhum relacionamento 
com funcionários da Seplan; apenas era um es
perto que descobriu que os procedimentos, nQ 
caso desse programa, eram muito regulares, de 
modo que, em um prazo baStante: razoável e sem
pre muito curto, havia Urf!ZI decisão "sim"- ou 
"não". Então, ele fazia ccfntratos de risco, assim 
chamados, com pessoas.' interessadas e caso os 
projetas não fossem aprÓvados ele devolvia o di
n.heiro. E como ele sabia que em poucos dias 
receberia a decisão, era

1 
um processo absoluta

mente unilateral onde q~O havia propriamente 
esconfio que muitas dasf:::ienúncias de corrupção 
podem se referir a casoS desse tipo. 

Houve um caso c~lePre, também no BNDS, 
desvendado pela s~gür'ànça do banco, em que 
se constatou que a ·denúncia de corrupção, na 
realidade, tinha como finalidade agilizar o proces
so. No nosso cáso, em várias oportunidades, 
quando surgiu a denúncia de corrupção, nós tra
tamos de agilizar o processo, porque todo mundo 
estava em suspeito, todo mundo envolvido, havia 
suspeita de se estar segtHando o processo para 
auferir alguma comissão. É uma situação muito 
constrangedora para quem está agindo no pro
cesso regular de liberação de recursos. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~ Esses 
processos u1tra-rápidos, ocorridos tantas vezes na 
Séplan, nesse fmal de 1987, ensejavam um clima, 
de acordo com esse raciocínio; de perspectiva 
ou d_e possibilfdade de uma i::hance potéfii:ial de 
conupção? - - -- · - -

O SR. MICHAL GARTE~NKRAUT - É muito 
difícil afirmar, porque ambas as situaçOes ense
jam. Na opinião, para haver corrupção, basta ha
ver a oportunidade de um processo que precisa 
ser liberado e duas pessoas inescrupulosas, evi
dentemente. Então, qualquer fato que pudesse 
não só acelerar, mas também retardar os proces
sos poderia ser considerado como suspeito. 

Com base nisso é que, põr ordem mínha, a 
Secretaria Gei"al começou a controlar todos os 
processos de liberação com datas da exposição 
de motivos, publicação no Diário Oficial, obten
ção dos dados adicionais, portaria do Secretá
rio-geral - no caso do PIN-Proterra, ou Plano 
de Aplicação-- no caso do EGU e do Fundo 
Especial, proc-esso dentro da Caixa Económica 
- no caso do FAS. Depois existe a liberã:Ção 
propriamente dita para a Fiset, depois a ordem 
bancária, e começamos a controlar passiveis de
moras en1 cada um desses itens. A minha ordem 
foi no sentido de que qualquer demora em cada 
uma dessas fases tinha que ser jusiticada. E eu 
tenho uma relação d_e todos os pleitos com o 
seu andamento temporal por todas ess_as fases. 
Esse acompanhamento nós fazíamos na Secre
taria Geral, fruto jus@m,énte da preocupação de 
que pudesse haver algum delito, um ilícitQ_ no 
processo. · 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Passo a palavra a V. S•, Dr. Michal, esclarecendo 

o assunto enfocado pelo Senador Vice-Presidente. 
Não há impediinento legal de solicitação de tex
tos, rapidamente, por qualquer dos acareantes. 
Quei" di~er, nãO -há nehhum impedimento. Não 
se trata, aí, de um depoiffiento de um que não 
pode ser presenCiado por-oütro:a:ntes de depor, 
trata-se de um cotejo de pontos conflitantes entre 
dois depoimentos jâ préstados, com toda a trans-

--parência, divulgação, perante à comissão. ·-
~~De maneira que qualquer dos dois-pode com-·'--' 

pulsar, c:omo, aliás,. poderia até como depoente, 
mas;·n-o-caso·; trata-s.e de um_depoimento, o que 
na Coridição de depoente é facultado pela lei pro-: 
cessual, a compulsação breve de anotações exis- . 
tentes. No caso de acareação é perfeitamente nor
mal"que se possa ter à rtião todo texto da.acarea
ção do depoimento anterior, porque poderia o 
depoente inclusive, presenciar, já tendo prestado 
depoimento, o depoimento do outro depoente 
e, até quem sabe, gravá-lo, como aqui se poderia 
fazer, tal a divulgação com que se operam esses 
trabalhos, não é? . _ 

É apenas um esclarecimento, porque se V. s• 
tivesse solicltado, teria em mão todo o material 

_que desejasse, no instante em que estava sendo 
acareado. 

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeita
mente, senador. Eu só quis deiXar claro que a 
minha condição era um pouco diferente, pelo fato 
de que o meu depoimento primeiro foi anterior 
ao do Dr. LUcia. Esta era a minha primeira oportu: 
nidaâe de comentar o depoimento do Dr. Lúcio. 

Agradeço as palavras e, inclusive, queria regis
trar que tive acesso a todos os depoimentos desta 
comissão, acesso muito facilitado, e já os tinha 
em mãos, quando Cheguei aqui hoje. 

~:-O SR. PRESIDEKTE (José Ignádo Ferreira)
_y_s• quer prestar algum esclarecimento adicio
nal? Segundo o Senador Itamar Franco, V. S• de
seja continuar com a palavra. 

O SR. MJCHAL GARTENKRAUT - Tenho a 
impressão de que comentei quase todos os pon
tos, exceto um: exatamente um comentário que 
o Dr. Lúcio fez sobre a sistemática de descentra
lização dos procedimentos que teria sido adotada 
na gestão do Ministro Sayad. 

Apenas um esclarecimento: a minha informa
ção é que na gestão do Ministro Sayad foram 
descentralizados, para os ministérios, p-artes do 
orçamento do Finsocial e do f AS, que são os 
dois fundos, digamos assim, menos citados aqui. 

No que _se refere à EGU, Reserva do Fundo 
Especial e PlN/Proterra, que eu saiba, não houve 
nenhuma alteração de procedimentos. O que 
hoUVe, sim, foi um- aumento muito grande nas 
alocações. Agora, de procedimentos em PINfPro
terra, ECiU e Fundo Espedal não houve nenhuma 

_ descentralização, nem antes e nem depois. Isso 
_ Sé refere apenas. ao Flnsocial. Boa parte, automati

- _camente, é transferida a vários ministérios da área 
social; portanto não fica sob supervisão da Seplan. 
Isso continua assim, não mudou e, analogamente, 
quanto ao FAS, pareCe~me que há uma informa
ção que confunde, dá impressão de que o Ministro 
Aníbal mudou totalmente a sistemática, quando, 
na realidade, O Que mudou apenas foi o niontante 
de recursos alocados. 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO - Sr. Presidente, 
me permite a palavra? 

Setembro de 1988 _ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. s~ tem a palavra, Dr. LúCio. 

O SR. LÚCIO VER[SSIMO- Apenas para infor
mar a esta Comissão que as infOrmações que 
prestei, nesse caso parti.cuJar, foram obtidas atra
vés do anterior Secretário de Orçamento e Finan
ças da Seplan, Dr. Márcio Reinaldo Dias. 

Apenas a titulo de colaboração, de sugestão 
a esta Comissão, se me permite, Sr. Presidente, 
talvez fosse, conveniente a juízo desta Comissão, 
e se houver tempo, que se ouça o Sr. Márdo 
Reinaldo Dias, como Secretário de Orçamento 
e FinançaS, ·porque não Só ele prestará esclareci
mento sobre essa destinação que o Ministro 
Sayad teria dado aos outros Ministérios, de verbas 
à Seplan, como tamb~m estaria. acred1l0 ~u, Se
nador Bisai, amplamente capacitado a dar escla
re<f"imentos a V. Ex- sobre o problema do encami-, 
nhamento desse projeto de decreto-lei ao COn
gresso sobre essa lei de f!XCesso. Porque tudo 
foi feito lá, evidentemente, com o conhecimento 
da Secretaria Geral, pois a SOF é um órgão fígado 
à Secretaria_ G.er-ª1, sob a responsabilfdade, co
mando e coordenação do Secretário ·oeral. No 
entanto, o Secretário Márcio m~s foT quem me 
deu essas informações sobre esse assunto parti
cular, desse último assunto d9 Dr. Michal, mas 
que também estaria habilitado, tenha certeza, a 
prestar outros esclarecimentos sobre_o problema 
da remessa e da aprovação desse decreto, dessa 
lej pelo Congress-o Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Josfdgn~cio Ferreira)
Muito bemt Algum dos Srs. Senador Eis deseja_ usar 

-da palavra? (Pausa.) . ~ . 
srs. Depoentes, acar~antes, a pres1denc1a, an

tes de encerrar a reunião, fica impossibiJ[tada de 
dar cumprimento ao cronograma desta Comis
são, em ~ude de os trabalhos da Constituinte 
se desenrolarem amanhã, a partir -das nove horas. 
Portanto, esta Presidénciâ está o tomando as me
didas necessárias para o adiamento do depoi
mento do Cei._Walter Félix para a próxima segun
da-feira, às 16 horas, e reltera, nesta oportunidade, 
a sua recomendação à Secretaria para que tome 
as medidas necessárlãs, inClusive com- a elabo
ração do telex para comunicação à Seplan, isto 
é, dar-se ciência -por força do disPOsto no Código 
do Proc~s$Q_Penal à autoridade a qual se acha 
sumetida o depoente. 

Na hipótese de haver sessão da Constituinte 
ao longo do dia, na segunda-feira, inclusive para 
além das 16 horas, que é o prazo em princípio 
para o início do depoimento do depoente Walter 
Félix, a Presidência já tomou as medidas neces
sárias, junto à_ Secretaria, para que fique o de
poente sobreavisado e o depoimento s_e iniciará 
30 minutos àpós O encerramento dos trabalh·os 
da Constituinte, desde que ele não se alongue 
demasiado. __ 

Ficam mantidos os depoimentos do Dr. Anibal 
Teixeira p'ara. a terça-feira, às nove horas, e do 
Delegado A!ci_one Serafim para a quarta-feira, às 
_nove_hora's da manhã. _ 

A Presidência agradece a presençados depoen
tes, dos acareantes Michal_ Gotenkraut _e Lúc~o 
Veríssimo, e também dos Drs,. Ciilson e Nam1r, 
que estão aqui até a esta hora; agradecendo tam
bém a presença dos Srs. senadOres e dos demais 
present~_que aqui 5_0e encontram e encerra a reu-
nião. - - -
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AI'IO xun· .... 1ERÇA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 1988 BRASÍLIA-DF 

-SENADO FEDERAL 
Faço $aber que -o S_enado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto

Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 64, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 18315.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN.) 

Art. 1' É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de 11 
de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.315.000,00 Obrigações do Tesi:luro 
Nacional (OTN), junto à Caixa Econômlca Federal, esta na qualidade de agente financeiro da operação, destinada 
à realização de obras do programa de reconstrução e de defesa contra inundações de áreas do Estado. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de setembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 65, DE 1988 
Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a contratar 

operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 11.645.800,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefettura da Cidade do-Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2• 
da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, altérada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação ·de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 11.645.800,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federat esta na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à realização de obras. de natureza emergencial, constantes do "Programa de Reconstrução 
e de Defesa Contra lriiu1dações no Municfpio do Rio de Janeiro~ RJ". 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivd 

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

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

ASSINATURAS 

Semestral ····························~····------------- Cz$ 2.600,00 

Exemplar Avulso --······--····----···------·------····· .Cz$ 16,00 
Tiragem: 2.200-exemp!ares. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de setembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 66, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). 

Art. 1 • É,,a· Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Para:ba, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de projetes de infra-estrutura, melhorias urbanas e equipamentos. comunitários 
diversos, no município. 

Art: 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de setembro de 1988. - Senador Humberto Luc<:ona, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 67, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 93.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Colíder, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 2' da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 93.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, no Município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de setembro de .1988.- Senaqor Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 68, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 11.468.560,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' É o _Governo do_ Estado do Ceará, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro 
de 1976, alteraâa--pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 11.468.560,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), junto ao Banco do Estado do Ceará S/A, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada 
à execução do Plano Estadual de Habitação Popular nos anos de 1988 e 1989, no Estado. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de setembro de 1988. ~Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 69, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar o montante de sua dívida 
consolidada Interna. 

ArL 1' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros 
estabelecidos nos incisos I, III e N do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela 
de n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir, mediante registro 
no Banco Central, 4.822.158 Obrigações do Tesouro de Minas (OTM), destinadas à cobertura de débitos do principal 
das operações de crédito contratadas ao amparo da Resolução n" 63, de 1967, do Conselho Monetário Nacional, 
vencíveis no corrente ano. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 19 de setembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

1-ATADA25•REUNIÃO,EM 19DE 
SETEMBRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1-Comunicações da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da 
sessão. ~ 

-Convocação de sessão extra_o_rdioária a 
realizar-se amanhã, dia 20, àS 14 horas e 30 
minutos, com Ordem do Dia que designa. 

12-ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 -Mensagens do Senhor Presi
dente da RepúbUca 

- N9 201/88 (n9 382/88, na origem), refe
rente à escolha do Sr.Jvan Oliveira Cartabra:va~ 
Ministro de Segundá Oasse. da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Popular de 
Angola. 

SUMÁRIO 
- N9 202/88 (n9 383/88, na origem), refe

rente à escolha do Sr. Sérgió Damasceno Viei
ra, Ministro de Primeira Oasse, da Carreira 

- de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à Federação da Ma
lásia. 

1.3.2- Oftdo do Presidente do Supre
mo Tribunal Federal 

- N• SI!!, do 1988 (n' 359/88, na ongom), 
encaminhando cópia do Acórdão proferido 

_pelo Supremo Tribunal Federal nos autos d() 
RecUrso Extraordinário n" 111.954-3, do Esta
do do Paraná., 

1.3.3 - Projetos recebidos da Câmara 
dos Deputados 

--Projeto de Decreto Legis1ativo n9 17/88 
__ _{Jl9 23/88, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o texto do Acordo sobre Prevenção, 
___ Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso ln

devido e ao Tráfico Ilícito de EntorpeCenteS 
e de Substâncias PsicotróPicas, assinado com 

a República do_ Paraguai, em BrasíJia, a 29 
de março de 1988. 

-Projeto_ d~_Decr.eto Legislativo n" 18/88 
(n" 26/88, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
Cultural, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
em Brasília, a 30-áe setembro de 1987. 
- -Projeto de De_creto Legislativo 09 19/88 
(n"' 25/88, na Câmara doS Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Programa a 
Longo Prazo -ele Cooperação Económica, ·co:.. 
merda!, Científica e Tecnológica, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, em- BraSI1ia, a 30 de se
tembro de 1987. 

- PrOjeió de Deéret6· Legislativo no 20/88 
(n"' 24/88, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo, por troca de notas, 
que define procedimentos para a restituição 
de veículos roubados ou furtados, no Brasil 
ou no Paraguai, e localizados no território da 
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outra parte, celebrado entre os Gcwemos da 
República Federativa do Brasil e da República 
do Paraguai, em Assunção, a 28 de julho pas
sado. 

1.3-4 -Tele:< 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) 

- Do SenadOr Márcio Lacerda, de que se 
ausentará do País. 

. 2 -ATOS DA COMISSÃO DIRETO
RA DO SENADO FEDERAL 

- N~ 40 a 43, de 19_88. 

Setembro de 1988 

3 - l'iEsA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE 
PARTIDOS 
5-COMPOSIÇÃO DE COMISSOES 

PERMANENTES . 

Ata da 25" Sessão, em 19 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

As 14 HORAS E 30 MINOTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES, 

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
_do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
~respondente, em crr.aados, a 13.519,74 Obri
·gações do Tesouro f'jacionaf- OTN, tendo 

PARECER FAVORA VEL, proferido em Plenário. 

4 

Leop-oldo Peres - Aureo Mello - Olavo Pires 
-João Menezes -Almir Gabriel-Jarbas Pas
sarinho -Alexandre Costa- Chagas Rodrigues 
-Mauro Benevides- Humberto Lucena-Man
sueto de Lavor - Diva1do Suruagy - Lourival 
Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães - - Vçtação, em turno único, do Projeto de Resolu-
Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Fernando ção no 46, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-
Henrique Cardoso - lrapuan Costa Júnior - cipaJ de Altos, Estado do Piauí, a contratar Opera-
Pompeu -de Sousa -·Maurício Corrêa - Meira ção de crédito no valor correspondente, em cruza-
Filho- Louremberg Nunes Rocha- Márcio La- dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nado~ 
cerda -Mendes Canale - Affonso_Camargo- - - nal- OTN, tendo 
Cãrlõs Chiarelli- José Paulo Bisol- José Fo- PARECER FAVQRÁVEL,proferido em Plenário. 

- -
gaça. 

5 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

A lista de presença acusa 0 comparecimento de Votação, em turno único, do Proejto de Resolu-
29 Srs. Seilã:dores. Entretanto, nãO há em plenário ção n~ 71, de 198.8, que autoriza a Prefeitura Muni-
o quorum regimental para abertura da sessã"o. -- .dpal de. Peabiru, Estado do Paraná, a contratar 

Nos termos do § 2ç do art. 180 do Regimento operãção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.775,48 Obrigações do Tesouro 

Interno; o expediente que se encontra sobre a Nacional _ OTN, tendo 
mesa será despachado pela Presidência, indepen- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
cientemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião, convocando sessão extraordinária a reali
zar-se, amanhã às 14horas e 30 minutos, Com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno úriico, do projeto de Resolu
ção n~ 31, de 1988; que aUtoriza _ã Prefeitura Muni
cipal de Janduís, EstadO do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional-- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~' 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mococa, Estado de São_ Paulo, a contratar 
operação de crédito no· valor correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~> 38, de 198.8,.q-ue autoiiia a Prefeitura.Muni-

6 
---Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~' 72,_de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Assu, Estado do Rio_ Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.965,23 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n~ 74, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Luciara, Estadó do Mato Grosso, a con
trata_r operação de créditO. rio valor correspon
dente, em cruzados, a 42.437,69 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo _ 
PARE~R FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

8 

Votação, em twno único, do Projeto de Resolu
ção n9 76; de 1988; qué autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caicó, Estado d0;:_Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor_ CC?fres

-põncfen1e, em cfuzaCioS, a 80.000;t)O-Obrigações 
do T escuro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em Plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 93, de 1988, que autOriza a Prefeitura Muni

. dpal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
Operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 72.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. tendo _~ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

Mensagem n9 62, de 1988-(n9 77/88, na ori
_gem), relativa à proposta para que seja autàrizada 
a Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, Esta-
do do Paraná, a contratar operação" de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.414,38 
Obrigações do T escuro Nacional- OTN (depen· 
dei1do àe -parecer).-

11 

Mensagem n9 69,- de 1988 (n? 84/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Miranda, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
83.082,71_ Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN (dependendo de parecer). 

12 
Mensagem n•J29, de 1988 (n• 231/88, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de itaberaba, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no vaJor cor
respondente, em cruzados, a 250.000;00 Obriga
ções do T escuro Nacional - OTN (dependendo 
de parecer). 

13 

Mensagem n~ 162, çie 1988 (n9 3~88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja au~rizada 
a Prefeitura Municipal de Gongogi, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 73.309,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN (dependendo 
de parecer). 

14 

Mensagem n? 198, de 1988 {n9 377/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura- Municipal de Belo Horizonte: Estado 
de Minas Gerais. a contratar operação de-Crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
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6.400~000,00 Obrigações do T escurO Nacional 
- OTN (dependendo de parecer). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15 horas) 

EXPEDIEI'ITE DESPACHADO NOS TER
MOS DO §2' DOART.IBODOREGJMEI'ITO 
INTERNO 

MENSAGEM N• 201, DE !988 

(N• 382188, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De conformidade com o Art. 42 (item 11[) da -
Constituição, tenho a honra de submeter à apro
vação de Vossas Excelências a escolha, que dese
jo fazer I do Senhor Ivan Oliveira cann.abravá, Mi
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à Repúl?Hca Popular de Angola, nos 
termos do Regulamento de Pessoal do Serviço 
Exterior, baixado pelo Decreto no 93.325, de 1 ~ 
de outubro de 1986. 

2. Os méritos do Ministro Ivan Oliveira Camia
brava, que me induziram a escolhê-lo para o de
sempenho- dessa elevada função, constam da 
anexa informaçã0 do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasília, 19 de setembro de 198& 

INFORMAç:AO 

Cuniculum Vitae: 
Ministro NAN OLIVEIRA tANNABRAVA 
AraguariiMG, 23 de maio de 1941. 
Filho de Elpídio Vianna cannoorava e 
Yonne de Oliveira Cannabrava. 
CursO de Preparação à Cãtrêfra-·âe Diplomata, 
IRBr. 
V Curso de Altos Estudos, CAE. 
Terceiro Secretário, 5 de fevereiro de 1965. __ _ 
Segundo Secretário, merecimento, 31 de dezem
bro de 1967. 
Primeiro Secretário, merecimento 1 o de janeiro 
de 1973. 
Conselheiro, merecimento; 26 de setembro de 
1977. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16 de 
junho de 1982. ___________ _ 
Auxiliar do Chefe do Departamento Cultural e de 
Informações, 1966. 
Auxiliar do Chek do Departamento das Américas, 
1974. 
Assist~nte do Chefe da Divisão da América Meri
dional - I, 1975n6. 
Assessor do Chefe do Departamento das Amé-
ricas, 1976n8. - -
Chefe da Divisão da América Central e Seten
trional, 1978D9. 
Bonn, Segundo Secretário, 1968/70. 
Assunção, Segundo Secretário, f970n3. 
Assunção, Primeiro Secretário, 1973. 
Washington, Cons_elheiro, 1979/83. 
Tóquio, Ministro-Conselheiro, 19"83/88. 
D Conferência lnteramericana Extraoi'dinária, -Rio 
de Janeiro 1965 (inembio). 

I ReUnião Internacional sobre Problemas de Agri
. .cuJtura.nos Trópicos Úmidos da América Latina, 
Lima, 1966 (membro). 
III Conferência Interameri_cana Extraordinária, 
Buenos Aires, 1967 (rn_embro). 
Reuniào Regional para a Ar rica,-prepar<itórla -da 
Conferência da ONU sobre Água, Adis-Abeba, 
1976 (observador). 
Reunião Regional para a Ásia Ocidental, prepara
tória da Conferência da ONU sobr€ Água, Bagdá, 
1976 (observador). 
Chefe da Parte Técnica da Reunião da Comissão 
Econômica para a América Latina (CEPAL), Gua
temala, 1977. Reunião do Comitê Científico sobre 
a Pesquisa Antárt!ca (SCAR), Chamonix, FranÇa, 
1978 (observador). 
Reunião sobre a Antártida, Punta Arenas, Chile, 
1977 (observador). 
Ordem de Rio Branco, Coine"ndador, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem Nacional do Mérito, Oficial, Paraguai. 
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Equa
dor. 
Ordem.· r:faclonal do Mérito, Oficial, l)lemanha. 
-- OMinistrolvan Oliveira Cannabrava se encontra 
nesta data no exercício de suas funções de Minis
tro-Cons_elfieiro -da El'nliaixada _do Brasil em Tó
quio. 

Secretaria de Estado das Relações Exterio
res, de 1988. Sérgio Barbosa Ser
ra, Chefe do Departamento do Serviço Exterior. 

(À c_omissão de Ifelaç_ões Ex!_eriores.) 

MENSAGEM N• 202, DE 1988 
(I'!• !83188, na .,.-(sem) 

Excele"i1tí5Slni0s Senhores Membros do Sena
do Federal: 

De corifórmidade com o artigo 42 (item III) 
da Constituição, tenho a honra de subineter à 
aprovação de Vossas Exceiências a esc.olha, que 
desejo fazer, do Senhor Sé_rgio Damasceno Vieira, 
Ministro de Primeira Oasse, da Carreira de Diplo
mata, para exercer a função de EmbaiXador do 
Brasil junto à Federação da Malásia, nos tennos 
dos artigos 56 e 58 do Regu1amento de Pessoal 
do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n9 
93.325, de 1 o de outubro de 1986. 

2. Os_ méritos dO Embaixador Sérgio Damas
ceno Vieira, que me induziram a escolhê-lo para 
o desempenho dessa elevada função, constam 
da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores._ -

Brasília, 19 de setembro de 1988.-José Sar
ney. 

JNFORMAç:AO . 

Curr:icuiUm Vltae: 
Embaixador SÉRGIO DAMASCENO VIEIRA 
Salvadór/BA,_9_ de outubro .. de 19.16. 
Filho de João Damasceno Vieira e 
C_lepniq;! Dama_sceno Vieira. . __ 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FND
UB!RJ. 
CUrso de Preparação êr Carreira de Diplomata, 
IRBr. 
Estágio na Academia de Direito Internacional da 
Haia. 
Terceiro SecretáriOL 6 de outubro de 1961. 
Segundo Secretário, mt?i-edinento, 28 de ju1ho 
de 1965. 

Primeiro Secretário, merecimento, 30 de dezem
bro de 1971. 
Conselheiro, merecimento, 2 de junho de 1976. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 20 de 
novembro de 1980. 
.MiniStro_de Primeira O_asse, mereciniento, 16 de 
junbo de 1988, . 
Chefe do Serviço de Comunicações, DMsão -de 
Comunicações, 1962. 
Assistente elo Chefe- da Divisão Jurídica, 1962. 
Chefe da Ãssgs_soria Especial, Divisão de Segu
rança e Informações, 1971n4. 
Chefe da Divisão de Segurança e Informações,--
1961188. -
Bema,-Terceiro SecretáriO", 1963/65. 
Berna, Chefe do SEPRO. 1964. 
Berna, Segundo Secretário, 1965:- _ 
Nova Iorque, ONU, Segundo Secretário, 1965/68, 
Varsóvia, segundo Seci"etário, 1968n 1. -
Usboa, Primeiro Secretário, 197 4776. 
Usboa, Conselheiro, 1976n7, -
Caracas, Conselheiro, 1977/80. 
Caracas, Ministro-Conselheiro, 1980/81. 
Sessão ''ad-hoc" para- Exame das Finanças da 
ONU e Agencias Especializadas, Nova Iorque, 
1966 (membro). 
XXI e XXII SessãO da ONU, 1966 e -1967 (mem
bro). 
XXIX e 'JOfN Sessões da Assembléia Geral da ONU, 
Nova Iorque, 19Õ9 e 1970 (membro). 
Comissãó Permaiiente de Controle- de Nom-ea
ções, 1971173 (membro). 
XXVII e XXVIII Sessões da Assembléia Geral da 
ONU, Nova Iorque, 1972 e 1973 (meinbro). 
XXXl Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova 
Iorque, 1976. 
Xl.l SeSsões da Assemblêia_Geral da- ONU, Nova 
lorqtié-;--1986 (m~mbro). 
Medalha Laura Mulher, Brasil. 
Medalha Mérito Tamartdaré, Brasil. 
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Ordem do Mérito M.t1itar, Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Ordem Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Comen
dador, Brasil. 
Ofdem'do Infante D. Henrique, Comeildador, Por
tugal. -
Ordem Francisco de Miranda, 2~ Classe, Vene
zuela. 
Ordem do Mérito da República Federal da Alema
nha, Grande Oficial. _ 

-Ágúiã- Asteca, Placa, México. 
Ordem de ISabel a Católica, Corrienda, Espªnha. --

0 Embaixador Sérgio Damasceno Vieira se en
contra nesta data no exercício _de suas fun_ç;ões 
de chefe da Divisão de Segurança e Informações 
do Ministério das Relações Exteriores. . -

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 
em de de 19_88. - Sérgio Barbosa 
Sem1 Chefe do Departamento do ServiçO- Exte
rior. 

(À ComiSsão-de l_?elações Exteriores.) 

oF1cros 
Do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

N' S/11, de 1988 (n' 359;CJ8, na origem), de 
12 de se(em&io .dá Corrente ano, encaminhcirido 
cópia_ do ãcórdão proferido pelo Supremo lribu~ 

-_na\ Federa) nos a_utos áo Recurso l;:xtraordin~_rio 
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n"-111.954-3, ao EStado do_Paraná, o qual decla
rou a inconstitucionalidade do Decreto-Lei n" 
2.047, de 20 de julho de 1983. 

(À Comissão de Conslitulção -e Justiçd.j 

Do 1"' Secretário da Câmara dos Depu
tados, encaminhando à revisão do Senado 
Federal autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
1'1•17, de 1988 

(J'II9 23/88, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Pre
venção, Controle, Fiscalização e Repres
são ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e de Substâncias PsJ
cotrópJcas, asslnado com a República do 
Paraguai, em Brasília, a 29 de março de 
1988. 

O CongressO Nacionãl decreta: -

Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo sobre 
Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao 
Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes 
e de Substâncias PsicOtrópic"as, assinado com -a 
República do Paraguai, eriJ. B-rãsília, a 29 de marÇo 
de 1988. · 

Parágrafo único. Fica"m sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisQuer atoS que se 
destinem a estabelecer ajustes complementares. 

Art 2° Este decreto legislativo entra- em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM 
1'1•164, de 1988 

Excelentíssiplos Senhores Membros do Con-

zação e Repressao ao Uso Indevido e ao Tráfico 
ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psico
trópicas. --

2._ O Acordo estabelece um mecanismo for
mal entre os dois países que permitirá equacionar, 
de forma sistemáTICa, a cooperação no campo 
do combate às drogas. 

3. O Acárdo enfoca a questão de maneira 
atual ~ equilibrada, procurando tratar não somen
te da repressão ao tráfico, mas também das de
mais vertentes da questão - igualmente únpor
tantes -, quais sejam; a prevenção do uso inde
vido-é a recupéi"ãção-dos-aependentes. Trata tam
bém de outro aspecto importante da questão -
o do ·controle dos precursores e produtos quími
cos essenciais utiliútdos_na fabricação e na trans
formação de entorpecentes e de substâncias psi-
cotrópicas.- - -

4. Tenho a honra, portanto, de encaminhar 
a Vossa Excelência cópias autênticas do referido 
ato_ internacional, bem como projeto de mensa
gem ao Congresso Nacional, para que Vossa Ex
celência possa submeter o novo Acordo Brasil-Pa
raguai à consideração da referida Casa, para fins 
de apro"vação, i10S termos dO art. 44, inciso I, 
da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor_ Presidente, os protestos do 
meu mãl.S profundo respe_ito, - Abreu Sodré. 

ACORDO ENTRE A REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBUCA 

DO PARAGUAI SOBRE PREVENÇÃO, 
CONTROLE, FISCAUZAÇÃO E 

REPRESSAO ~AO USO INDEVJDO E AO 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES 

E DE SUBST AliCIAS PSICOlRÓPICAS 

gresso Nacional: O Governo da República Federativa do Brasil 
Em confoqnidade _com o disposto no art. 44, e o Governo da República do Paraguai (doravante 

inciso I, da C_onstituíção Federal, tenho a honra denominados ''Partes Contratantes"); 
de submeter à elevada consideraçao de Vossas ConscrenteS -de que o cultivo, a produção a 
Excelências, acompanhado de exposição de mo- extri:lção, a fabricação, a transformação e o ca-
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações mércio ilegais de entorpecentes e de substâncias 
ExterioreS: o texto do Acordo sobre Prevenção, psicotrópicas, bem como a organização, a facilita-
Contiole, Fiscalização e Repressão ao Uso_ lnde- ção-e o financiamento de atividades illcitas relacio-
vido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de nadas com estas substâncias e suas matérias-
SubstânciaS Psicotrópicas, assinado com a Repú- primas, tendem a solapar suas economias e põem 
blica do Paraguai, em Brasília, a 29 _ de março em perigo a saúde fisica da população em detri-
de 1988. menta do seu desenvolvimento sócio-econOmico; 

2. O Acordo em- questão estabelece um me- Observãndo os compromissos que contraíram 
canismo formal de consultas entre os dois países, como Partes da Convenção Única sobre Entorpe-
que permitirá equacionar; de forma sistemática, c-entes, de 30 de março de 1961, emendada pelo 
a cooperação no campo de combate às drogas. Protocolo de 25 de março de 1972, da Convenção 

BraSJ1ia, 22 de abril de 1988. -José Samey. sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de feve-
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DNOJDAM:.r reiro de 197"1; e do Acordo Sul-Am€'ricano sobre 

SRC/92/SAPS. LOO-E05, DE 11 DE ABRIL DE Entorpecentes e PsicotrópicOs, de 27 ·de àbril-de 
1988, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO ]973; · ·~ -
DAS RELAÇÓES EXTERIORES: _____ Convencidos da necessidade de adotarem me-

A Sua Excelência o S_enhor elidas complementares para combater todos os 
Doutor José Samey tfpos delitívOS e atiViaaâeS Conexas relacionadas 
Presidente da República. com -o uSo_ indevido e com o tráfico ilícito de 

Senhor Presidente, entorpecentes e de substâncias psicotrópicas~ 
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, COiisiderando a conveniência de estabelecer 

no dia 29 de março de 1988, assinei com o Chan- uma fiscalização rigorosa da produção, da dístri-
celer Carlos Augusto Saldívar, do Paraguai, na bilição e da comercialização de matériasMprímas, 
presença do Senhor Ministro da Justiça, Doutor entre as quais se incluem os precursores e o pro-
Paulo Brossard de Souza Pinto, o Acordo entre dutos _químicos essenciais,- utilizados na elabo-
a República Federativa do Brasil e a República ração e na transformação illcitas de entorpecentes 
do Paraguai sobre Prevenção, Controle, Fiscali- e de substâncias psicotrópicas; 

Setembro de 1988 

Interessados em estabelecer meios que penni· 
tam a comunicação direta entre os organismos 
competentes de ambos os Estados Contratantes 
e a troca de informações permanentes, rápidas 
e seguras sobre o tráfico e ativídades correlatas; 
e 

Levando em consideração os dispositivos cons
titucionais, legais e administrativos e o respeito 
aos direitos inerentes à soberania nacional de seus 
respectivos Estados, 

Acórdam o seguinte: 

ARTIGO! 

As Partes Contratantes comprometem-se a em
preender esforços conjuntos, a harmonizar políti
cas e a realizar programas específicos para o con
trole, a fiscalização e a repressão do tráfico ilícito 
de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas 
e das matérias-primas utilizadas em sua elabo
ração e transformação, a fun de contribuir para 
a erradicação de sua produção ilícita. Os esforços 
conjuntos estender-seMão igualmente ao campo 
da prevenção ao·uso indevido, ao tratamento e 
à recuperação de farmacodependentes. 

ARTIGO II 

Para fins do presente Acordo, entender-se-á por 
entorpecentes e substâncias psicotrópicas aque
las definidas na Convenção Única sobre Entorpe
centes, de 1961, emendada pelo Protocolo de 
1972, e na Convenção sobre Substâncias Psico
trópicas de 1971, e enumeradas nas lis_tas anexas 
a esses instrurnentqs, atualizadas periodicamente 
de acOrdo com os procedimeiifOs-Oeles previstos, 
bem como qualquer outra substância que seja 
aSSim considerada de acordo com a legislação 
interna de cada Parte Contratante. 

ARTIGO ID 

As Partes Contratantes adotaráo medidas admi
nistrativas para controlar a difusão, a publicação, 
a publicidade, a propagan-da e distribuição de ma
teriais que contenham estimulas ou mensagens 
subliminares auditivas, impressas ou audiovisuais 
que possam favorecer o uso- indevido e o tráfico 
ilícito de entorpecentes e de substãndas psico
trópicas. 

- ARTIGO IV 

As Partes Contratantes intensificarão e coorde
narão os esforços dos organfsmos nacionais 
competentes para a prevenção do uso indevido, 
a repressão do tráfico, o tratamento e recuperação 
de farmacodependentes e a fiscalização dos en
torpecentes e das substâncias psícoti"ópícas, bem 
como reforçarão tais organismos com recurSos 
humanos técnicos e financeiros, necessários à 
execução do presente Acordo. 

ARTIGO V 

As Partes Contratantes adotarão medidas adini
nistrativas contra a organização e o financiamento 
e para maior controle das atividades relacionadas 
com o tráfico ilícito de entorpecentes e de subs
tâncias psicotrópicas. ComprometemMse igual
mente a exercer uma fiscalizaç.3o rigorosa e um 
controle estrito sobre a produção, a importação, 
a exportação, a posse, a distribuição e a venda 
de matérias-primas, inclusive dos precursores e 
dos produtos químicos essenciais utilizados na 
fabricação e na transformação dessas substân-
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das, levando em cons_ideração as quantidades 
necessárias para satisfazer o consumo interno pa· 
ra fins médicos, cíentíficos, industriais e comer
ciais. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes- estabelecerão modali
dades de comunicação direta sobre a detecção 
de barcos, de aeronaves ou de outros meios de 
transporte suspeitos de estarem transportando ili
citamente entorpecentes e substânciãs psicotró
picas ou suas matérias-primaS, inclusive oS pre
cursores e os produtos químicos essenciais utili
zados na fabricação e transfOrmação dessas subs
tâncias. Em conseqüência. as autoridades com
petentes das Partes Contratantes adotarão as me
didas que considerem necessárias, de acordo 
com suas legislações internas. 

ARTIGO VII 

As Partes_ Contratantes comprometemRse à 
apreender e a confiscar, de acordo com suas leR 
gislações respectivas, os veículos de transporte 
aéreo, terrestre ou marítimo empregados no tráfi
co, na distribuição, no armazenamento ou no 
transporte de entorpe<:entes e de substâncias psi
c:otrópicas, inclusive dos precursores e dos produ
tos quimicos essencit~is utilizados na fabricação 
e transformação dessas substâncias. 

ARTIGO VIII 

As Partes Contratantes adotarão as medidas 
administrativas necessárias e prestarão assistên
cia mútua para: 

a) realizar pesquisas e investigações ~ra pre
venir e controlar a aquisição, a posse e a transfe
rência dos bens gerados no tráfico ilícito dos en
torpecentes e das substâncias psicotrópricas e 
de suas matérias-primas, inclusive dos precur
sores _e dos produtos químkos_essenciais utiliza
dos na fabricação e transformação dessas subs
tâncias; e 

b) localizar e aprender os referidos bens, de 
acordo com a legislação interna de cada Parte 
Contratante. 

ARTIGO IX 

As Partes Contratantes proporcionarão aoS or
ganismos encarregados de reprimir o tráfico ilíci
to, especialmente aos localizados em zonas fron
teiriças e nas alfândegas aéreas e marítimas, trei
namento especial, permanente e atualizado sobre 
investigação, pesquisa e apreensão de entorpe
centes e de substâncias psicotrópicas e de suas 
matérias-primas, indusive _ _dos precursores e dos_ 
produtos químicos essenciais. 

ARTIGO X 

As Partes ContratanteS- trocarão- informações 
entre si, rápidas e seguras sobre: 

a) a situação e tendências internas do uso in
devido e do tráfico de entorpecentes e de substân
cias psicotrópicas; 

b) as normas internas que regulam a organi
zação dos serviços de_ prevenção, tratamento e 
recuperação de farmacodependentes; 

c) os dados relativos à identificação dos trafi
cantes individuais ou associados e aos métodos 
de ação por eles utilizados; 

d) a com:essão de autori_~__ção_ para a impor
-tação e exportação de matérias-primas, inclusive 
dos- precursores e dos produtos químicos essen
ciais utilizados na elaboração e na transformação 
de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas; 
o volume dessas operações, as fontes de_ supri
mento interno e externo; as tendências e proje
ções do uso lícito de tais produtos de forma a 
facilitar a identificação de eventuais encomendas 
para fins ilícitos; 

e) a fiscalização e vigilâricía da distnbuição e 
do receituário médico de entorpecentes e de 
substâncias psicotr6picas; e 
_ .f) as descobertas científica_s:no campo da far
macodependência. 

ARTIGO XI 

Com vistas à consecução dos objetivos· do pre
sente Acordo, as Partes Contratantes decidem __ 
criar Uf!1a CofDissão Mis~ integrada por repre
sentantes dos órgãos competentes, bem como 
-dos Ministérios das Relações Exteriores de ambos 
os Estãdos. 

Parágrafo primeiro. A Comissão-Mista tei-á as 
seguintes atribuições: 

a) recomendar aos respectivos Governos as 
ações pertinentes, as quais se desenvolverão atra
vés de uma estreita cõoperação entre os seiYiços 
competentes de cada Parte Contratante; 

b) avauar ()-cuinprlment.O àe tais--ações e ela
borar planos para a prevenção e a repressão coor
denada do tráfico ilícito de-- entorpecentes e de 
substâncias_ psicOtrópicas; e 

c) formular às Partes Contratantes as reco
mendações que considere pertinentes para a me-_ 
lhor execução do presente Acordo. 

Parágrafo segundo. A Comissão Mista será 
coordenada pelos Ministérios das Relações Exte
riores das Partes Contratantes e se re"t.i.nirá alternaR 
damente no Brasil e no Paraguai ao menos uma 
vez por ano, sem prejuízo de que, Por via diplomá
tica, convoquem-se reuniõeS extraordinárias. 

I:'arágrafo terceiro. A COmis-são Mista poderá 
criar subcomissões para desenvolvimento de 
ãÇões- espeCíficas contempladas no presente 
Acordo, bem como grupos de trabalho para anali
sar e estudar temas específicos. As subcomissões __ 
e os grupos de traba1ho poderão formular reco
mendações ou propor medidas que julguem ne
cessária-s à COnSideração da Comissão Mista. 

Parágrafo quarto. O resultado dos trabalhos 
da CorriiSsão Mista será apresentadO -âs Partes 
Contratantes por intermédio de seus résPectivos 
Ministérios das Relações Exteriores. 

ARTIGO XII 

As Partes Contratantes adotarão as medidas 
que· forem ne~árias à rápida tramitação entre 
as respectivas autoridades judiciárias, de cartas 
rogâtórias relacionadas com -os processos que 
possam decorrer da execução do presente Acor
do, sem com isso_afetar o-direito das Partes Con
tratantes de exigirem que os documentos legais 
lhes sejam enviados por via diplomática. 

ARTIGO XIll 

-1. Cada Parte Contratante notificará à outra 
do cumprimento das respectivas formalidades 
constitucionais neCeSsáiias para a aprovação do 
presente Acordo, o qual entrará em vigor na data 
do recebimento da segunda dessas notificações. 
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2. O presente Acordo terá uma vigência de 
dois anos, prorrogável automaticamente por pe
riodõs ígUais, a nienos que uma das Partes Con
tr~ntes_o denuncie por via diplomática. A denún
cia surtirá efeito transcorridos noventa d_ias da 
data do re<:ebimento da respectiva notificação. 

ARTIGO XIV 

. O pres~nte AcÇ>rdo somente poderá ser modifi
cado por l!lÚtuo consentim_ento enti:e as Partes 
Contratantes. As modificações entrarão em vigor 
na forma indicada pelo § 1 o do artigo XIII. 

Feito' em Brasllia, aos 29 dias do mês de março 
de 1988, em quatro exemplares ºriginais, nas lírl
guas portuguesa e espanhola, sendo todos textos 
igualmente aUtênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Pelo Governo da República do Paraguai: Aviso 

n• 30!-SAP. 

(À Comissão de_Relações Exteriores.) 

PubUc~do no DCN {~&.o H), de 20-9-88 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO r!• 
18, DE 1988 

(Ni 26/88, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Coo
peração Cultural, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do BrasU 
e o Governo da (]nlão das Repúblicas 
Sodallstas Soviéticas, em Brasília, a 30 
de setembro de 1987. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Fica aprovado o texto do Acordo sobre 
Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo 
da União das Repúblicas Socialistas SoviétiCas. 
em Brasilia, a 30 de setembro de 1987. 

ParáQrafo único. _Ficam sujeitos à aprovàçio 
do Congresso Nacional quaisquer atas que se 
destinem a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM 
N• 698, de 1987 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con· 
gresso _Nacional:_ 

Em conformidade com o disposto no art. 44, 
inciso I, da Constituição Federa1, tenho a honra 
de submeter à elevada cOnsideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de exposição de mo
tivos do senhOr MinistrO de Estado das Relações 
Exteriores, o Ac01:do sobre Cooperação Cu1tural, 
celebrado entre o GÕyerno d_a República Fede
ré)tiva do Brasil e o" Governo dCJ União çlas Repú
blicas Socialistas-Soviéticas, eni BrasiJfa, a "30 d.e 
setembro de 1987~ 

2. Asslin, o -referidO Acordo regerá as -in[dCJ· 
tivas e atividades de caráter cultural, educativo 
e desportiVO. -Pãra tantO. dispositiVO de importân
cia foi o estabelecimento de Comissão Mista Cul
tural, composta de representantes dos órgãos 
competentes de ambos os Governos, à qual cabe
rá analisar o_.desenvolvimento do intercâmbio e 
da cooperação bilateral nos campos cultural, edu· 
c:acional e desportivo; avaliar o cumprimento dos 
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programas bilaterais de intercâmbio; examinar e 
aprovar programas bianuais elaborados. e projetas 
específicos; e propor medidas para o aperfeiçoa
mento da implementação do Acor9.o em epígrafe. 

3. O-Acordo em questão se constituirá também 
em elemento adicional de estímulo a um relacio
namento mais profícuo para ambos os países nos 
campos da educação, cultura e desportos. 

Brasília, 11 de dezembro de 1987. - Jo~é 
Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE li/DAI/376/ 
PAIN-LOO-J09, DE 2 DE "C>EzEMBRO DÊ Í987, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RÊ
LAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta consideração 

de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo 
sobre Cooperação CUltural, celebrado entre o Go~ 
vemo da República Federativa do Brasil e o Gover~ 
no da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
em .30 de setembro de 1987, por ocasião da visita 
ao Brasil do Ministro dos Negócios Estrangeiros, 
Sr. Eduard A Chevardnadze. -~ 

2. O referido AcOrdo regerá as iniciativas de 
caráter cultural, educativo e desportivo levadas 
a efeito pelo Governo _e pelas instituições goVerna~ 
mentais de um dos patses no território de outro 
pafs. Para tanto, dispositivo de impOrtância foi o 
estabelecimento de Comissão- Mista Cultural, 
composta de representantes dos órgãos compe~ 
tentes de ambos os Governos, à qi.ial caberá anali~ 
sar o desenvolvimento do intercâmbio e da coo
peração bilateral nos campos cultural, educacio
nal e desportivo; avaliar o cumprimento dos p~o~ 
gramas bilaterais de intercâmbio; examinar e 
aprovar programas bianuais elaborados e pl'Ojetos 
específicos; e propor riredidas para o aperfeiçoa
mento da implementação do Acordo em epígrafe. 

3. Em vista do exposto, submeto a Vossa ExM 
celência o anexo projeto de mansagem, para que, 
se assim houver por bem, o encaminhe ao Poder 
Legislativo, para fins de exame e eventual apre~ 
vação. ---. --~--

Aproveito a Oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ronaldo Costa 
Couto. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO tlA REPÚBU
CA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 
DA UNIÃO DAS REPÚBUCAS SOCIAUSTAS SO
VIÉTICAS SOBRE COOPERAÇÃO CULTURAL 

o. GoveiTiC)Cla -RepúbliCa reaeratiVa -dC>"t3fã:su 
e o Governo da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (doravante denominados "Partes Cé:lõ.:
tratantes"), inspirados nos princípios do respeito 
mútuo, da nãoMintervenção nos assuntos internos 
e da reciprocidade de vantagens, e 

Desejosos de fortalece~ os laçOS de amizãde 
que unem os dois povos, 

Convieram no seguinte: 

Artigo I 

O pfesente AcordO-rege toda"S aS-iniciativas e 
atividades de caráter cuJtucal, educativo e desporM 
tivo levadas a efeito pelo Goverriõ e pelas institui· 
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ções governamentais de uma das Partes Contra
tantes no território .da outra Parte Contratante. 

Artigo 11 

AS Partes Contratantes promoverão o intercâmM 
bio e a cooperação bilateral nos campos da cultu
ra, da educaçãn e dos esportes, observadas as 
respectivas legislações e normas vigentes e o dis
posto no presente Acordo. 

Artigo III 

1. O intercânibio e a cooperaçáo entre as Par
tes Cóntratantes poderão compreender: 

a1 o intercâmbiO de professõres, escritores, 
comj)osit6r€:s, pintores, diretores teatrais e dneM 
matográficos, artistas, cantores, solistas de balé, 
regentes de orquestra, escultores, arquitetos, des~ 
portistas e ~studantes ern nivel de pósMgraduação; 

b) a criação de cursos regulares de língua 
portuguesa, literatura e civilização brasileiras em 
universidades da URSS e de língua russa, literatura 
e civilização soviéticas em universidades brasi
leiras; 

c) a tradução e publicação de obras literárias 
e artísticas da outra Parte, de reconhecida qua
lidade; 

d) __ o interCâmbio de livros, _publicações cultu· 
rais_g __ de irlformações sobre os museus, biblio-
tecas e outras instituições culturais; · 

e) o intercâmbio de missões educacionais de 
interesse recíproco, e 

f) a organização de manifestações culturais, 
tais como exposlções, cooferências, representaM 
ções teatráis, mostras cinematogrâficas, apresen· 
taçóes musicais, espetácu1os de dança, exibições 

-circenses e certames desportivos. -
2. Na rriedida de suas disponibilidades, as 

Partes Contratantes concederão vagas e bolsas 
de estudo em cursos de pós--graduação de suas 
universidades para estuçfantes da outra Parte, em 
áreas de estudo escolhidas de comum acordo. 

3c- --A fim de implementar o presente instru· 
mento, _as Partes Contratantes estabelecerão de 
comum acordo Programas Bianuais de lntercâm~ 
bio, _que compreenderão atividades de coopera~ 
ção, assim como as condições financeiras, entre 
outras, essenciais à sua concretização. _ 

4. As Partes Contratantes facilitarão, em seus 
respectivos territórios, <;~. organização dos progra
mas bianuais de intercâmbio cultural, educacional 
e desportivo no âmbitõ_do presente Acordo, lnclu
sjve quanto_ à admissão e saída de material artís
tico, _obras de. arte, material didático e equipaM 
menta cultural e educativo. 

Artigo IV 

1. As Partes Contratantes concordam em es
tabelecer uma Corriissão MiSta Cu1tural, compos
ta de representantes dos órgãos competentes de 
ambos os Governos, à qual caberá: 

a) analisar o desenvolvimento do intercâmbio 
e da cooperação bilateral nos campos cultural, 
educadonal e desportivo; 

b) avaliar _o cumpnffiehto dos programas bi
laterais de iil.tercilmb!o, examinar e aprovar proM 
gramas bianuais elaborados e projetas esped-

-IiCOS; . 
_ c) propor medidas para o aperfeiçoamento 

da implementaçtlo do presente Acordo. 
-2. A Comissão- Mista reunir~se~á alternada~ 

mente em Brasf1ia e em Moscou a cada 2 anos, 

Setembro de !988 

ou de acordo com a conveniência de ambas as 
Partes_ Contratantes. 

3. As decisões e recomendações estipuladas 
nas reuniões da Comissão Mista Cultural deverão 
constar de uma Ata Final, feita em dois textos 
originais, em português e em russo, ambos igual~ 
mente autênticos. 

Artigo V 

I. O _Governo brasileiro designa o Ministério 
das Relações Exteriores como co_ordenador de 
sua participação na execução do presente Acordo 
e o Governo soviétiCo designa, para o mesmo 
fim, o Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

2. Todas as questões relativas à execução dos 
projetas e programas de intercàmbio e coope~ 
raçãcrcultural, educativo e desportivo entre as ParM 
tes Contratantes, aprovados pela Comissão Mista, 
serão tratadas com os órgãos coordenadores, por 
intermédio das respectivas Missões Diplomâticas. 

3. As Partes Contratantes se comprometem 
a submeter à sistemática do presente Acordo to
das as suas atividades de natureza cultural, educa~ 
dona] ou esportiva, realizadas no território da ou~ 
tra. 

Árl:igo Vi 
As Partes Contratantes poderão celebrar, por 

via diplomática, Ajustes Complementares ao pre
sente Acordo que visem à criação de programas 
de trabaJho entre universidades e instituições de 
ensfno superior, bem cbmo culturais e despor~ 
tivas, de ambos os países, que desejem cooperar 
nos campos da cultura, educação e esportes, em 
conformidade com os princípios e dispositivos 
deste Acordo. 

Artigo VII 

Qualquer modificação ao presente Acordo, ou 
a sua revisão, deverã ser proposta por escrito e 
entrará em vigor depois da aprovação por ambas 
as Partes Contratantes. 

Artigo VIU 

O presente Acordo entrará em vfQof na data 
da troca de notas por meio das quais as Partes 
Contratantes informarão uma à Outra sobre a sua 
aprovação, de acordo com os procedimentos es
tabelecidos por legislação correspondente, e per
manecerá em vigor por um· periodo de 5 anoS. 
Após esse periodo, o presente Acordo será auto
iiiáticamente renovado por períodos adicionais 
de um ano, por concordância tácita, a menos 
q1.1e urna das Partes Contratª.ntes comu'oique à 
outra, por escrito, com a antecedência de seis 
meses de sua expiração, a decisão de denunciá-lo. 

Artigo IX 

Expirado ou denunciado o presente Acordo, 
suas disposições continuarão a regér- quaisquer 
obrigações não concluídas assumidas durante 
sua vigência. Tais obrigações serão executadas 
até o seu término. 

Feito em Brasma, aos 30 dias do mês de setem~ 
bro de 1987, em dois exemplares origlnaís, nas 
línguas portuguesa e russa, ·sendo -pelo Gover
no da República Federativa do Brasil, Roberto 
de Abreu Sodré - pelo Governo da União das 
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Repúblicas Socialistas Soviéticas, Eduard A. 
Shevardnadze. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

Publlcado no DCN (Seç!io li) de 20·9~88. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1'1" 
19, DE 1988 

(N~" 25/88, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Pro
grama a Longo Prazo de Cooperação 
Econômica, Comercial, Científica e Tec
nológica, celebrado enb'e o Governo da 
RepúbUca Federativa do BrasD e o Go
verno da União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas, em Brasília, a 30 de se
tembro de 1987. 

O Cõngresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica aprovado o texto _do Acordo sobre 

Programa a Longo Prazo de Cooperc:lção-EConô
mica, Comercial, Cientifica e Tecnológica, cele
brado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Govelnõ da Onião das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, em Brasília, a 30 de setem
bro de 1987. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atas que se 
destinem a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2<> Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

MENSAGEM 
1'1• 401, de 1987 

Exceleritíssimos Sênhrires -Men1bros do_ Cori~ 
gresso Nacional: 

Eni conformidade com o disposto no ali. -44, 
inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à elevada consideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de exposição de mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, o texto do acordo sobre Programa_ a 
Longo Prazo de Cooperação Econômica, Comer~ 
dai, Científica e Tecnológica, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da União das Repúblicas Socialistas So~ 
viéticas~ em Brasilia, a 30 de setembro de 1987. 

2. O acordo em epígrãle pi-acura traçar as 
linhas gerais para a futura coopefãçOO eCOnômi
co-comerciaJ (com suas vertentes de c~eração 
cientifica e tecnológica) eritre os dois pàíseS. Es~ 
pera~se que o relacionamento bilateral crie uma 
densidade que corresponda ao volume e grau 
de avanço das respectivas economias. _ 

BraSJ1ia, 1 O de novembro de 1987 . ...,...,.... José 
Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DE-11/33ZIETEC
LOO-J9~ DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DAS RELAÇÕES EXrERIORES. 
DE-111332 ETEC-LOO-J09 

Em 9 de novembro de 1987 
A Sua Excelência o Senhor 
Doutor José Samey, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honr21 de submeter à alta consideração 

de Vossa EXcelência o anexo texto do acordo so
bre Programa a Longo Prazo de Cooperação Eco
nómica, Comercial, Científica e Tecnológica, ceie~ 

brado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Go~emo da União das Repúblicas 
Socialistas SoviétiCas; no dia 30 dê setembro de 
1987, poi- OCaSião da visita -ofiCrài- ãO- Brasil do 
Ministro dos Negócios EstrangeiroS da União So
viética, Eduardo A Chevardnadze. 

2. o- Acõrdo em epigrafe procura traçar as 
linhas gerais para a futura cooperação econômi
co-comerciaJ (com suas vertentes de cooperação 
cientifica e tecnológica) entre os dois pafses, ao 
incorporar grande parte das áreas ou- setores es~ 
pecíficos que já são objeto de entendimento [egu
lar entre os dois governos, seuS órgãos e o setor 
privado brasileiro. 

3.- _Sua assinatura teve por fina.Jidade dar aos 
dois governos os instrumentos necessários pã.ra 
aproveitar as potencia1idades no campo econô~ 
mico e comercial, ate agora ilão_totalmente explo
radas._ Espera~se que o relacionamento bilateral 
Crie uma densidade que co_rresponda ao volume 
e grau de avanÇo das respectivas economias. 

4. o rdeildo i!cordO teve seu texto examinado 
e aprovado no âmbito da Comissão de Comércfo 
com a Europa Oriental -- Celeste, em reunião 
da qual participaram, além de funcionários do 
ltamarati, representantes dos Ministérios da Fa~ 
~nda,_ Ciência e TeCnoloQía, Minas e Energia, da 
Agricultura, da Indústria e do Comércio, Irrigação, 
Serviço Nacional de Informações, Conselho de 
Segurança Nacional, Siderbrás e Companhia Vale 
do Rio Doce. 
· · 5. Em vista do eXpOsto, submeto a VoSsa Ex~ 
celência o anexo projeto de mensagem, para que, 
se assim houver por bem o encaminhe ao Poder 
Legislativo, para fins de exame e eventual apro-
vaçãO: --------

Aproveito ª oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, SenhOr Presidente, os protestos do 
meu mais profundo respeito. -Abreu Sodré. 

ACORDO EI'ITRE O GOVERNO DA REPÚ
l!UCA 

. FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA QI'IIÃO DAS REPÓBUCAS 

SOCIALISTAS SÓVIÉTÍCAs SOBRE . -
PROGRAMA A LONGO PRAZO DE 

CQOPERAÇÃOECOI'IÓMICA, 
COMER~,C~ACA 

E TECNOLóGICA 

-O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Governo da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (dOravante denominados "Partes"); 

Adotam o presente Acordo sobre Programa a 
Longo Prazo de Co_operação Econômica, Comer
cial, Científica e Tecnológica. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Artigo 1 

A realização do presente Acordo executar-se~á 
em conformidade com a legislação vigente em 
cada país. 

Artigo 2 

As Partes procurarão assegu!W, a longo prazo, 
com bas~ nos principias çia igualdade e do inte
resse mútuo, a expansão e o aprofundamento 
da cooperação econômic:a, comercial, dentífica 
e tecnológica entre os dois países, de conformi
dade_ com as necessidades e possibilidades_ de 
cad8 um, a fim de aproveitar, de modo mais am~ 
plo, as perspectivas abertas pelo progresso dentí~ 
fico e tecnológico e pelas características de Suas 
respectivas economias. 

Artigo 3 

A cooperaçào e_conômic_a, comercia], cientifica 
e tecnológica previSta pelo presente Acordo pro
curará proporcionar aos dois países uma melhor 

_utilização dos seus respectivos recursos naturais, 
matérias-primas, tecnologia de ponta, desenvol~ 
vimentO industria], produção agricola e outros se
tores de suas economias. 

Artlgo4 

As Partes contribuirão para estabelecer condi
ções financeiras favOfáVéis e mutuamente aceitá· 
Véis, tanto no âmbito -dos Acordos lntergovema~ 
men~is em vigor quanto com base em outros 
instrumentos. 

Artlgo5 

As Partes tomarão as medidas necessárias para 
o desenvolvimento e expansão, a longo prazo, 
do intercâmbio comercial, orientando·se para o 
aumento do volume e im::remento do valor agre
gado das mercadorias que compõem suas pautas 
de exportação, de forma tão equilibrada quanto 
possível, em função das necessidades e posslbi~ 
!idades de cada país. 

Artlgo6 

As Partes favore-cerão as iniciatiVas tendentes 
a de-senvolVer a cooperação industrial entre erga~ 
nizações e empresas dos dois países. 

Pretendendo expandir a CooperaÇão rios Cam~ -Artigo 7 
pos da Economia, Comérd6, Ciênda e Te"cOo-

. logia, de forma estável, dinâmica e duradoura; As Partes favorecerão _o desenv:olvimento da 
Tendo presente o dispoSto no acordo sobre cooperação econômica com terceiros países, par~ 

c-omércio e Pagamentos entre a-República Fede~ ticuiD!ITlente por meio da participaçãO em proje~ 
rativa do BrasU e a Uriião das Repúblicas Sóciéi="- - -tas· Conjuntos, -do -remetimento de equipamento 
JiStasSoviétlcas,de20deabrilde 1963;noAcordo e da realização.de obras cMs e d_e eng~nharia.' 
BásicO de Cooperação CientífiCa -e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil Artigo 8 

e o Governo de União daS]fePúblicas Socialistas As Partes- favorecerão a rooperação entre erga~ 
Soviéticas, de 16 de abril de 1981, e no Acordo nizações, empresas e associações ligadas ao co· 
de Cooperação Econômica e_ TéCnica_ entre o Go~ mérdo e._à ind.ústda nos dois países, a qual poderá 
vemodaRepúblicaFederativadoBrasileoGover~ assumir as formas de realização de seminários 
no da União das Repúblicas Socia1istas Soviéticas, e simpósios., exposições comerciaiS' e industrals; 
de 9 de dezembro de 1985; e visitas de negócios e de outras atividades que 

A ffm de dar forma prátiCa aos princípios e contribuam para á expansão da cooperaÇão Pre: 
objetivos d~ referidos Acordos; vista no presente acordo. 
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COOPERAÇÃO ECONOMICA E TÉCNICA 

Artlgo9 

As Partes, ao levarem em conta _a i_mportância 
da cooperação econôm!ca e técnica para reforçar 
as relações entre os _dois países, darão ênfase 
aos setores que possuam perspectivas mais favo
ráveis para o seu desenvolvimento. 

Artigo lO 

As Partes contribuirão para a realização de gran
des projetes de interesse bilateral, inclusive com 
base em compensação, respeitadas as obriga-
ções internacionais de cada Parte. -

Artigo 11 

As Partes estimularão conta,tos, consultas e 
conversações entre. suas respectivas organiza
ções, a fim de determinar_ e coordenar os Q_bjetivos 
da cooperação econômica e as condições para 
sua realização. 

COOPERAÇÃO COMERCIAL 

Artigo 12 

Partindo da constatação de que o comércio 
continua a ser a base das relações. econômicas 
entre o Brasil e a URSS, as Partes procurarão 
desenvolver um inte_rçâmbjo c:;gmercial mais dinâ
mico e diversificado, que leve em consideração 
as características e potencialidades das econo
mias dos dois países. 

Artigo 13 

As Partes contribuirão para o_ desenvolvimento 
do comércio de forma tão equilibrada quanto pos~ 
sível. Nesse sentido, envidarão esforços a fim de 
intensificar o comércio, diversificar a pauta de 
mercadorias e aproveitar-novas modalidades de 
intercâmbio comercial, entre elas as operações 
comerciais triangulares. 

Artigo 14 

Para assegurar o desenvolvimento do comét:
clo, as Partes consideram útil a implementação 
das seguintes medidas: 

a) preparação e exame de recomendações so
bre as principais linhas de desenvolvimento do 
comércio; 

b) utHização mais ampla das novas formas de 
cooperação mencionadas nos arts._16, 17, 18 ~ 
19 do presente acordo; 

c) conclusão, entre entidades brasileiras e so
viéticas. de operações vinculadas de exportação 
e importação de matérias--primas, insumos ener
géticos (petróleo e carvão}, produtos de a1imen~ 
tação, máquinas, equipamentos e bens iridu,stria~ 
lizados de amplo consumo, respeitadas as obriga
ções internacionais cte_ cad.;~ Parte;_ 

d) assistência a organizações e firmas para a 
conclusão de contratos de longo prazo; 

e) fortalecimento das relações de negócios en
tre as organizações de comércio exterior dos dois 
países; · 

f) favorecimento da_ organização de exposi
ções nadom~is e participação em feiras interna-
cionais; -

g) incremento das relações interbancárias, in
clusive através de acordos interbancários que faci
litem o desenvolvimento do comércio bilateral. 

Artigo 15 

Terrdo por G>bjetivo aumentar o volume e diver
sificar o comércio bilatera1, levando em· conta as 
possibilidades, necessidades e legislação de cada 
pafs, e tendo presente as respectivas capacidades 
adquiridas em diferentes áreas da produção in~ 
dustrial, as Partes coincidiram em que o aumento 
do fornecimento recíproco de produtos de grande 
valor agregado, dentre os quais maquinaria e 
equipamentos, bem como de serviços, apresenta 
perspectivas favoráveis para o desenvolvimento 
_do intercâmbio comercial, e procurarão promo
vê-lo. Ao mesmo tempo, as Partes coincidiram 
em que os fornecimentos de matérias--primas, ln
sumos energéticos (petróleo e carvão) e produtos 
agricolas, alirrientidos e industria1izados, lradicio
nais no intercâmbio, continuarão a representar 
Parcela importante do cOmércio bilatera1, poden
do ser aumentados levando em conta, também, 
as "pOSSibilidades e necessidades dos dois países. 

_ COOPERAÇÃO DE SETOR INDUSlRJAL 
. E' NA AGRICULTURA 

'-'ligo 16 

As Partes concordam que as áreas indicad"'-s 
no anexo ao presente acordo poderão ser objeto 
de cooperação e, inclusive, de estudos para a 
realização de empreendimentos conjuntos. Essa 
enumeração tem ·caráter indicativo e não limita 
a cooperação em outra_s áreas. A referida coope
ração poderá ser também objeto de _operações 
à b~se de_ compensação. __ 

COOPERAÇÃO EM MATÉRIA 
DE PRODUÇÃO 

Artigo 17 

-Levando em conta. que as caracteríSticas de 
suas economias criam pcissibiUdades para um 
melhor aproveitamento de seus respectivos recur
sos, 8.$ Eartes procurarão cooperar para elevar 
a eficácia .da produção e para a acelera&ão do 
progresso cientifico e tecnológico no Brasil e na 
URSS, e amPliar·~ <!Nefs1ficar suas relações eco
nómicas. Ao de_se~vql'(e_r_ e~sa cooperação, as Par
tes levarão em consideração as possibilidades e 
os potenciais económicos do Brasil e da URSS. 

Artigo 18 

As modalidades-de coOperação no campo da 
produção poderão ser: 

a) troca de licenças, patentes, know how, in
formações tecnológicas e novas tecnologias; 

b) execução de projetes e desenvolvimento 
em cof\iunto de processos tecnológicos; 

c) produção cooperativa e forneciinentO de pe
ças, _partes e equipart:~entos. 

Artigo 19 

A_ cooperação previs~ neste Capítulo será reali
zada à base de entendimentos recíprocos. As duas 
Partes contribuirão; na medida de suas possibili
dades, para a troca de informações com vistas 
ao desenvolvimento-da Cooperação em matéria 
de produção entre suas respectivas ·organizações 
e~mp~sas. 
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COOPERAÇÃO NO CAMPQ_DE PROJETOS . 
E CONSTRUÇÃO~ TERCEIROS PAfSES. 

Artlgo20 

As Partes reconhecem que a cooperação em 
terceiros países apresenta irilportahtes perspec
tivas para o desenvolvimento das relações entre 
o Brasil e a URSS, sempre-que atenâer ao inte
resse expresso do país rec!piendârio, mediante 
exartre em cada caso. Essa cooperação poderá 
desenvolver-se através_ .d~..ruganizações brasilei
_ras.e soviétiq1.s especializadas em projetas e cons
truçãç,_do fornecimento de equipamento e da 
~ução de obras _de engenharia. 

Artlgo21 

As Partes a_sSiilruaratit_que podem cOoperar em 
terceiros países em setores_ tais como indústria 
metalúrgica, extrativa, energética, química, petro
lífera, construção de máquinas, extração de petró
leo, produção de cimento, equipamentos médi
cas, telecomunicações, irrigação, ·construção civil, 
serviços de consulto$ e outros. 

'- MlgoZ2 .. 

As organizações dos dois países trocarão infor
mações sobre questões relacionadas co-m a$ pos~ 
slbilidades de execução de cooperação conjunta 
em terceiros países. 

COOPERAÇÃO NO .CAMPO ÓA Ç~f'!CIA 
E DA TECNOLOGIA 

Artlgo23 

As Partes assinal_ararn a importância da coope
ração no campo c!_a __ ciência ~ da tecnologia e 
estimularã-o tal copperaçãó a longo prazo- entre 
as organizações cientificas e_industriáis.:utilizando 
o desenvolvimento científico e tecnológico de in
teresse das eCqti.QTriiaS de ii__inbt;>s_ países_. 

Artigo 24 

Essa_ c;o-operação será realizada nos campos 
das ciências fwi.damentais e aplicadas; na agricul~ 
fiira, na indústria florestal, metalurgia, na constru
ção de máquinas, energia, oceanografia, padroni
zação e- metrologia, informações em ciência_ e 
tecnologia, inclusive sobfe patentes, biotecnolo
glã, novos materiais, informática· e. técnica~ de 
computação, incluindo software. microeletrõni
ca; auromaçao e sistematização de s.e:rviçQ;S. bem 
como na pesquisa especial para finS pacíficos. 

Artigo 25 

As iniciativas concretas de cooperação no cam
po da ciência ·e tecnologia levarão em conta os 
respectivos programas que serão elaborados em 
sessões da Subcomissão de Cooperação- "Cien
tífica e Tecnológic_?l, no âmbito da Comissão lnter
governamenta1 Brasil - URSS de Cooperação 
Comercial, EC:onômii::a, Cientifica e-Tecnológica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Artlgo26 

A coordenação das medidas decorrentes da 
execução do presente acordo será feita por via 
diplomática. 

Artlgo27 

A Com!ssão lntergovemamental Brasil- URSS 
de Coopereação Comercia], Económica, Cientí~ 
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fica e Tecnológica examinará regularmente o pro
gresso da cooperação, fazendo as recomenda
ções necessárias com vistas ao c_uroprimento do 
presente acordo. 

Artigo 28 

As partes poderão, de comum acordo, efetuar 
ajustes aó presente instrumento e seu anexo, em 
função das necessidades e oportunidades que 
surgirem. 

Artigo 29 

O presente acordo não afeta os direitOs e as 
obrigações decorrentes dos acordos bilaterais e 
multilaterais e dos convênios concluídos para ca
da uma das Partes. 

Artigo 30 

A suspensão ou o término do presente acordo 
não afetarão a produção de efeitos dos contratos 
em exe~ão, nem a validade das obrigações con
traídas no âmbito do presente __ acordo e ainda 
não cumpridas totalmente. 

Artigo 31 

Cada Parte informará a outra, por nota, do cum
primento dos requisitos legais internos necessá
rios à aprovação do presente acordo, o qual entra
rá em vigor na data da última notificação e terá 
vigência de 1 O anos. Será prori"ogado automati
camente por períodos sucessivos de 5 (cinco) 
anos, a menos que uma das Partes notifique a 
outra, por escrito, de sua decisão de não prorro
gá-lo, até seis meses antes da __ expiração do perío
do correspondente de vigência. 

Feito em Brasilia, aos 3_0 _dias_ do mês de setem
bro de 1987, em dois exemplares originais, nos 
idiomas português e russo, sendo ambos os tex
tos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Roberto de Abreu Sodré. 

Pelo Governo da União das Repúblicas Soda
listas Soviéticas: Eduard A. Shevardnadze. 

ANEXO AO ACORDO SOBRE PROGRAMA 
A LONGO PRAZO DE COOPERAÇÃO 

ECONÓMICA, COMERCIAL, 
CIENTiFICA E TECNOLÓGICA 

ÁREAS DE COOPERAÇÃO NOS SETORES 
INDUSTRIAL E AGRICOLA 

SIDERURGIA 

a) implantação de fábrica de ferro-manganês _ 
no Brasil; 

b) transferência de tecnologia de processo e 
equipamento; 

c) implantação de usinas siderúrgicas, inclu
sive integradas. 

METALURGIA DE METAIS 
NÃO-FERROSOS 

a) aproveitamento integral de jazidas, enrique
cimento dos resfduos de refinação para a obten
ção de ouro, obtenção de molibdénio de concen
trado de cobre, incluindo a transferência das res
pectivas tecnologias; 

b) processo de refino a vácuo; 
c) processo de beneficiamento e_ produção- de 

metais não-ferrosos; 

dJ"~sqoisa de extraçao-dOs cloretos dos me
tais raros, e do cloro dos residuos de lixiviação 
clorídrica d6 COhCeOtraâo dé ·mlriério.-

ENERGIA 

a) participação em empreendimentos de gera
ção de energia elétrica; 

b) construção de linhas de transmissão de 
energia elétrica; 

c) fornecimento de equipamento isolado para 
hidrelétricas; 

d) cooperação no sentido de utilização de me
tais supercondutores para a produção-de energia 
elétrii::ã põr- MHD (magneto hidrodinâmico)._ 

CONSTRUÇÃO DE MAQUINAS 

a) cooperação com empresas brasileiras para 
a produção de_ equipamentos para usinas hidrelé-
tricas, inclusNe à base de projetas soviéticos; 

b) desenvolvimento e construção de máquinas 
e equipamentos, inclusive componentes e peças, 
adaptados às condições climáticas de seu lugar 
de uso; 

c) estudo da possibilidade de cooperação na 
indústria automotora; 

d) cooperação c_om empresas brasileiras na -
produção de máquinas e equipamentos para a 
agricultura. 

INDÚSTRIA DE COMBUSTÍVEIS 

Aproveitamento das jazidas de turfa e carvão, 
particularmente carvão- de baixa qualidade, para 
coque ou fins energétic_os; construção de refina
rias;_ aproveitamento de xisto. 

INDÚSTRIA OOfMICA 

CánStrUÇãô-de fábricas de produção de meta
hei, epicloridina e outros. 

INDÚSTRIA F ARMAcEUTICA 

a) construção_de fábricas de produção de vlta
mina"C; 

b) produção de insulina, tetraciclina hidroclo
rida e matérias-primas farmacêuticas. 

TRANSPORTE 

a) construção de metrôs; 
b) eletrificação de ferrovias e organização do 

transporte ferroviálio; -
c) projetas e ampliação de portos. 

INDÚSTRIA PETROúFERA 

- Produção de equipamentos e maquinaria para 
a extração e refino de petróleo e gás. 

TELECOMUNICAÇÓES 

Área de telecomunicações, inclusive telefonia. 

IN))ÚSTRIA DE BENS DE CONSUMO 

Produção de bens de consumo duráveis e não
duráveis. 

AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 

a) realizÇJ:ção de projetas de irrigação, notada-
mente no Nordeste do Brasil~ _ . ·--

b) estudei dos problemas de drenagem e de 
agrotécnica no cultivo de arroz; 

c) indústria agropecuária; 
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d) implantação de rede de industrialização e 
distribuiçã_o de suco de laranja e outros produtos 
alimentícios na URSS. 

(À Comissão de Relações EX.üúiores.) 

Publicado no DCN (Seção I!) de 20-9·68. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 
20, DE 1988 

(N° 24/88, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo, por troca 
de notas, que define procedimentos para 
a restituiçãO ·ae -veículOs roubados Ou
furtad~s. no BrasD ou no Paraguai. e lo
calizados no tenitório da outra Parte, ce· 
lebrado entre os Governos da República 
Federativa do BrasH e da RepúbliCa do 

_ Paraguai, em Assunção, a 28_ de julho 
passado. 

O CongfessO Nacional decreta: 
Art. )9 Fica aprovado o -texto do Acordo, por 

troca de notas, que defme procedimentos --para 
a restituição de veículos roubados ou furtados, 
no Brasil ou no Paraguai, e lOc_a]ízados nó território 
da outra Parte, celebrado entre os GOvernos da 
República Federativa do Brasil e da República do 
Paraguai, em Assunção, a 28 de julho passado. 

Parágrafo único. FiCãm sujeitOs à aprOWção 
do Congresso Nacional quaisquer atas que se 
destinem a estabelecer ajustes complementares. 

Art. 2c Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. -

MENSAGEM 
N• 332, de 1988 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Erri conformidade com o disposto no artigo 
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à elevada consideraçãO de VoSsas 
Excelências, acompanhado de exposição de mo
tivos do Senhor MinistrQ de_Estado das Relações 
Exteriores, o texto do Acordo, por troca de notas, 
que define procedimentos para a- restituição de 
de Veículos roubados ou furtados, no Brasil ou 
no Paraguai, e localizados no território da outra 
parte, celebrado entre os Governos da República 
Federativa do Brasil e da República do Paraguai, 
em Assunçao, a 28 de julho passado. 

O presente Acordo visa a coibir o rciubo de 
veículos e a facilitar su_a_ devolução a seuS legíti
mos proprietários de um e/ou do outro país. 

BraSJ1ia, 30 de agosto de 1988. - José Sar
ney. 
EXPOSIÇÀO DE MOTIVO!> No DCN/DAI/DAM-V 

229/PAIN - LOO-EOS, DE 16 DE AGOSTO 
DE-1988, DO SR. MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

A Sua ExCelência o Senhor José Samey 
Presidente da República, 
Sr. Presidente, 
Tenho a honra de submeter à alta consid_e.r.açãp 

de Vossa Excelência o anexo texto do_ Acordo 
celebrado, por troça de notas, em 28 -_de julho 
último, em Assunção, .entre os Governos do_Brasil 
e do Paraguai, que define procedim~ntos para 
a restituição de veículos roubados -oU furtados, 
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no Brasil ou no Paraguai,_ e localizados no território 
da outra parte, 

2. O referido Acordo visa a coibir o_ roubo 
de veiculas, tão freqüente entre os dois países, 
e a faditar sua devolução a seus Iegítímos pro
prietários. 

3. Nessas condições, submeto o anexo pro
jeto de mensagem, para que Vossa Excelência, 
se assim houver por bem, encaminhe o texto do 
Acordo à apreciação do COngresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do 
meu profundo -respeito. - Roberto Abreu So
dré. 

Assunção; 28 de julho de 1988 
N•228 
A Sua Excelência o Senhor Doutor Carlos 
A Saldívar, --
Ministro de Relações Exteriores. 
Sr. Ministro, 

Tenho a honra de testemunhar a Vossa Exce
lência ã SatiSfação com que meu GoVerno acom
panha a evolução dos esforços coordenados do 
Brasil e do Paraguai, na repressão do tráficO ilíCito 
de veículos entre os dois países, 

2. Ness_e sentido, _comparte plenamente as 
decisões e recomendações que, sobre o mencio
nado tema, adotaram em Ata as delegações à 
W Reunião do Grupo de Cooperação Consular 
Brasil-Paraguai, à Re~n!ão Extraordinária do Gru
po de Cooperação Consular Brasil-Paraguai e à 
Reunião de Diretores Nacionais de Aduanas dos 
dois pafses. 

3. Nessas condições, inspirado na fraterna 
amizade que preside as relações entre o Brasil 
e o Paraguai, e tendo presente os resultados positi
vos que a cooperação bilaterial tem trazido à solu
ção dos problemas comuns; tenho a honra de 
propor a Vossa Excelência um Acordo que define 
os procedimentos para a restituição de veiculas 
localizados no Brasil ou no Paraguai, cuja origerri 
resulte de delito contra a propriedade cometido 
no território da outra parte, e cujos termos são 
os seguintes:__ 

ARTIGO! 

1} Em decbrrêriCia do presente Acordo fica es
tabelecido que o veículo automotor terrestre origi
nário ou procedente de uma das partes, que tenha 
ingressado no território -da outra parte, desacom
panhado da respectiva documentação compro
batória de propriedade e origem, será apreendido 
e, de imediato, _ent:egue à custódia da autoridade 
aduaneira local. 

2) Para os efeitos do parágrafo anterior, a 
apreensão de veículo originário ou proCedente 
de uma das partes decorrerá: a) de ordem judicial 
que venha a ser requerida pelo proprietário do 
mesmo, sub-rogatório, ou seu representante; b) 
da ação de controle de tráfego rea1izada pelas 
autoridades policiais ou aduaneiras da outra parte. 

ARTIGO II 
Casos de Devolução com 

Intervenção Judicial 

1) Toda pessoa fLSiCa ou jurídica que deseje 
reclamar a devolução de veiculo de sua proprie
dade requererá à autoridade judicial do território 
em que o mesmo se encontra podendo fazê-lo 
diretamente, por seu representante, sub-rogató
rio, procurador habUitado ou através das autori-
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dades competenteS da parte de que seja nacional. 
A reclamação deverá ser formulada dentro do 
prazo de trinta meses após efetuada a denúncia 
policial correspondente. V~ncido o referido prazo, 
prescreverá seu direito de fazê-lo de conformi
dade com o estabelecido neste Acordo. 

2) O pedido de devolução será formalizado 
_çom a documentação al;>aixo discriminada, legali
zada por consulado do país da autoridade judicial 
requerida ou por consulado do país do reque
rente, situado no país da autoridade judici~I reque
rida: a) certificado de propriedade original do 
veículO; b) certidão de ocorrênci_a policial do 
roubo ou subtração do veículo no pais de origem; 
c) em caso de companhia de seguro, certificado 

_ de_quitaçâo ou cessão de direitos do proprietário; 
deverá, ademais, depositar à disposição do juízo, 
a titulo de garantia processual, dez por cento do 
valor do veículo, avaliado pelas autoridades adua
neiras do território em que se encontre o mesmo. 
COni.à garantia pro-cessual serão aceitos dePósito 
em dinheiro, carta de fiança, apólice de seguro 
ou_garantias reais sobre imóvel. 

3) O reclamante solicitará, pessoalmente ou 
por procuradoi, à autoridade judicial do terri_t6rio 
em que o veículo se encontre, sua busca e apreen
sãg, com base nos documentos apresentados, 
e individualizará, quando possa, a pessoa que o 
detém, fornecendo nome e endereço. 

4) Recebido o pedido, o juiz ordenará a ime
diata apreensão do veículo e sua entrega à custó
dia da autoridade aduaneira. O depósito do veícu
lo será feito mediante inventário e, em hipótese 
alguma, poderá ficar sob a guarda das partes liti
gantes. 

5) Uma vez apreendido o veículo, o juiz notifi
cará a_ pessoa demandada, para que, no prazo 
improrrogável de três dias úteis, apresente os do
cumentos de origem que atestem seu direito so
bre o mesmo. Não serão admitidos outros tipos 
de provas além dos documentos de importação 
do veículo, em forma devida e legal. 

6) Ser:n preJuízo para o andamento do proces
so, o juiz solicitará à autoridade aduaneira, para 
resposta no prazo de dez dias, informações sobre 
a situação do veiculo. 

1) Expirado o prazo-de que trata o parágrafo 
cinco, o processo será julgado de forma sumária 
e o juiz ordenará, por sentença, a entrega do veícu
lo a quem de direito. 

8) O -proCedimento decorrente do presente 
Acordo obedecerá ao rito mais célere previsto 
na legislação da parte em que se tramita o mes
mo. A autoridade judicial impi"iniirá às ditigências 
a rapidez ne_cessária. Não se admitirá outro tipo 
de defesa, além das estabelecidas no presente 
Acordo, nem práticas __ dilatórias, devendo o juiz, 
em todos os casos, sanear as falhas de procedi
mento da melhor maneira possível, em beneficio 
das partes. 

9) Um vez transitada em julgado a sentença 
que conheça do pedido, o juiz ordenará a devolu
ção do veículo ao proprietário, ao sub-rogatório 
ou a seu representante lega1, diretamente ou por 
intermédio das autoridades consulares, aduanei
ras ou policiais da parte de que ele seja nacional. 

ARTIGO lU 
Casos de devolução dlreta 

1) O veículo automotor terrestre originário ou 
procedente de uma das partes, apreendido, en-

centrado pelas autoridades da outra parte ou de
nunciado como contrabando por qualquer pes
soa, sem documentação -comprobatórui de pro
priedade e origem, será, de imediato, submetido 
à custódia da autoridade Jtduaneira do território 
no qual foi localizado, mediante a lavratura do 
termo _de entrega e inventário. 

2) Recebido o veículo, a autoridade aduáneira 
solicitará de maneira formal, diretamente ou por 
intermédio de autoridade consular da outra parte, 
para resposta em dez dias, informações sobre 
a existência de registro_ policial de furto ou roubo 
do veículo no território de procedência. A autori
dade que receber a consulta obriga-se, ademais, 
a notificar o suposto proprietário do vefculo sobre 
sua apreensão no território da outra parte, ins-
truindo-o sobre- como proceder para sua recupe
ração. A inobseiVância desses requisitos toma nu
las todas as decisões posteriores. 

3) Sem prejuízo da consulta mencionada no 
parágrafo anterior, a autoridade aduaneira proce
derá à publicação, por cinco vezes em dez dias, 
em órgão oficial ou em um jornal de grande circu
lação do país, de editais para que os interessados 
exerç~m seus__direitos no prazo de dez dias conta
dos da data da última publicação. Nesses avisos 
serão consignadas todas as características identi
ficadoras do veículo, como marca, modelo, cor, 

· ndtrierõ-de motor e chassiS, etc. 
4) Recebida a resposta formal confirmando 

a origem delituosa do veículo, suspendem-se os 
trâmiteS, Por um prazo de vinte dias, durante o 
qual o proprietário" ou sub-rogatório, seu repre
Seiltãnte, o prOcurador habilitado ou a autoridade 
consular da parte de que seja nacional apre
sentará a documentação pertinente. Recebida a 
documentação; _a- autoridade aduaneira disporá 
de cinco dias úteis de para proceder à entrega 
do veículo ao proprietáfio, aO sub-rogat6rio ou 
seu representante, diretamente ou por intermédio 
das autoridades consulares, aduaneiras ou poli
ciais da parte de que ele seja nacional, e expedir6 
ao interessado a competente certiclão; 

5) No caso de não haver resposta formal no 
prazo vinte dias e não havendo os interessados 
exerddo oportunament~ seus direitos quanto ao 
veículo em custódia, a autoridade aduaneira ado
tará as medidas correspondentes estabelecidas 
no respectivo código aduaneiro. 

6) Se qualquer ato ou decisão _de autoiidade 
administrativa vier a ser submetido à autoridade 
judicial competente, o processo obedecerá às 
normas estabelecidas no presente Acordo. 

ARTIGO IV 

A decisão de primeira instância será apelável 
dentro do prazo improrrogável de três dias úteis, 
devendo elevar-se os autos à instância superior, 
sem mais trâmite, para que nesta se decida, em 
defmitivo, dentro do prazo de cinco dias úteis. 

ARTIGO V 

Sempre que existir indício de adulteração dos 
números ou de substituição dos componentes 
identifLcadores de- um veículo, o juiz deverá soli
citar o concurso do perito, sem prejuízo da facul
dade de as partes proporem, igualmente, seus 
peritos respectivos. Deverão ser propostos peritos 
matriculados, que poderão ser habUitados pela 
empresa fabricante do veículo objeto da Perícia. 
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Em todos os casos, os peritos expedirão seus 
respectivos relatórtos dentro do prazo--de três dias 
úteis. Tais relatórios deverão basear-se nos dados 
de identificação fõrneetaos pela empresa fabri
cante do veiculo, que serão apresentados ao juiz 
legalizados pelo consulado do país de origem do 
veículo. 

ARTIGO VI 

1) Fica estabele<:ido que todos _os prazos pre
vistos neste Acordo são considerados como pra
zos processuais de caráter judicial. 

2) Para os prazos não previstos neste Acordo, 
regerão, em todos _os casos, os mais breves da 
legislação da parte em que se tramita o processo. 

ARTIGO VI! 

1) T ada medida judidal ou administrativa so
bre roubo ou furto de veículos originários ou Pro
cedentes do território de uma das partes e locali
zados no da outra, em andamento ou a ser promo
vida a partir da data de vigência do presente Acor~ 
do, será regida por estas disposições. 

2) Caso o Governo da Repóblica do Paraguai 
concorde com o acima proposto, a presente Nota 
e a de Vossa Excelência, da mesma data e de 
idêntico teor, constituirão um Acordo entre nos~ 
sos dois Governos que entrará em vigor urna vez 
que ambas as partes se tenham comunicado mu~ 
tuamente o cumprimento de seus respectivos re~ 
qujsitos constitudonais, necessários para a apro~ 
vação do presente Acordo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos da minha mais alta consi~ 
deração.- Orlando Soares Carbonar, Embai
xador do Brasil. 

(À ComiSSão de Relações Exteriores.) 

Publicado no DCN (SeçAo 11), de 20·9·SS. 

PaJacio Paiaguas 
Cuiaba-MT 

TELEX 

Telex nr 1991- 080988' ílóo' 
Ao Exrn~ Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Congresso Nãcional 
Brasflia-DF 

Solicito V. ~ autorização para viajar a San [na
do de Velasco, Bolivia, a partir dia 1 O proximo, 
acompanhando comitiva Governo Estado Mato 
Gi'osso, para tratar assui-ttõs interesse deste ES
tado. 

Devido a urgencia da mencionada viagem não 
disponho de tempo ·suficiente para proceder trâ
mites de praxe, portanto tão logo retome, estarei 
a disposição de V. Ex!' para as providencias neces
sarias. Cordialmente. - Senador Márcio Lacer
da. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
1'1• 040, de 1988 

Dispõe sobre contratos de credencia
mento de entidades prestadoras de ser
viços de saúde, no âmbito do Senado 
Federal. 

A Comissão Diretora do Senado FederaJ, no 
uso de sua competência regimental, consideran
do exposição de motivos da Subsecretaria de As
sitência Médica e Social, nos termos do art. 184 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11) 

do Regulamento Administrativo e consoante dis· 
posições do Ato n~ 9, de 1986, da Comissão Dire
tora, resolve: 

Art. 1 o Os contratos de credenciamento com 
hospitais e demais entidades prestadoras de servi
ços de_.saúde, destinados ao at~ndimento _de Se
nadores, servidores e respectivos dependentes re
ger-se-ão pelas disposições deste _ato e das nor
mas legais especificas em vigor, 

TITULO! 

Normas Gerais de Funcionamento 

SEÇÃOI 
~ credenciamento 

Art. 29 Os contratos de credendamento po
derão ser celebrados com entidad~s sediadas no 
Distrito Federal ou em outras unidades da Federa
ção, mediante propostas dos interessados. 

Art. 39_ Poderão apresentar propostas de cre
denciamento áSubsecretaria de Assistência Médi
ca e SOcial (SSAMS) todos os hospitais e demais 
entidades prestadoras de serviços de saúde. 

Parágrafo único. As propostas deverão estar 
acompanhadas dos documentos exigidos, espe
dficados no Anexo I, do Formulário de Informa
ções, -devict~rn_ente preenchido, e de declaração 
de concordância com as disposições deste ato 
e do Ato n~ 9, de 1986, da Comissão Diretora. 

Art. 4o As propostas e seus anexos, acompa
nhados do currículo do corpo médico, do corpo 
de enfermagem e do corpo técnico, serão exami
nados pela Comissão Permanente de Controle 
e Fiscalização, que verificará a qualidade das ins
talações e a capacitação técnica das instituições 
proponentes, observando o nível qualitativo e o 
desempenho das facilidades declaradas nos for
mulários cadastrais e de especificação. 

Parágrafo único. A comissão de que trata este 
artigo será comp-osta por 3 (três) servidores quali
ficados, designados pelo Diretor da Subsecretaria 
.d~ Assitência Médica e SociaL 

Art. 5o O processo de credenciamento, com 
a anâ!ise da C-Omissão Perrmmente M Controle- _ 
e FISCalização, será encamlnhad_o_ao Primeiro Se

-cretário, com parecer conclusivo do Diretor da 
SSAMS. 

Parágrafo único. Aprovado o credenciamen
to, será lavrado contrato próprio, conforme minu
ta-padrão anexa a este ato. 

SEÇÃOII 
Dos hospitais 

--Art. 6" O credenciamento _de hospitais será 
feito por Categoria, à viSta da- comprovação da 
existência_ da infra-estrutura especificada na pro
posta, podendo ser para atendimento amplo, 
compreendendo todas as especialidades médi
cas, ou atendimento restrito às especialidades 
médicas para as quais disponha de estrutura ade
quada. 

Parágrafo único. Para a prestação do _atendi
mento amplo, os hospitais interessados deverão 
dispor do Centro Orúrgico e de Unidade de Trata-· 
menta lntensivo (UTI), com o aparelhamento e 
recursos _específicos necessários; bem corno de 
Corpo Médico dotado de profiSsionais das diver
sas especialidades e de médicos em regime de 
exclusividade para a UTI. Os bancos de sangue, 
os laboratórios de patologiª _clínica e de radiologia 
destes hospitais deverão ater:t-der às exigências 

Terçá-feira 20 2509 

de disponibilidade, com aptidão para a prestação 
dOs se!VIços, permanentemente e a qualquer ho
ra. 

SEÇÃOIII 
Dos serviços hospitalares 

Art. 7o Os hospitais sediados no Distrito Fe
deral e nas localidades adjacentes serão remune
radOs com base na Tabela 1 e os de outras Unida
des da Federação coro base na Tabela 2; os hono
rários médicos serão pagos segundo a Tabela 
da Associação_Médica Brasileira (AMB ), e os me
dicamentos serão pagos de acordo com as tabe
las oficiais aproVadas pelo Conselho lntermtnis
terial de Preços (GP) e publicadas no Diário Ofi
dal da UnJão, ou, à falta destas, pelas tabelas 
do Brasíndice. 

Art. 8Q Os pacientes internados ocuparão 
apartamento tipo "b". 

§ 19 A escolha do apartamento de padrão su
perior é da exClUsiva responsabilidade .do pacien
te, o quãl, nesta hipótese, ficará obriQado ao paga
mento da diferença pelo acréscimo_dafl_espesa 

§ 29 Na hipótese da transferencia de paciente 
para Unidade de Tratamento Intensivo, o Senado 
Federal ficará desobrigado do pagamento do 
apartamento, assumindo as despesas das respec
tivas diárias de UTI. 

§ 3~ indui-se na diária hospitalar: 
a) custo da dfeta normal progressiva, de acor

do com o cardápio e a prescrição médica; e 
b) custo dos cuidados usuais de enfermagem. 

§ 4Q As taxas de sala cirúrgica ou de parto 
terão seus portes estabelecidos pela Tabela da 
Associação Médica Brasileira - (AMB), toman
do-se por base, também, o porte anestésico ali 
estabelecido. 

§ 5Q Os médicos relacionados como inte
grantes do corpo médico do hospital assumirão 
o compromisso de que os serviços a sereni pres
tados obedecerão à tabela da AMB, podendo op
tar por terem seus honorários, vinculados à conta: 
da entidade eontra.taâã, pagos àiretamente em 
conta bancária pessoal, devendo, para tal fim, indi~ 
car, em formulário próprio, o número de uma 
conta no Banco do Brasil. 

§ 6~ T odes os hospitais contratados em Bra~ 
SI1ia estarão abertos aos médicos do Senado Fe
dera! para atendimento e/ou acompanhamento 
dos pacientes, 

§ 7° Os hospitais encaminharão à Subsecre
taria de Assistência Médica e Social os resultados 
do atendimento prestado, com a respectiva fatura. 

§ 8<- Nos casos de internação, o hospita1 con
tratado deverá, por ocasião da alta, emitir relatório 
médico de que conste o diagnóstico de admissão, 
o diagnóstico final, a descrição da evolução do 
paciente e do tratamento realizado, e as condições 
de alta. 

§ 9> o relatório de que trata o parágrafo ante
rior acompanhará a fatura, devendo ser anexado 
em envelope fechado, com timbre "confidencial", 
a ser aberto pelo médico auditor e arquivado, 
após a conferência, no prontuário do paciente. 

§ 1 O. A Subsecretaria de Assistência Médica 
e Social dará conhecimento do teor da fatura, 
com a discriminação dos serviços prestados, ao 
servidor interessado. 

§ 11. A Corrussão Pennanente de Controle 
e FiScalização realizará visitas periódicas às enti-
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dades contratadas, para avaliar o desempenho 
e a qualidade do atendimento pi'iestaao; devendo 
o resultado dessas visitas ser objeto de relptório 
a ser apresentado ao Diretor da Subsecretaria de 
Assistência Médica e Social. 

Art 9" _As solicitações de internamento serão 
feitas à Subsecretaria de Assist~ncia Médica e So
cial, por médico do Senad9 Federal Ou estranho 
aos seus quadros, devendo ser indicado, conside
rada a preferência do paciente, o n6me do_ hospi
tal, bem como o tratamento a ser ministrado, com 
os respectivos códigos da doença. 

Art. 1 O. Qçpade"r1les serão encãrritnnados 
aos hospitais contratados, acompanhados de car
ta do Diretor da Subsecretaria de.Assistência M~ 
dica e Social, com a descrição do __ trcitarnento a 
ser ministrado de acordo com a_ indi_cação mé
dica. 

Art. 11. O Senado Federal poderá firmar 
contratos com hospitais de categoria especial, al
tamente diferenciada. 

§ 1? Entende-se como de categoria especial 
o hospital que, pela qualidade de suas instalações, 
equipamentos, qualificaÇão do_corpo médico, se 
destaque dos demais em situação singular, capaz 
de ser considerado, nos termos do inciso 11, do 
art 23, do Decreto-Lei n~ 2300~ de 1986, tOrno 
de notória especialização. 

§ 2? O pagamento das diárias hospitalares nos 
estabelecimentos de que trata o parágrafo anterior 
será feíto com base em _tabelas especiais propos
tas pela Subse:cretaria de Assistência M~dica e 
SOcial e aprovadas pelo Primeiro Secretário. Os 
honorários médicos nesses estabelecimentos 
obedecerão às tabelas da Associa~o Médica Bra
sile1ra- (A/Y\B.) 

SEÇÁO IV 

Dos Serviços Complementares 
De Diagnóstico e Tratamento 

Art. 12. As -entidades prestadoras de serviços 
complementares de diagnóstico contratadas pelo 
Senado Federal atende:rão os pacientes mediante 
requisição do exame, feita por médico, em formu
lário próprio, com autorização do setor compe
tente da Subsecretaria de Ass1stência_Médica e 
Social. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Art .. J3, As etlti<;l_~des prestadoras d!'! serviços 
complementares de tratamento, contratadas pelo 
Se-na_dQEe_d_eral, ate.nderão os paci~ntes mediante 
carta de autorização emitida pelo Diretor da Sub
-secretaria de Assistência Médica e Social. 

Art.- 14. Os honorários correspondentes aos 
-seiVíÇOsComp]~mentare:s de_ diagnóstico e trata
mento obe.decerão à tabela da Associação Médica 
Brasileira- (A/Y\B.) 
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Parágrafo úniCo. Em qualquer hipótese, a res
cisão deverá ser comunicada com antecedência 
mínima de' 30 (trinta) dias. -

Art. 15. As entidades prestadoras dos servi. 
ços, de que tratam os arts, 12 e 13 deste ato, 
que se enquadram em situação similar à hipótese 
prevista no § 1 o d0 ar:t 1? do art. 11, serão remune
radas com bas_e em_tabelas especiais propostas 
pela SSAMS e aprovadas pelo Primeiro Secretário. 

Art. 19. O se"nador ou servidor que, em casos 
de emergência; fora do Distrito Federal,_ realizar 
despesas médico·hosPitalares, em entidade nele 
credenciada, inclusive de diagnósticos, consigo 
ou com dependente seu, fará jus ao reembolso. 
segundo as tabelas em vigor para os contratos 
de credenciamento, observada a participação do 
servidor, conforme a tabela anexa ao Ato da CÇl
miSsão Diretora n''9, de 1986, bem como·a-reali-

-- zação de periçia das contas apresentadas. · 
Parágrafo único. No Distrito Federal e adjâ

cências, a entidade contratada que realizar inter
namento de emergência de paciente impossibi· 
litado de se cumunicar, deverá noticiar o fato ime
dfatam_ente- à sst\Ms para fins do disposto no 
art. 1 O deste ato. TITULO II 

Das Disposições Anais 

Art. 16. Em-Casos excepcionais, em que seja 
necessária a aplicação de medicamentos e mate· 
riais não relacionados no Brasíndice e/ou tabelas 
do GP. publicadas no Diário Oficial da União, 

=a entidade Contratada deverá comunicar à Subse
-cretaria de Assistência Médica e Social, funda
meritadamente, esSa neCessidade, cabendo àque. 
le _órgão autorizar ou não a requisição do material 
ou medicamento. 

§ 1? Autorizada a requisição do material ou 
rriédiCamefitos espedajs de que trata este artigo, 
a entidade deverá comprovar com nota fiscal o 
custO de aquisição, admitindo-se, neste caso, 
acréscirfio"-de comercialização de até 30% .(trinta 
por·cento). 

§ 29 Ao Senado Federal é reservado o-direito 
de adquirir, diretamente, prótese e ma~erial neces
sários ao tratamento dos pacientes p_or ele inter
nados. 

_Art. 17. O Senado Federal, no exercido da 
fiscaliZação dos contratoS de credenciamento, po
derá glosar faturas e representar ao Conselho Re
gional de Medicina. 

Art. 18. OS contratos de credenciamento po
d~rão ser rescindidos unilateralme_nte ou por 
acordo entre as partes. 

Art. 20. Integram este ato os seguintes ane
xos: 

1 ~ Ficha de dados cadãstrais e relação de 
documentos; 
. 2 - Ficha de especificação; 
3-Tabela I; 
4-Tabela2; 
5 - Minuta de contrato - hospital; e 
6 - Minuta de contrato - entidades presta

doras de serviço médico de diagilóstico e trata-
mento. -

Art. 21. Aplicam-se as disposições deste ato 
aos servidores do Centro_ Gráfíéo do Senado Fe
deral - CeQraf, e Centro de Processamento de 
Dados do Senado Federal- Prodasen. 

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos 
pelo Primeiro-Secretário, que fiCa autorizado a 
baixar normas complementares, se necessário, 
com o objetivo de operacionalizar a aplicação des
te ato e_ do Ato no9, de 1986, da Comissâo Oire
tora. 

Art. 23. Este ato entra em vigor na data de 
su_é) publícação. 

Art. 24. Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da ComisSãO DirétÕra, 19 de setembro 
de 1988. - Humberto Luçena - LourivaJ 
Baptista :- Jutahy Magalhães - Dlrceu Car
neiro. 
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-· 

Alvará _de Local!zação 

Número I Data 

I . 

- .. --

SENADO FEDERAL 

DADOS CADASTRAIS PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITWÇÕES 
HOSPITALARES E DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

- ·--- . 

IDENTIFICAÇÃO E lNF"ORMAÇÕE GERAJS . ·-
Razão Soda! 

. . 

-- Nome .de uso-corrente 

. 
Alvará de Funcionamento . , . Inscrição no INPS 

Número . I Dal<l 

.. -'"-'" . _.Ef!pecialidade (s) 
. 

Endereço 

~u5t[ Avenid~_ ~trada .. Número Sala 

- .. 

Odade Es!<ldo CEP Telefone ... Atendim~ntQ _ 

Dias I 
I 

. ,.,,==,- ,, __ -----

~. 
.. 

. 
"'" .. .. 
. 

C.G.C 

-
.. 

. 
Bairro -

- ·-· 
'" -

__ Horário 

Nome do Responsáv~l For!"llação ProficiQ!1al 

-. 
._ .. - DADOS COMPLEMENTARES . - -

No caso de Instituições Hospitalares, preencher o anexo (especificações) 

No ca·so de instituições de diagnósticos e tratamento especificar, em anexo, as comissões de serviço: 
-Tipos de exame e/ou tratamento (de acordo com a atividade exercida). 
-Principais aparelhos e equipamentos (indicar quantidade, tipo, marca, potência, etc ... ). 
- Dependência ( espicifk:ar área total, número, características; dispOSiçãO, ocupação física, a que se destinam, etc ... ). 

. - .. .. ,. . . - ... 
. -

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas ~que poderáo ser verificadas a qualquer tempo. 

·.-. . 
Local de Data Assinatura do Responsável 

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

DOCUMENTOS EXrOIDOS:~- -- _,._ 

A) Comprovante de pagamento do Imposto de Prestações_ de Servíços (ISS); 
b) Comprovante de contribuição ao INPS; 
c) Comprovante de inscrição no Cadastro Geral Geral de Contribuintes (CGC);_ 
d) Cópia de Contrato Social; _ _ ___ _ ___ -
e) Alvará de Fundonaiiíento fornecido pelo Serviço NaciOnal de Fiscalização da Medicina e Farmácia (S.N.F .M.F); 
f) Composição de dados referentes à Diretoria da Instituição Hospitalar; -

g) Curriculum Vitae dos Profissionais (Instituição d~ Diagnóstico e Tratamento); 
h) Alvará de Localização. 

.. . .. . . _ .. . . -

•. .. . 

-

.. 

. -

. ' 

. .. 
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ESPECIF!CAçAO 

NOME DÁ ll'ISTftÔJÇÂO HOSPrT....v.R: 

I I Unidade de: Internação 
- -

Número lotai de l~tos: 

AcomÓdaçÓes tipO padrão (quarto caril Dãn~elro privativo). quãntidade~ 

OutraS acomÕdações de cat~orl<~ supCrlcinro tipo padrão, quantidade: 
Caracteristic.as: 

Outros tipos de acomodações, clüa~tidii.de: -
Caracteri:;tic:a: 

Unldãde de Terapia Intensiva o SIM o NA o 
s:31il para Õiálise Peritoniai!Henlodi~Hse: ci SIM o N.ÃO 

Unidade Coroo~ria; o SIM b- NÃO 
. 

. 

2 I ServiçÕS Mé:dlcos 
- - .. 

Médico P!ãnton.ista nas 24 horas: o SIM"" o - NA o --. 
Especificar quantidade e especialic:ade: 

3 Centio élruiQico -. 

Unidllde isol<!ldt~ p.!!ra supervisão: o SIM o NAO 
. . 

Área individual par'!! Supervisão: o SIM o NÃÓ 
Para Cirúrgia Geral: o SIM o NÁO 

... - .• 

Sala de Operações 
Para Ôrú-r9\a E;Pecializada: o SIM o NÃÕ - -

Ser.iço de- Rãdiodiagn6stk:o: 
--

o SIM o NÂO. . 

Sala de Gesso, Equipada: o s"' o NÃO 
. -

4 I Centro Ob~têtrlco ' 
Unidade isolada d.i ÓrcÚII:u;âO ger<~l: o SIM o NA o - - - .. . 

Sala de Pré-Parto: o SIM o NAO 
Sala de Parto: o SIM o NÃO 

Sala de preparo e primeiros atendimentOs ão recém-IÍascldo: o SIM o NAO 
Comunica-se com a sala ~de Parto) o SIM o NÁO 

5 Centro de Neonatologla - -. 
Unldo!!de comunicando-se dlretamcnte Com' _o Ce~tro ObstetiiSó: o SIM o NÃO 

Pará: suspeitos (isolamento): o SIM o NÃO 
Berçários 

Com incubããora para prematuros: o SL'\ o NAo . 

Para normais: - O SIM o NÃO 
6 _ I Ut!-N.eonatal .. ·- -

7 I_ Serviços COmplementares de diagnóstico e tratamento 
, ___ 

Labor,;t.óriÕ-de ÃnaliseS Clínicas:- o SIM o NAo . 

-Laboratório de Anatomia Patológic~: o SIM o NÃO 
LaboratóriO dC-Cito!Ogia: o SIM o NÃO 
Serviço de Eletrocardiogrc:fia: o SIM o NAo 
Serviço de Eletroencefatosrafia: o SIM o NAo 

-
Serviço de Radiodiagnôstico: o SIM o NAo 
SefviçO de Medicina Nuclear: o SIM o NAo .. - "' 

Serviço de U!tiassonograna: o SL'\ o NÃO -
~~--

Servlç~- de Fisioterapia: o SIM o NÃO 
. 

Serviço de Endoscopla: o SIM o NAO" . --- .. 

Serviço de Tomografia: o SIM o NÃO 

Banco de Sangue!Hemoterapia: o SIM o NAO 
- -
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TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS HOSPITAlARES 
PARA CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 

Tabela l 

DISCRIMINAÇÃO 

1. Diária Hospitalar: 

us 

1.1-Suíte ...................... ~ ......... ____ .-421 
1.2 ~Apartamento especiaL. ................................. -.. ~~~~~ .. -..----· .305. 
1.3-Apartamento tipo "A" .......................... ,.~·-··- 240 
1.4 -Apartamento tipo "B" ................ - ..•.•.... - .. -..... 190 
1.5- Enfermaria ...... :-·········----.. -·-·····-·"""·~···············""""--··"----· .120 
1.6- Berçário e alojamento conjunto ...... - ....... _ .. ~----~···· ... .--" 50. 
1. 7 - Unidade de Tratamento Intensivo- UTI --.. ................. ..--; .......... _...___.-. -. -

1.7.1-Neonatal: - -
1.7 .1.1 -Primeiras 24 horas ................ __ ,. ___________ 55Q_ 

1.7.2-Central: 
1.72.1-Priineiras24horas ........................... .:: .. _ --620. · 

1.8-Horas excedentes da última diária (superior a 2hs até 16hs) 
Na UTI quando completar-se na última diária, tempo 
superior a 12h, cobrar~se-á _diária integraL 

1.8.1-Suíte ............................. _____ ~6 ____ _ 
1.8.2 -ApartameiítoSOCiaC .... : .............. - ..... _______ ........,__l6 
1.83 -;____Apartamento tipo "A" ......................... -·~····-------~13 .. 
1.8.4-Apartamehtotipo"B" ............. :............. . - ""'10 
1.85- Enfermaria ....... ~~ ... : .. - ----~·~-5 
1.8.6- Berçário e alojamento conjunto ................................... ___ 3 
1.8.7- UTI NeonataL....................... ·----------:J.Q_. 
!.8.8-.lill CentraL........................... ~ 

1.9-Emergências ou pronto socorro: 
1.9.1 - Box por hora .. ~ .......... ._._ .................................. ~ ..................... :., __ ...5. 

ObseJVaçõe"S:_ -- - - - ".,.. - ,.. · 
1 -As diárias com isolãmento tei"ãO 30% de acréscimo; 
2-0 paga-mento póf-hõia não poderá ultrapassar o valor da diária; 
3-Não será pago diária de apartamento ou enfermaria concomi-

tantemente com a UTI; 
4-O pagamento de box não puderá exceder ao valor d_a diária 

de enfermaria (item 1.5); - -
5- No valor da diária de UTI, está incluído a utilização _de toda 

aparelhagem necessária,_tais como: monitor cárdioversõi'-, ·aspirador, bem 
como materiais não descartáveis e equipamentos necessários à hidratação 
e assistência respifatória ( exceto oxígênio e respirador de pressão positiva). 
2-Taxas de Oso: 

2.1 -Taxa de intemação ........................................................ ~ ........................ - 95. 
22-Taxas de sala: 

22.1 __:Pequena .......................................... _ .. ~.:.-~ ----~CLU 
22.2 _Média .................................. ~ ............... <--<-·---- 360 . 
22.3 --Grande..------------- 5Q(l __ 
22.4- Espécial (crãneo e coração) ................................................. _900_ 
2.2.5- Céntio Obstétrico: . 

22:5.1 -Parto normal ou curetagem uterina ......... """""'"" 21 O 
2.2-.52- Cesariana ........................ : .............................. , ... ____ .....,_,3_6.Q______ 

22.6:...: Pequena cifurgiafora do centro cirúrgico ................. : ....... ::. ·5a 
2.2. 7-Pequeno ato médico (Porte Zero) ................................ w ........ __ 50 

ObseJVações: · --,--o-= 

1 -As cirurgias infectadas terão acréscimo de 100% çlo _v_~~qr __ ~qtal 
da taxa da sala. 
2-As taxas de sala terão acréscimo de 20% ap6s 1 9hs às 7hs do 

dia seguinte, nos dias úteíc;; sábados após às 12hs, domingos e feriados 
em qualquer horário. ---:-
3-Quando ocorrerem duas ou mais cirurgias, peJa mesma via de 

acesso ou não, a taxa de sala a __ ser cobrada, será correspondente à taxa 
de sala de maior porte acrésdda de 50% _do valor da segunda ciru~gia. 
4-Quando for realizado cirurgias de porte zero, no centro cirurglco, 

a taxa de sala a ser cobrada será equivalente a porte 1. 
2.2.8-Taxa de gesso: 

22.8.1...:.... Taxa única~ ..................................................................... ...3.0 

3 -Serviços de berçário: 
3.1 -Incubadora por hora .................................................... --··---- 14 
3.2- Fototerapia por hora ........................................................ ____ ,.. ... _ 3 
3:3- Berço aquecido por hora ........................ ---·--·------- 4 
3.4-Capacete de hood por hora .................. : ........... - .. -~---..... -~-·- 5 

4 -'Y;'axas diversas para pacientes internos e externos: 
4.1 - Infiltração ............................................................ _________ . 41 

- 42 -Imobilização provisória ................................. ______ ............. __ ... - .... .. 
4.3- Endoscopia (eXcluindo material e medicamento).................... 62 

· 4-4-Tococardiógrafo ............................................. --...... ---.. --.. -·- _80 
4.5- Eietrocardiógrafo ..................................... ------·-··---~ 12 
4.6- Esterelização e bandeja: 

"'4~6.1 ....:.... DisseCção de veia ....... -~ .............. -----.. ·--- 31 
4.6.2- Punção lombar .................................... --·---.. 31 

4.7 - Uso de bisturi elétrico ................................. .-.----·-.---· 33 
4.8- Cãrdiovers~o .................................... -----·-·······----·--- ..50 
4.9-Aspirador ( exceto UTI) ............................... .-.----···---·-· .. -· 25 

- 4.1 O- Respirador de presão positiva- por hora ........ : ... - ... ·----·~012 
4.11 -Instalação de tenda- por dia ........................................ - ... - .... 22 
4.12-Marcapasso temporário ................................... _____ .. 162 
4.13- Punção Subcrávia ..................... --·---·-----·....,.-·-·-- 30 
4.14 -Aplicação endovenosa em emergência .......................... ___ ._ 1 O 
4.15 ~Aplic_açãointramuscularem emerg_ência ............. , .... - .. -- _10 
4.16 - Cid6er9ometria ................................................... __ . _____ 23 
4.1]- Curativo- ambulatorial... ........................... ----------·-- 20 
4.18- Curativo paciente interno ....... ., .......... --.. --.......................... - 20 
4.19- Oxímetro por dia .......................................................... -·--~--- 33 
-420- Colchão d'água por Dia ............................. ,~., ....... -·--·--- 20 
421 -Quadro balcânico por dia ................... ______ .. _.__...__,........ 1 O 
4.22- Es'\laz.iamento manual de megacolon ........ ; .................. ___ -I 09 
423 -_Cateterismo vesical ............................ __ .. ...__.....__ .......... _,_ .. _._ 35 
424-:- Lavagem intestinal... ........................................ - ... -·-·--·-·-"-· 35 
4.25 -Lavagem gástrica ........ -: .. ··-----------...... _.... __ ..., 35 
426 ..:._ Monitoi (exceto em {.!Tl) por hora ..................................... ____ . 15 
4.27 -Nebulizaçãoaerossol (excluindo oxigênio) ............................ ~ 15 
4.28 --Gelo seco por aplicação ........... ~ ................... - ................ _ .. ___ _.. 40 

5 -Remoção em Ambulância: 
5~ 1 -Taxa mfnima até 50 Km vaJor de 50 litros -de gasolina. 
52- Km exceçiente valor de 1litro de combustível por Km rodado ...... 

----'~-- .......... ~-.............. _, ____ ...:;;-....;~ ... ~.--. a caJcular 
6-Gases: 
- 6.1 - Oxigênio no centrO cirúrgico ........................ ~ ........... ~·-·-... a calcular 

62=--- Oxigênio -sob cateter .................................. - .......... ..:...--= a calcular 
6.3 - Oxigênio com respirador mecânico ...................... --. a calcular 
6.4- Calsodada por 300grS (ZO% do preço) ....................... -. a calcular 
6.5- Nitrogénio ............................. ~ .......................................... -- ~ ~cular 
6.6 ~ Protóxido de azotO ................................. , ____ ...... _,. _______ a Calcular 

Observações: 
- 1 -Esta tabela soinente podeiá ser alterada na sua estrutura, nomen
clatura e qualificação dos procediemtnos pelo SF (Senado Federal), de 
.comum aCOrdo com as entidades contratadas, sempre que se julgar neces
sário corrigf..Ja, atualizar ou modificar o que nela estiver contido. 

2 -h normas regulamentares complementam esta tabela de taxas 
e diárias e integram os contratos de assistência médico-hospitalar. 
----3- O oxigênio utilizado no centro cirúrgico, apartamento, UTI. berça

rio e o protóxido ou óxido nitroso serão conforme a seguir: 
- -~4. Oxigénio, protóxido. · 

-_5.a) Fórmula para apurar o preço de litro de gás PL- VF (vezes) 
1,35"(âividido por) QL; 

b) Fórmula para cálculo do preço a ser pago por hora. 
PSPH-:- PL. (vezes) VGOH; gelo seco __ (gás carbónico). 
Leg~11da: 

PL- Preço por litro 
VF- Valor da nota fiscal 
Q1..-:- Quaritidade de litro de gás por bala 
NA- Número de aplicação 
VGPH- Vasão de gás por hora. 
PsPH - Preço a ser pago por hora de oxigénio ou protóxido. 
1.35-Acréscimo de 35% relativo a comercialização. 
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Brasília, de de 19 
Aos contr.;1tados 
Nesta 

Prezados Senhores: 
Conforme consta nos itens sobre Oxigênio,_da 

Tabela 'T', vimos com esta dar os valores para 
OXigénio a partir de-J9 de agosto de 1$188. 

-Oxigénio na an- por hora -.3.755,45. 
- Oxigênio sob Cateter- por hora- 383,20. 
- Oxigênio no Centr_o Cirúrgico - por hora 

- U49,61. 
- Protóxido- por hora -1.638, 14. 
Esses preços sofrerão acréscimo de 1 O% por 

conta da manutenção ·dos cilindros de_ Oxigénio 
cobrados pelo fornecedor. 

E poderá ainda sofrer acréscimo de acordo 
com os reajustes do fomecedor. 

Sem mais para o momento subscrevo-me. 
Atenciosamente, 

3 -Tipos de Acomodação 
. Os-alojamentos hospitalares classificam-se co

mo; Apartamento Especial, Tipo "A", Apartamen
to_ Tipo ''B" e Enfermaria. 

_Ta_is alojamentos são compostos como:_ 
Enfermaria: aposento com mais de um leito, 

bªVheiro e mobQ~ário necessário ao paciente. 
. Apartamento Tipo "B": mobília completa para 

Opãciente e acompanhante com respectivas rou
pas, banheiro privativo e telefone. 

Apartamento Tipo "A": a mesma composição 
_do Apartamento Tipo "8", a"créscida de televisão 
e ou frigobar. 

Aparta!J1ento Especial e Suíte: alojamentos do
tado_s de maio~: conforto e requinte, de campo-: 
sição 'l8fiável. 

Na falta de aco"mod.:iÇão dó tipo previsto no 
Contrato, o paciente será internado em aposento 
de tipo superior, sem 6nus para o paciente ou 
Contratante. 

NORMAS REGOLA.MENTARES 4......:.. Acompanhantes 
Estas normas regulamentares complementam S6 é permitido um acompanhante por paciente 

a Tabela "1" de Taxas e Diárias do Senado Feder.~.l intel-nado em Apartamento. 
e integram os C:Ontráfos de Assistência; M.~9ico- 5 _,.,.,.Taxas de uso 
hospitalar. - _ _ Visam coubrir o custo do espaço fisico e mobi-
1 -Atendimento liário necessário, ou seu fornecimento, sendo pas-

É o _ato de_acolhimento do paciente. Será efe..: - sív_e_iS de adicio~al de honorários especiais. 
tua do mediante apresentação da carta: ou doeu- 6 -_Classificação das cirurgias 
menta autorizativo, emitido pela Subsecretaria de Os portes cirúrgicos serão" <:obrados de acordo 
Assistência Médica e Social do Senado Federal. com a Tabela do Banco do Brasil, aceita pelo 

Na sua falta, será apresentada solicitação assi- Senado Federal. 
nada pelo médico da SSAf-45 que encaminhar 
o paciente, a ser Sl.,lbs_tity_ída pela carta defmitiva. 7 - Clrurgia Infectada - Acréscimo de 

Quando, durante a internação, houver intercor- tOO% sobre a Taxa de Sala 
rências que modifiquem 0 tratamento clínico ou Acarretam sempre isolamento de sala, despe-
cirúrgico autorizado, 0 Senado Federal se: respon- sas especiaiS de reesterilízação, ris.co de perda 
sabiliza pelo pagamento das despesas decorren-__ ou pbstergação de cirurgias subseqü:entes. Em 
tes, devendo ser notificado. _compensaçªo, a taxa cfe sa!a será_ acréscida de . 

100% sobre o respectivo valor. Em se tratando 
2 -Internação de pequenas cifl!rgias fora do Centró Cirúrgico. 

lnic::ia-se com a notificação do pacie_nte, preen- esse acres_cimo_ depende de relatório médico. 
chimentO do prontuário e -acomodaçã.o. 

O ato da internação- coloca à disposição do 8- Curativos 
paciente toda_a infra-estrutura hospitalar dispo- -l-com paciente internado será cobrado na 
nivel e gera para as partes, obrigações, direitos conta hospitalar; 
e deveres, dos quais destacamos e definimo !i_ os 2- após a alta, o Convênio emitirá Guiá Espe-
itens abaixo: âal. 

a) Taxa de Admissão/Registrollntemação: 
Taxa única que _visá a cobertUra de despesas de 
recepção;-·abertura de prontuário, registras diver
sos. 

b) Diária Hospitalar: Ente~de-se por diária 
hospitalar a ocupação do leito por período de 
tempo não superior a 24 (vinte e. quatro) horas, 
do paciente e acompanhante, se for o caso. _ 

A primeira diária é indivisível e contada a partir 
da admissão. 

As horas excedentes à última diária serão co
bradas conforme tabela vigente, não podendo uk 
trapassar o valor da diária. 

lndui-se nesse valor a ocupação do espaço físi
co por paciente e respectivo acOmpanhante, das 
camas com roupas necessárias, dos móveis espe
cíficos de cada alojamento e __ alimentação com
pleta para o paciente, até mesmo diétas especiais 
prescritas pelo médico assistente, A dieta pres
crita, inclusive o jejum do paciente, não altera 
o va1or da diária. 

A alimentação do acompanhante, quando s.oli
citada e fornecida, será cobrada do paciente. 

9 - Curativos no ambulatório 
___ Q convênio emitirá guia específica em todos 
os atendimentos que depel)dem de guia. A taxa 
de curativos çob_r~da pela tabela destina-se a co
brir despesas de medicamentos básicos (água 
oxigenada, mertiolate, éter, benzina) e o custo de 
esterelização e instrumentais (tesoura, pinça, etc). 

. Todo o mat~rial e medicamentos usados serão 
cobrados a parte exceto o básico r~ferido. 

.10 -ReVisões cirúrgicas e cirurgias múlti
plas 

·Quando forem realizadas revisões cirúrgicas 
por qualquer motivo, o hospital cobrará toda a 
despesa havida com a revisão. Qu.ando oc_orcerem 
simultaneamente, duas ou m_ais cirurgias pela 
mesma. via de acesso ou não, será cof;;lrado a 
taxa de sala de maior porte, acresdda de 50% 

- (cmquenta por cento) do valor da taxa da segunda 
cirurgia.. 

lL~ Farmácia 
Todos os medicamentos não-disponíveis na 

farmácia hospitalar que forem adquiridos fora se-

rão debitadQ$ pelo valor da nota fiscal que deve 
acompanhar a fatura . 

12 - Exames laboratoriais, radiológicos e 
outros 

O hospítal poderá realizá-los com recursos pró
prios tais como gasometria na UTI, RX. no centro 
cirúrgico, laboratoriais no berçário, etc . 

Nestes casos as despesas serão fatoradas na 
conta em nome do hospital não_s~ndo, conse
qúentemente, cobractQS. pelas empresas tradicio
nalmente prestadoras desses setviços. 

13- Exames realizadoS· fora do -hospital e 
não c·onstantes da tabela convencio· 
nada 

1-Quaisquer exames realizados fora do hos
pital serão· cobrados sem acréscimo, pelo valor 
da respectiva nota fis_cal do prestador de serviços. 

2 _-O hospital feira· a cobrança do deslaçamen
to_ de ambulância necessáriO_ para a condução 
do paciente, de acordo ç_om a tabela do Senado 
Federal. 

14-Transferência_ de pacientes para OTI 
OcOrrendo a trãiiSferêncfa de pacientes para 

_ a un, o alojamento anterior será_çon:;;fQerado va
go. 

15 - Isolamento - acréscimo de 30% 
As diárias de pacientes portadores de doenças 

passíveis de isolamento_ d_e_finidas no quadro "Me
didas Preventivas por Tipo de Isolamento'•, da 
AiDF, anexo, terão acréscimo de trinta por cento. 

16 - Horários especiais - acréscimo de 
20% 

São considerados especiais os trabalhos inicia
dos depois das 19h até 7h do dia seguinte, nos 
dias úteis, nos sábados depois das 12h e em qual
quer hora noS domingos e feriado~_. Nestes casos, 
as taxas e serViÇos tei-âá a"C:résCírno de 2Q% do. 
Vàlor previsto. 

17 - Guarda de valores 
Os pacientes não devem _traz-er objetos de valor 

para hospital. O hospital só se responsabilizará 
por valores quando forem entregli_es ·na Tesou
raria, contra-recibo. 
18 -confecção das contas-glosas 

O hospita1 realiza a confecção da conta Hospi
talar baseado nas seguintes fontes: 

a) GUia Bras índice exclusivamente para medi
CamentoS; e Diário Oficial da União, prevale-
cendo os preços constantes deste. -

b) Tabela de taxaS, diárias e serviços hospita
lares, expedida pelo Senado Federal, para con-
~~- _. - --

c) AMB- Associação Médica Brasileira- pa
ra honorários médicOS, laborat6rios, ~aio_ X. e de
mais serviços constantes da tabe.Ja;. 

d) Tabela de materiais, elaborada periodica
mente através. de tomada. de preços junto aos 
fornecedores. . 

As glosas -só serão aceitas quando api.irã-das 
nas condições abaixo; 
1-Divergência entre os valores lançados nas 

contas e os_- existentes nas tabelas. 
11 -Erros nos cálculos operacionais (soma, 

multiplicação, etc.). 
III- Discordância sobre a quantidade de mate

rial ub1izado e/ou aplicado no paciente, prec::edida 
de perícia no prontuário. 
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As glosas por tal motivo não justificam o oão~ 
pagamento da fatura corrigida. 

O não-pagamento das contas dentro das tabe-
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las acima especificadas, contratualmente ajusta
das, caracteriza __ descumprimento das presentes 
condições e possibilita suspensão do faturamen-
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to, respeitadas as clâusulas contratuais, conti
nuando o atendimento mediante pagamento a 
vista, com base na tabela "1" do Senado Federal. 

TABELA DE PREÇOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 

HOSPITAIS PARTICULARES DE BRASÍUA 

Materiais e MedJcanteptos _ Clnld. ~c;mte Marca lP! Frete Pre~~ 

Abaixador de Ungua Desc. Pç Casa- Cirurg. Theoto 2,43 
Abbo-Tray Continua Un Cir. Pinheiro Abbott 8% 19.022,70 
Abbo-Tray Epidural Simplc::_s l'ç or.-Pinlieiro ..Abbott 8% 13.750.28 
Abbocath n~ 14 a 22 Pç Cir. Pinheiro Abbott 8% 765,71 
Abbocath n~ 24 G Pç Cir. Pinheiro Abbott 8% 1.346,10 
Abs. Higiênico (Modss pote c/ 1 0) JonhsOn Jonhson _263,68 
Ácido Acético 100 mi Fr Tiradentes Ecibta 221,27 
Ácido Fálico 20 mg Un -Farmacotécnica 16,10 
~rafes de Michel Pç Importado Meche! 263,38 
Água BiMdestilada 1 O mi Amp Halix Istar Halix lstar 5% 40,22 
~ua BiMdestilada 20 mr - Am]> Halix ls_tar Halix lstar 49,49 
Agua Boricada 100 mi Fr -Fãmiacotécnica 101,25 
Água destilada 1 litro Fr Halex Jstar Halex. Jstar .5% ~ )94,09 
Água Oxigenada 1000 mi Fr HaJeX Jstar }:lalexJstar 5% 166,19 
Agulhas descartáveis Pç MY/Unicoffi BD/Unaplic 44,23 
Agulha Hip (metal) 100x08 Pç -!bras Ibras 8% 5% 240,36 
Agulha Hip (metal) 100x10 Pç !bras lbras 8% 5% 273,53 
Agulhas para anestesias Pç !Oras !bras 8% 5% 45.6,00 
Agulha Peridual Pç !bras !bras 8% 5% 1.012.00 
~ulha Tuhoy Pç Jbfas !bras 8% 5% t.OT2,oo 
Álcool Iodado 1 mi MI Didl Miyako 0,81 
Álcool Absoluto 1 mi MI Rep9rmam Repromam 0,27 
Anatox Tetânico c/20 doses Fr BRL Inst. Merleux 2.700,00 
Alfinete de Segurança Pç YOrk Yprk 26,25 
Algodão em BoJa. Un Creme r Cremei 5% 2,63 
Azul de Metileno 30 mi Fr Harex Jstar Halex 5% 73,55 
Algodão Hidrófilo 250 G. Pete CfeJn.er Ctemer 5% . 486,58 
Algodão Ortopédico 1 O cm Un -Gemer Crei-ner 5% 6~.07 
Algodão Ortopédico 15 cm Un Creme r Cremer 5%_ 103,12 
Algodão Ortopédico 20 cm Un ciémer Cr~-~er 5% -142,99 
Almofada de Reston Pç 3M 3M 1.506,48 
Apósito Pç 237.67 

Oêffief Atadura de Crepom 1 O cm Un Creme r 5% 331,85 
Atadura de Crepom 15 cffi Un Creffier cremér 5% 479,15 
Atadura de Crepom 20 án Un Cremer Creiner 5% 638.59 
Atadura de Crepom 25 cm Un tremer Cremér 5% 801,.14 
Atadura de Crepom 30 cm Un Creme r Creme r 5% 934,61 
Atadura Gessada 1 O cm Un Jõi111Son Jonhson 5% 345,68 
Atadura Gessada 15 cm Un Jonhson Jonhson 5% 553,30 
Atadura Gessada 20 cm Un Jonhson Jonhson 5%. 964.92 
Algodão Sintético MW"02 e cm Rl 3M do Brasil 3M. 2A06,69 
Algodão Sintético MW"03 7,5 cm R1 -_,M-do Brasil 3M 3.032~26 
Algodão Sintét. MWM04 10 cm R1 3M do Brasil 3M 4.116,14 
Benzina 1 ml Ml HaieX lstar fiªlex 5% 0,83 
Bicarbonato de sódio 50 gr Cx Farmitália Farmitália 150,00 
Bico de Chuca Pç Ctr:'S._Bernado _ lillo/Curity -. 63,50 
Bico de Mamadeira Pç ar. S. Betnado Lillo/C1:1rity 99,50 
Bolsa de Colostomia Pç SofldOplasi Sondoplast 8% 5% 86,04 
Botracha para Aspiradora 1 metro Mt Ç. Cfrurgica Lengruber 540,00 
Bolsa de Colostomia Karaya Dreryável Pç dr.'Ptnheiro Abbot 5% 1.795,08 
Borracha para Garrote 1 metro Mt C. Cirurglca Lengruber 194,00 
Bota Descartável Par Jonhson jonhson 2,75,29 
Butterfly n~ 16 Pç Or'-Pinheiro Abbott 8% 564)0 
Butterfly n~ 19 a 25 Pç Cii-, P'iliheiro Abbott 8% 283,07 
Butterfly n-;- 27 Pç Cir. Pinheiro Abbort 8% 364,53 
Butterfly Pistula Disp. lntrav. Pç Lubeck Lubeck 1.466,26 



2516 Terça-feira _20 __ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1988 
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Materiais e Medicamentos Unld. Fonte Mar<: a !PI Frete Pres~ 

Cal Sedada 300 gr Pç Lubeck Lubeck 1.689.00 
Campo cir. grande fenest 100x130 Un 3M 3M 3507,40 
Campo dr. grande incis. 100x45 Pç 3M 3M 4.026,87 
Campo ctr. grande Toalha 60x45 Pç 3M 3M 1.462,30 
Campo di'. incis. 100x85 Un 3M 3M 8.638.46 
Campo dr. modelo em-u 100x130 Pç 3M 3M 4.864,31 
Campo dr. peq. fenestrado 40x40 Pç 3M 3M 1.759,26 
Campo dr. peq. ineis. 60x35 Un 3M 3M 2.592.87 
Campo di.- tratamento ine. 15xZO- 3M 3M 1.404.75 
Campo dr. toalha 30x45 Pç 3M- 3M 1.844.69 
Campo dr. uro\oglcal 60x90 Un 3M 3M 12.279,40 
Campo cir. vagina\23x45 Un 3M 3M 10.651,20 
Campo cir. Wond. Edge Pç 3M 3M 15.864,02 
Cioridrate de noradrenalina O, 1 amp. Pharmáda Artesanal 5% 229,64 
Cânula endotraquenal aramada Pç NarcOsul Narcosul 14.052.03 
Cânula Endotraque<J.l ClBãlão 6 a]\ Pç B&B Portex 14.052.03 
Cânula Endotraqueal S/Balão 2,5 ali Pç Fáranest· 'Portex 7.070,89 
Câi1ula endotraqueal S/Balão 1 nf. Pç Foranest Porte;< 5.970,50 
Cânula de Quedei n" O a 3,00 Pç El&B Portex 7.971,12 
Cânula de Trageostomi_a Pç F'oranest Pórtex .28.264,oa. 
Cãlha plást. antebráqulo palma 40B Pç S~lvapé Alfa 5% 2.929.08 
Calha plást pnmob. Antb. Punho(410) Pç Salva pé Alfa 5%-- 1.984,50 
Cateter DP e/EStilete Pediátrico Pç B. Braum 8. Braum 8% 5% 6.955,92 
Cânula met trangeostomi.:t Pç Repromam 4.465,00 
Cateter p/diálise e/estilete ad. B. Braum B. Braum 8% 5% 3.834,59 
Cateter DRM-Cartridge Pç Cir. Pinheiro Abbott 8% 4.956,77 
Cateter Epidural Pç 6&8 Poltex __ 9.217.42 
Cateter p/Oxigênio Lipo máscara Pç Sondoplast Sondoplast 8% 5% 243,85 
Cateter nasal Jipe sonda Pç Sondoplast Sondoplast 8% 5% 135,40 
Cateter Polietileno Pç 

-
Sgndoplast SoJ!c!oplast 8% 5% 365,54 

Cateter P. V. Profunda (Cavafix) Pç B. Braum B. Braum 8% 5% 8.526,87 
Cateter P. V. SuJ)erficial(Mícroca_th) Pç B. Braum B. Braum 8% 5% 1.617,15 
CavafJX Un B. BfaUm B. Braum 8% 5% 8.526,87 
Odex GL._5 litros Long. Life Cl Jonhson Jonhson 6.124,95 
Cinta Elást. Lombar Ref. 161-5 Pç -Salvape Alfa 6.860,70 
C:inta:Eiást Metatarsiana Ref. 672.7 Par Salva pé Alfa 4.238,33 
Carretel de Ouvido 1021 e 1026 Pç Terex Telex 3.020.71 
Oamp p/Bolsa Drenavel Pç õ.r. -Pinheiro Abbott 5% 481,02 
Clips de Prata Pç lmed lmed 5% 306,69 
Colar ce_vicaJ e/apoio rletaniano (Q58) Pç Salvapé Alfa 5% 5.499.90 
Colar cerv. de Espuma c! reforço (051) Pi; Sá.lv~pé Alfa 5% 3.047,63 
Coletor de Urina lnf. Fem. Pç Sondaplast Sondaplast 8% 5% 77,13 
Coletoi" de Urina Inf. Masc. Pç Sondaplast Sondaplast 8% 5% 77,08 
Coletor de Urina p/ Incontinência Pç_ _____ C: Cirurgica Sanobiol 97.20 
Coletor de Urina Simples as. 2000 Pç _Sónâaplant Som:laplast 8% 5% 31,97 
Coletor de Urina S. Fechado. Pç KendaJI Kendall 8% 2366;33 
Colher descartável Pç Kafuri Kafui"i 2.02 
Coloíde Elástico 100 ml Fr Farmacotécnica 3.219,75 
Comp·ressa cirur. 45x50 Pç Creme r c-temer 5% 329,91 
Compressa Gaze 7 ,5x7 ,5 pote d 1 O Pote _Jonhson Jonhson - 205,80 
Compressa Zobee 15x28 pote Jonhson Jonhson 545.80 
C6n<:entrado Helo4iálise ___ Un B. Braum B. Braum 5% 4.511,86 
CoriJ. Irrigação -ArtroScop_ia (FiuxOi-) Pç PCE PCE 5%' - 5.589,00 
Copo descartãvel Un Kafuri Kafuri 4.45 
Cotonete Pç - C. Cirurgíca York 1.47 
Cotonoídes Env. c! lO Pç Repromam Codmam 16.766.86 
Curativo Adesivo Pç Jonhson Jonhson 773,39 
Darrow SS Kg/Jonhso~ 88 Ps Cir. S. Bemado Darrow 1.250.46 
Destrostix 1 teste Un AmeS Miles Ames Miles 119,68 
Dializador-Eri-Fio-1350 A Pç B. Braum 8. Braum 5% 21.730,84 
Dreno de Cucção (Porto-Vae) Pç Oscar_Skln ·oepuy 19.575,00 
Dreno de T (Kerr) no 8 Pç cDrurgica Nawa 810,00 
Dreno de T (Kerr) n~ 24 Pç C. Oiurgica Nawa 810,00 
Dreno de Tórax (Kit Drain) Pç Ffumen Flumen 8% 5% 42.239,58 

' ,r.-"1 



Setembro de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Térçá'feira 2U 2517 
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Materiais e Medicamentos (Jnld. Fonte Marca lP I Frete Pre~~ 
DrenQ_ de Penrose no 1 Pç Sondaplast Sondaplast 8% 5% 134.71 
Dreno de Penrose n~ 2 Pç Sóndaplast Sondaplast 8% 5% 161,25 
Dreno de Penrose n" 3 Pç SOndaplaSt Sondaplast 8% 5% i83,8~ 
Dreno de Penrose n" 4 Pç Sõndaplast Sondaplast 8% 5% 261,5:l 
Dao Cide 500 mi C1 Cir. S. Bernardo/Ceras Jonhson 1.143,00 
Eletrodo Infantil Pç 3M 3M 8% 794.~ 
Eletrodo Adulto Pç 3M 3M 8% 794,23 
Equipo lntrafix Dupla Junção Pç B. BraUm B. Braum 8% 5% 786,46 
Equipo MicrofJX Pç B. Braum B. Braum 8% 5% 1579,43 
Equipo MicroflX p/ T ransf. de Sangue Pç ~B.Braum 

~ ' 
B. Braum 8% 5% 1.732,28 

Equipo pa:-a Diálise (Diafrix) Pç B7-Bfalim- B. Braum 8% 5% 492,93 
Equipo pi lntrafax Padrão- Pç B. Braurn B.Braum 8% 5% 286,50 
Equipo PVC Pç B.Braum B. Braum 8% 5% 909,47 
Equipo Semsiplast (FotoSsensíveis) Pç SOITdaj>last Son~aplast 8% 5% 749,32 
Equipo SangefLX d Agulha Pç B. eraum B. Braum 8% 5% 470,21 
Espã.ldeira: em oito Ref. 281 Pç SalVa pé Alfa 5% 6506,33 
Esparadrapo comum 1 Ox4,5 Un Creri1er Creníêr 5% "2,42 
Esparadrapo Dermico\ 1 Ox4,5 cm Cm J"Oriflson Jonhson 5% :5,67 
Espátula de Aures Pç - Repromam 'JiieOto 5,13 
E ter Sulfúrico 1 ml MI Repromam Repromam 1,05 
Etrane 1 mi MI Cir. Pinheiro Abbott 150,6~ 
Faixa Abdominal e Toráxfca 165-5 Pç Safvapé Alfa 5% 6.052,73 
Faixa Costal 15 cm 178-2 Pç SalVa pé Alfa 5% 5:06o,4à 
Faixa de Esmareht Pç Brasmédica Baumer 1.951,17 
Fentanil 1 O mi Fr Johhson Jonhson 813,26 
Férula Metálico Un Brasmédica Baurner ~ ~1.141,72 

FiJme Radiológico rn2 Un Repromam Kodak/Braf 5.217,59 
Fischex MI Sydney Ross Sydney Ross 3,87 
Fita Adesiva Branca 19x50 Cin 3M 3M 12% 0,28 
Fita Adesiva Micropore Cm 3M~ 3M 0,81 
Fita Autoclave Cm 3M 3M 10% 0,48 
Aeotane 1 mi MI Welcome Welcome 71,71 
Forane 1 mi MI Or. Pinheiro Abbott 438,56 
Formolian Pastilha Un R e premam Stefanini 1,77 
Formei 1 litro Lt Halex Istar halex lstar 720,36 
Fralda Descartável "Diurna" Pç Jonhson Jonhson 15% 127,85 
Fialdas Descartáveis "Fraldão"' Pç Santa Mônica Jonhson 15% 180.06 
Fraldas Descartáveis R. N. Pç Jonhson J6nhson 112,15 
Frasce A. Vácuo Siliconizado Pç Halex lstar Halex istar 5% 744,99 
Gaze 7 ,5. Pact. c/1 O ,Esteril Pete Jonhson Jonhson 205,80" 
Gaze Ray-Tec. Pote c/20 Pete Jonhson Jonhson 369,00~ 

Gaze tipo queijo 91 mt Mt Cremer cremer 5% 140,19: 
Gelfoam Esponja Un Upjohn Upjohn 3.042,95 
Gaze Furacinada Pç 29,14 
Gerrnikel 1 litro Lt Cir:·s: Bernado Ceras Jonhson Lô12,80 
Gillete lâmina Pç Repromam Gillete 33,01 
Glicirina MI Halex lstar Hidroplas 5% 2,60 
Glico Teste (Fita) Un Lilly: Lilly 15% 39,72 
Gorro Descartável Pç My 3M \05~54 
Grampo Umbilical Pç !bras !bras 8% 5% 202,00 
Gesso Sintético Scotcheast 5 cm Rl 3M do Brasil 3M 6.238,81 
Gesso Sintético Scotcheast 7,5 cm Rl 3M do Brasil 3M 7.648,32~ 

Gesso Sintético Sccitcheast 1 O cm RI 3M-do Brasil 3M 9.495,10~ 

Glutacide 015 litros Gl -- Sfr. S. Bemado Ceras Jonson 7.612,65~ 
Imobilizado r Art de Joelho 50 cm(524-5) Pç Satvapé Alfa 5% 14.486;85~ 

(mobilizador de Joelho 60 cm(521-5) Pç Salvapé Alfa 5% 11.595,15: 
!mobilizador de Joelho 60 cm(521-6) Pç saJvape Alfa 5% 13.281,98 
!mobilizador de Tornozelo P.M.G.(611) Pç Salvapé -----Áifa 5% "8.561,70' 
fnevol Amp. Jonhson Jonhson 872,3!f 
Intracarth Un Marcosul Baroco 1.874,90 
Jelco ~ (ln Jonhson Jonhson 692,5:i 
Jogo descartável Un 3M 3M 8% 482,52 
Kia de Manitorizaçáo Un Cir. Pinheiro Abbott 8% 11.793,22 
L.abstix Un Ames Ames 72,21' 
Lâmina de Bisturi Un Uni com BD!Kramer 81;00 
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Luvas Cirurglcas Miero Touch Est. Pç Jonhson 
. 

Jonhson 891,60 
Luvas Cirurgicas EsteieiS Fort. Plex. Pç Jonhson Jonhson 1.077,30 
Malha Tubular 4 cm Mt Cr_enier Creme r 157,71 
Malha Tubular 6 cm Mt Cremer Crerner 192,94 
Malha Tubular 8 cm Mt Dai'row Darrow 4,43 
Mascara Descartável Pç MY 3M do Brasil 102,75 
Mercurio Cromo Mt Halex Halex 5% 0,79 
Merthiolate Ml Halex Halex 5% 0,64 
Microcath n" 14 a 24 Pç B~ Efrauril B. Braum 8% 5% 1.617,15 
Micro Fix Pç B.Braum B. BráUm 8% 5%- 1.579,43 
Mini-Kit p/ Epideral cont Pç Or. Pinheiro Abbott 10300,49 
Micro Leaceta Pç B. Braum B. Braum 8% 5% - 66,51 
MixBag Pç B. Braum B. Braum 8% 5% 2.847,92 
Nitrato de Prata 05 MI -Fr-- Farmacotécni<:a Farmacotécnica 357,75 
Odusor Ocular Eye-Pad Pç Jonhson Jonhson 148,37 
Opérculo (Opllclude) Pç 3M 3M ·370,85 
Papel Alumínio Mt _Kafuri Jafiri 61,00. 
Papel para ECG RI C. Ckurgi<:a Meditra<:e ~ 877,50 
Permanganato de Potássio Pete _ --~-Unicom Unicom 4,65 
Pasta para ECG Pç C. ·arurgTCa ---Mlrutrace 315,04 
Permanganato de Potássio Ca-ps.- Un Uni com Unicom 4,65 
Povidine Degermante Ml Cir. S. Bernado Ce"ras Jonhson 4,43 
Povidine Tópko Ml Cir. S. Bemado Ceras Jonhson 3,98 
Proderme Sabonete l 00 g Ml Cir:~S. Bemado Ceras Jonhson 318,09 
Pulseira de Identificação Pç Sondaplast Sondãpiast 5% 8% 160,85 
Pulmospam Pç Flvmen Plvrrien 8% 4.660,52 
Quelidm Amp. 100 mg Pç Cir. Pinheiro Abbott 570,82 
MaJhas Tubular 20 cm Mt Cremer cremer 5% 375,92 
Rompedor Descart. de Bolsa Pç !bras !bras 8% .. 5% 52,06 

Pç P. Castro NCS 
Sa1to Ortopédico Pequeno Un C. C"lfÚrgica Neve 94,50 
Salto .Ortopédico Mêdlo Un C. Orúrgí<:a Neve 102,38 
Salto Ortopédico Grande . Un C. Cirúrgica _ Ne.Ye ___ 110,25 
Sapatilha Descartável Jonhson Jonhson 301,37 
Sandália p/ uso sob bota Gessada (721) Salvapé Alfa 3.898,13 
Sealp n~" 19 a 25 (Venoftx} Pç B. Braum B. Braum 8% 5% 264,69 
Sealp n~ 27 (Venof!X} Pç B. Braum B. Braum 8% 5% 412,13 
Seringa Descartâvel 1 mi Un Repromam BD 160,38 
Seringa Descartável 2 mi Un Repromam BD 106,65 
Seringa Descartável 3 mi Un Repromam BD 106,85 
Seringa Descartável 5 mi Un Repromam BD 112,05 
Seringa Des<:artável 1 O mi Un Repromam BD 186,30 
Seringa Descartável 20 mi Un Repromam BD 302,40 
Seringa Descartável 50 mi Un Ibrasgama lbrasgama 8% 5% 707,28 
Seringa de lndulina 1 mi Un Uni com lbrasgama 160.38 
Seringa de Vidro 1 mi Un I bras !bras 8% 5% 701,15 
Seringa de Vidro 3 mi Un !bras !bras 8% 5% 385,79 
Seringa de Vidro 5 mi Un !bras lbras 8% 5% 474,92 
Seringa de Vidro 1 O mi Un I bras !bras 8% 5% 593,93 
Seringa de Vidro 50 inl Un !bras !bras 8% 5% 869,49 
Solução Gllcerinada 1 mi Ml B. Braum 0,95 
Sonda de Aspiração n9 4 a 16 Un Sondaplast Sondaplast 8% 5% 133,48 
Sonda de Aspiração n9 18 a 22 Un Sondaplast Sondaplast 8% 5% . 199,07 
Sonda de Aspiração n-? 4 a 14 Un Sondaplast Sondaplast 8% 5% 151,73 
Sonda de Foley n" 8 a lO (2v) · Un Kendall Kendall 8% 5% 2.283,40. 
Sonda de Foley n' 16 a 26 (3vias) Un . Kendall Kendall 8% 5% 1.816,67 
Sonda Malecour Pç C. Clrurgica 731,41 
Sonda de Pezzer Un Tiradentes 1.208,42 
Sonda Nasogas (Levine} 4 a 14 Un Sondaplast Sondaplast 8% 5% 143,62 -

Sonda Gástr!<:a n" 4 a 14 Un S6ndaplast S6ndaplast 8% 5% 143,62 
Sonda Gástrica n9 16 a 24 Un Sondaplast Sondaplast 8% 5% 226,06 
Sonda Duodenal N~ 16 a 24 ur. Sondaplast Sondaplast 8% 5% 215,94 
Sonda Uretra! n9 18 a 24 Un Sondaplast Sondaplast 8% 5% 127,56 
Sonda Reta! n9 4 a 18 Un Sondaplast Sondaplast 8% 5% 116,23 
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Sonda Retal n9 20 ã 26 _ 
Sonda Reta! n9 26 a 32 
Sonda Uretra! n9 04 a 16 
Sonda Uretra! no 2-6 a 32 
Sonda Varginal (Levine) 16 a 32 
Shunt Para Hemodiálise 
Soapex Cremoso 
Sulfato de Efedrina 
Surgicel 5x35 
Surgicel 1 Ox20 
Surgicel5x7,5 
Surgt<:el 1 ,2x5 
Swab 
Tala Antebráquio-Palmar de P.V.C.(401) 
Tala para Imob. do Punho (436) 
T alce para Luvas 
T ensorplast 
Termómetro Oínico 
Thionembutal Amp. 1 gr 
Thionembutal Amp. 0,5 gr 
Tintura de Benjoim Fr 100 \nl 
Tintura de lodo 1 mi 
Tipoia Sacola-em Brim. Est:Od~do (326) 
Tipoia Sacola-Modelo Leve (327) 
Torneira de Três Vias (Thre-Ray) 
Transfuso Vácuo 350 mi 
Tubo de Latex Mt 
Trasfuso Vácuo 600 mi 
Vaselina Líquida 1 mi 
Vaselina Branca Fr 30 gr 
Venocath n~ 14 a 18 
Violeta Genciana 1 mi 
Vacina BCG ConCentrada 
Zanelate 1 mi 

l-DIÁRIAS 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

TABELA DE PREÇOS DE MATERIAIS E MEDICAMEI'ITOS 

HOSPITAIS PARTICULARES-DE BRASiUA 

_(Jnid. fonte Marca 

Un 
- Sondaplast Sondaplast 

Un Sortdaplast Sondaplast 
un· Sondaplast Sondaplast 
an Sondapl_~t ~ondaplast 
an Sondaplâst Sondaplast 
an Politec_ Ma c chi 
MI Or. S. Bernado Ceras Jonhson 
Amp. Farma<::otécnlca Botica ao V. D"ouro 
Pç Ethicom Ethicom 

. Pç Ethicom Ethicom 
Pç. -E_thicorn Ethicom 

Pç Ethicom Ethicorn· 
Un Jbras I bras 
Pç Slvapé Alfa 
l'ç Slvilpé Alfa 
KG <; -agrugica Labormax 
Pç Oscar [skin Depruy 
Pç Repromam BD 
Amp. Cir. Pinheiro Abbott 
Amp. ti[. Pinheiro Abbott 
Fr Farmacotécnica Farmacotécn!Ca 
MI Halex lstar Halex lstar 
Ps Salva pé Alfa 
Pç Salvilpé Alfa 
an B. Braum B. Braum 
an Halex lstar Halex lstar 
an C. Cirurgfca Lemgruber 
an Halex lstar Halex lstar 
MI Halex lstar Halex lstar 
Fr c-orurgica Mlyako 
an Cir. Pinheiro Abbott 
MI Halex Halex 
Amp. Fund. Ataulpho de Paiva 
mi Halex Halex 

CON1RATO DE CREDEJ'ICIAMENTO COM HOSPITAIS 
TABE!J\2 

_lP[ 

8% 
8% 
8% 
8% 
8% 

8% 

5% 

Terço-feira 20 2519 

Frete 

5% 
5% 
5% 
5% 
5% 

5% 
5% 
5% 

5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 
5% 

5% 
5% 
5% 

Pre 

169,26 
175,75 
96,01 

148,19 
226,06 

1.598,59 
4,14 

151,47 
17.732,47 
19.693,23 
5.378,17 

-3.008,58 
. 42,01 

6.506,33 
6.643,08 

141.75 
14208,00 

580,50 
.1.463,71 
1.076,09 

310,64 
3,00 

5.528,25 
3.416.)8 
1.309,:22 
-641,84 

540,00 
744,99 

2,06 
55,80 

3.376,47 
. 5,51 

559,91 
0,64 

1.1 -Clínica Médlca ou Cirúrgica 
Enfermaria de 2 oU-31eitos ......... ~ ........................................... ~ ..... ~ .. -·. Czj 4.500,00 
Apartamento com telefone ...................................................................... ~····- .. --......... ~~·-·--~ .... _ Q$:.12.000,00 
Apartamento (Unidade Coronariana) ............................................... ~-····-~-- ·-·~--·•-.-.. ... -----Ci$ 17.000,00 
Apartamento com sala individuaJ ................................... ~ .. ·-~-~~~~ ____ ,_,.. __ ...._ ..... ~-.. ---Cz$ 20.000,00 
Nota: o preço da diária compreende o aposento, a alimentação do doente e os cuidados de enfermagem. 

1.2-Pecllàbia: . . . . . . $ 
LeJtO de ped1atr1a ,.,,, ............................................... u ••• .,. ............ ,u .............. " .... u ............................... , .............................. ,,,., ............. .-. ............... ~ ... , .................... Cz 4.500,00 · 
Nota: leite especial e medicamentos serão cobrados à parte. 

1.3 ~Maternidade: 

~=:::~:~:~:~~~ffi;~~~~::::::::~:.::::::::::::::::::::::::::~=:~~::::::::~~:::::~::::::::::~:::::::~::::~~::~:::::::::~::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::.~~~:::::gi~:~g:~ 
Nota: a diária do RN está incluída na da parturiente. Após a alta da mãe, será cobrada a diária do Bercário, caso o RN permaneça internado. 

1
·
4

- ~:'~~~ .......................................... ___ ~ ·-========-=--.. ---· . ---- cz.$ 4.500,00 
Hiper-Luz/por hora ............................................ -·----· ·-··· _,_, ______ .. ------·------·-:---"""'~..: Cz_$ 100,00 

1.5 -UTI, CTI, Choque ou Onldade Coronária (Boxes) $ -

~=~::g!:~:;~~e~~~~t~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~==::=-~==~~= .............. -.... ·-·----·--.. ···~--===~--==:= _-- .. : ____ ._g; ~:g:~ 
Pacíente do BOX(Unidade Coronariana) ................................................... - ...... ------..... ------............. _,, ___ ... ,.. Cz: 17.000.00 
OBS.: Será cobrado à parte. - -

Vide instrU:çõ_es no Anexo 1. 



2520 Terça-feira 20 DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 198ll 

1.6-Refeitório 
Refeição paraacompanhamente .............................. "-'"''~----------------·-·M···-------:. _______ ..;. ______ :._ ez$ 850,00 

300,00 Chá ou Café completo para acompanhante·····························-·········-··-·······-··-····························································-······················-··············--· Cz.$ 
2-TAXA DE SALA DE CJRURGIA 

2.1 -Cirurgia: Pequena, Média e Grand-e 

-
Cirurgia 

Acomodação 
Pequena Média Grande 

Enfermaria -- 3.800,00 7.500,00 8.500,00 ........................................................................................ ....._....._.._.~-= 

Apto. citei ............................ , ... _, 
~-.. -- 11.000,00- 15.000,00 21.000,00 

Apto. Uc d sala indiv ........................................ ~~·· .. ·~··-.··~~··..._·"~ ...... ~ .. -.._.,...,_ 17.000,00 23.000,00 27.000,00 
-~ 

Obs.: A taxa de_ sala de cirurgia compreende_ o uso_da sala por-·2 horas ou fração;_pelas horas excedentes será- cobrado adicional de 
50%, para cada hora ou fração. Para os serviços notumos das 19:00 às 7:00 horas, sábados após 13:00 horas, domingos e feriados 
haverá acréscimo de 30% (trinta por cento). 

2.2 - Amigdalectomla 

i::~: ~=~~:r~~~~~~:~~=~::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::~-=======::=-:.:::::=-:.=:::.=::::=:======·--~-·~! 5.000,00 
2.000,00 

Obs: Os preçosnão incluem medicamentos, anestesia, materiais, etc. 

2.3 - Cirurgias de ambulatórios - exames endoscópicos 
Taxa de sala pequena ................................. ~~·-·,_..,.-=--.=..-------.... --------- ~ .................... --~--.... .,.-.. -.... ···--~0.$ 3.~00,00 
Nota: Serão cobrados à parte, materiais, medlcamentos e honoráriOs médíC_os. 

-2.4-Taxa de sala de maternidade: 

4.4-Taxa de Sala de Maternidade: 

Acomodação Enfermaria Apto. Apto. c/ sala 

3.800,00 6.600,00 9.500,00 
6.600,00 9.500,00.- 12.500,00 

Taxa de parto normal .............................................. ~ .. ~·~""""'"""' ___ _ 
Taxa de cesárca/fórcepes ....................................................... , ______ .. 

Médicos berçaristas ....... . .. ....... ,~ ............... _._,,,.._.,._ .. .. 2.200,00 3.000,00 4.000,00 

2.5 -Taxa de sala -lntracatu 
Cada ............................. - • ., .. ___ _ 

2.6-Taxa de sala- Hemodiálise (Diallse) 
Taxa de sala ....................................... ----····-----------···- -····-·-···--.. -------------------···------ Cz$ 5.600,00 
Taxa de Uso do Rim artificial ........... , ............................ ~ ..... ., .... ·--·---_,.-.. ---~-... - ............ _ .... - ...... ..,.,.,. ........ ~-··-.. -·-.,-··- ·çz$ . 3.400,00 

2.6 A) Auto Transfusão 
Taxa de uso do equipamento .......................... -:::--· 
Nota: Material Kit, será cobrado pelo preç"Cfdia. 

2.7- Taxa de sala- Hemodinâmica 

~=~:=~~:~:~~~:~~~::::::::::::::::::::= ... ~ ........... ~:---~==~~~-::~--.. -~ .. ·-----·-.:=---~--.---=~--~=--~t~:agg:gg 
Paciente de Apr' UC ou c/ sala ............. - .. ----~· _,_ .. ____ ........................ ---""'-·· ----~-....-~~ 25.000,00 

Obs: Materiais e medicamentos serão cobrados à parte. 

2.8 -Taxa de sala- anglografia digital ou angloplastia . 
Casa exame.- taxa .......... ,, _______ ,.,, __ _ .... - .......... -.---·--·-.. -"""" ........... -~---::--·-· .. ·---.......... ___ .. _....; __ , ............. ~_--:-_~ -~~_1_7.000,00 
Obs: a) Materiais, medicamentos, filmes, contraste, serão cobrados a parte. 

b) Serão cobrados à parte os exames radiológicos correspondentes. 
c) Taxas para 1 ,s 2 horas, para as horas subsequentes serão cobractos .?0%_ da taxa por hora ou fração. 

2.9- Taxa de sala - Pronto Socorro /Ambulatórios 

i::~: ~:~:i~~~~::::::::::::::.~:::::::::::::::::::::~-'"'="''"'"""-~---~-------::::-~:::=-~=-========~:===::..~~: ;~gg;gg 
Taxa de Anestesia ..................... " .. - ... -·-·------ ~~~--... ·-~"-:•:·~-."---.. ~ .. _ ..... _.,.~--... -·-·:;:: .. _:;~~-:....':..~-·-;~ 0:$--.: l.QOO,QQ. 

Nota: Honorários médicos, será util~da a Tabela AMB. 

2.10-Taxa de sala- Ralo Lazer (Oftalmologia) 
Taxa por aplicação ................................ _ • ., .. _,.,...-,:;_..,_..,. ....... _ - ---··-,------------..... ..,.,..:-:_-::=·:· .. --~---. --·--=·~~.9:~-- _5.§00,00 
Nota: na taxa de sala, não estão induídos: materiais, medicamentos, honorártos médicos, an~tesia, taxa de recupera_ç:ão que serão 

cobrados à parte. 

... 
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2.11- Taxa de sala- Raio Lazer geral, ultrasson ou cavitrom lazer geral (ambulatório ou Internado) 
Taxa de aplicação- por unidade ............................... ~ ........... ~ ........... ~ .. ·~··-····~··-·-~---··-·--·· .. ·---···-------
Lazer ou ultrason I Cavitron 
Neurocirurgia 

____ cô s:ooo.oo 

Taxa deAplicaç_ão ................................... ; ......... ; .................................................. y.--····-··-------------· •····-··~-·....,.._Cz$ 23.800,00--
Taxa de Gases C02; N2 e HE (Qdo. houver) ........................ - ...........................•.•.• _,____________ .................... --...-.-Cz.$ 16.800,00 
Material especial. Exp: Kiton Set N 100 Iinportado preço 95 dólares ao câmbio do dia. 
Obs: Honorários médicos, materiais, medicamentos, taxas de recuperação quando houver, anestesia e materiais iri1portados, serão cobrados 

à parte. 
Nota: As Taxas: de aplicação e gases para neurocirurgia, laser/Cavitron ou Ultrason, serão cobrados à parte para o periodo de 2 horas. 

Para casa fração excedente,- será cobrado 50% da taxa. -

2.12 -Taxa de sala de ortopedia 

Porte 

Pequena .................................... " ............................ , . .,. ... ..,,. ... , 
Média .................................................................................... ~ 
Grande ...................... ~~ .. ··~·•w•<v•m•m'""'""'w·~~ .... , .• .,..,_.,.,._~ 
Extra ................................................................................ " .... --

Obs: Materiais e medicamentos seirão cobrados à parte. 

2.13 -Taxa de sala - Radiologia fntervericionista 
Taxa de sala ................................................................ ~---~7~000,00 

Apar.Gêsso 
2.400,00 
3.400,00 
5.000,00 
7.800,00 

a) exames radiológicos correspondentes, quando necessário. 
b) materiais, medicamentos, filmes, contraste; cateteres, etc ... -
c) honorários médicos, conf. Tabela do Colégio Brasileiro de Radiologia. 

Enfaixamento 
1200,00 . 
1.700,00 
2.500,00 
3.900,00 

d) Taxa para as 1 ~ 2 horas, para as horas subse_qüentes, serão cobrados 50% da taxa por hora ou função. 

3-TAXA DE RECUPERAÇÃO 
3.1 - Pac. do Serviço de Otorrino ......................................... : ......... w .. :_;.~ ... ~ .... ;_:....=._:~-~---"-' _·_" ~-~~-~-~--~----=----~ ...... .:.~--~~.:.:::.~.:J:z$-
32-Pac. externo, Amb. do CC (8°) após 8 fiS .... ::: ................................ , ....................................................................................... ..: .... ..._ .. ___ ....,_ .... __ Cz$ 
3.3-Pac:. Repouso P. Socorro=- após 8 hs .................................................................................................................................... ~~ .. ~-~~~~ .. ..--..-.::-~~-· -· Cz$ 

4-ANESTESIA 
4.1 -Serviço de Anestesia: Honorários. Tabela AMB 
4.2 -Taxa de Anestesia: Médico da Casa 

2:900,00 
2.900,00 
2.900,00 

Taxa hospitalar ( enf. ou Apt') .................................................................................................................................................... ~ ............... ~ ....... _ .. ,,, ____ Cz$ 1.400,00 
4.3 -Taxa de Anestesia. Médico externo 

i::~~:~::~:~=~~)~~~~~-.-~.·:::~~~:~~:::::.·:::::::::~·~:.-:~::::::::::::::~:::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·:::::::~:::::~::::::::::::::~::::::::::~:~::::::.~.-:~:::~:~:::::::::~.-.-.~:- r~g-g:~ 
5-ANATOMIA PATOLÓGICA E CffOLÓGICA- TABELA DA AMB 

Tipo de Serviço Internado 

Biópsia/peça cirúrgica ............................................................... ~ ................................................................................. .. 
Congelação durante o ato cirúrgico ....................................... :: ............ ~.~ ....................................................... ;.:-.~: .... .. 
Otologia oncótlca .................... ~ ................................................... - ....... --.... -.-·:-.;;.~ .... - .• ~-......... --.. . 
Colpocitologia oncótica e hormonal ........................................... _. .... ~ .. : ........................................................... :·~~ ...... ~ 

6-'SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, (Infernado ou Ambulatóno!PS) 
6.1 - ApUcação de lnjeções 

Enf. 

AMB 
AMB 
AMB 
AMB 

Apto. 

AMB 
AMB 
AMB 
AMB 

1- lntramuscular ............................................... ~ ........ -- --~-···-----------_... ............................. _....-.-Cz$ 
II- Endovenosa ............................................................................................. ______ . __ ... _ _..._, __ . -· ----·-"' Cz$ 

6.2 -Aplicação de Sôro 

110,00 
110.00 

Aplicação de sôro-porfrasco ........................................... ----·--=----·-···-M-··-·--"'--·~-~~-, ~~"'-Q$ - 190,00 
6.3 -Curativos: 

~~~~~n-~.::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::~:::=: ............ -.. : ...... _ ... ~" ------... · ..... :::::::.::::._-::::::::::::::::::::::::::::~·~·· ~· ~~· ~~g:gg 
Grande................................................................................. -----------··-·-CZ.$ 1.000,00 
Extra-Especial ....................................................................... _ ......... ------·-.. --.. ·--.. - .. - ......... ____ , Cz$ 1.700,00 

6A -Outros Serviços 
Aminiocentese (taxa hospitalar) .............................................................. ~~-.... ~~-·---- ... _M_, __ ..... -......-.... ~Cz$ 
Aspirador (por dia) .............. ,. .................................... " ............. ~ .. ~ ............... _ .. ___ ----....... _::..::-,: ______ . ______ Cz$ 
Aspirador(porsessão) ........................................... : ......................... ~ ......... ---- ___ , ... ,_,;: ..... -___ -:_~ ............ ~$ 
Cauterização (taxa hospitalar) .......................................................... _ ............................................................................. ..,....,.,.,- Q$ 
Colposcopia (uso do aparelho) ............................. ~ ............................................. _ .. ___ ----·-~- ................... ,, .. , ............ Cz$ 
Eletrodo precordial (cada jogo) ................................................. ._ _______ ~---...,..--... - .... -· ..... _ __.--...._ _ _-.- ·--· CZ,$ 
Exercícios c/Bird ou Exerc. Respirat. 

340,00 
1.500,00 

140,00 
670,00 

1.700,00 
600,00 

.-
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c/Bird ou exerc. c/RPPI-cada .......................................................................................................................................... m·•································~······" Cz$ 430,00 
lnaJação dMilscara, Aerosol~Nebuliz. 
sem RPPJ -cada.................................................................................................................................................................................................................. Cz$ 
lnftltração (ortopedia) taxa hospitalar) ............................................................................................................................................................................. _ -ez$ 

Lavagem de estômago e sondag. gástrica-·······-···············-···································-·····························································-······· ............................ ~ Cz$ 
Lavagem intestinal, clister, enteroclisma ............ ._._._ ..... w ......................................... ~ .................................................................................. : ................... _ ez$ 
Nebulização (taxa de uso) 1' hora, 

340,00 
170,00 
500,00 
430,00 

vaporização continua ( oxig. à parte) ................. : .. ~:: .................. :......... ........................................................................................... .................................. Cz$ 340,00 
idem- após 1• hora (só oxig.)- Enf. ou Apt'l ........................ ~..................................................................................................................................... Cz$ 500,00 
Punção (taxa hospitalar) drenagem ....................................................... :.-....................................................................... : ......................... :-:..................... Cz$ 1.000,00 
Punção arterial (taxa hospftalar) ...................................................................................................................................................................................... c. Cz$ 170,00 
Reeducação Func. Resplrat-por sessão ...................................................... ; ........................................................................... ~ ......................... ;;. ... .-.. Cz$ 340,00 
Sondagem _gástrica .............................................................................................................................................................................................................. Cz$ 340,00 
Sondagemversical ............................................................................................................................................................................................................... Cz$ 340,00 
Tricotomia .... :: ...................................................... : . .,. .................. : .............. :::-........................................................................................................................ ,,.__Cz$ -- 430,00 
Tenda Úmlca: Taxa uso p/ dia (oxig. à parte) .: .................................................................... : ...................................................................... , .................... --<:z$ 1.100,00 
Obs: Nos aparelhos que usarem oxigênio além da taxa de instalação e cobrança por hora, deverá ser cobrado mais o oxigénio consumido 

por hora. 
6.5 - Carbogênio 

Por hora .................................................................................. ;" .. -·-"""""""""""'""·--------
6.6- Camoterapia 

--~~·-·--·------Cz$ 950,00' 

A) Oxigénio 
Porhora-EnfermariaouApt" ................................................................. _____ _ 

B) A: Comprimldo 
···---·-----·------~.~.--~-------· Cz$ 500,00 

B. 1 -Quando usar da rede 
Por hora- enfermaria ou Apf' ........................................ ~ ........... " ...................... :; ........................................................... - ............................ _ ........... __ Cz$ 500,00 

8.2 -Torpedo 
Cobrar o preço da Nota Fiscal, 
acrescido de 35%. 

Obs: Nonnalmente o ar comprimido utilizado na Unid. Coronariana é de torpedo. 

6.7 - Depósito de Material: 
Salto de Borracha............................................................................... ______ , .. ____ Cz$ --~ _ 800,00 
TalasdeMadeira:Pequena ................................................ ~-·-----·- ·- ---- ·--.. . --·---. .-.-..=-Cz.$ 340;-oo 

Grande ........ _____________ ...................... ___ - ·---...... ____ ,. Cx$ 430,00 
Locação: Estribo de Kirchner p/ tração ...................................................... ~ .................... - ..... _____ ,.,_, ____ ....__,,_ .. __ ~···~"-- Cz$ 1300,00--

Goteira de Brawn ............................................................................................................................ ----·---·-·---....... ---··-.... ··-· Cz$ 1500,00 
QuadrodeTração .......................................... ,. ........................ --. ----·-----·-- Cz_$ 1.500,00 
Quadro detração metálica ................................................................................................................... ___ Q$ 1.700,00 

Obs: Estes preços referem-se a todo o pêi'Íodo de ocupação pelo paciente no Hospital. --

6.8 -Necrotério --Velório 
Velório Grande n9 1 ou2 .............................................................................................. ·: .... _ ....................... --.. --------~ ~-"""Q_$ 13.500,00 
Velório Médio n• 3 ou 5 ........................................................................ _ -------··--··----·-·-~--, Cz$ 1.500,00 
VelórioPequenon9 4,6ou7 ................ ~ ........................ u ....... ~..,. .... ""' ........... _.... ___ ....:... ....... ~---·--··- Cz$ 7.000,00 
Nati mortos .................... ~ ............................. - ... ---·----·----- _....___, ............. _. ___ .. _Cz§ __ l.400,00 
Taxa de Geladeira-por dia .............................................................................................................................................................................. -........ _ .... Cz_$ 6~700,00 
Taxa de Formollzação (taxa hospitalar) 
Enferrnaria ......................................................... : .. : ............ " .. ~· ................................ __________ ,.. _____ ,," •. ~.......__-- Cz~ 5.000,00 
Ap~ ............................................. -----·------ --·-·------ ezj 7.000,00 

7-SERVJÇO-DE FISIOTERAPIÀ 
7.1-Reeducação Neuro-Muscular 

Diariamente (26 veles) 1 mês ....................................................... _ ........... ~~··---"· ........ , ..................... -·-.-__ ,. .... TabelaAMB 
3XSernana (1_3 vezes) .... ..,.,~.,..,,.,., .. " ....... .,. ............................ '" .. ~~._._ .. ......_._.._ ................................ -------------·----·-...... _._ ............. -~_- TabelaAMB 

7 ..2 - Reabillzação da Coluna Vertebral 
Diariamente (26 vezes) 1 mês .................................................. ...., .............................................................................................. , ..... - .... ·---·-·--: TabelaAMB 
3 X Semana (13 vezes) .............................................................. '"' ..... - ........ ~-·-.. -----.. ---.. ·---... - .......... _ ............... - ... --............ _ TabelaAMB 

7.2 A) Hidroterapla 

~~ ~~~~~~=~~:t~~~~~~(~~~)~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::~==~~=:==-~~=:::~-==== ~: -- ~g:gg-
7.3- Asioterapla 

Eletrodiagnóstico ...................................... ::-.-:~·~..._..._ __ ..... _ .... =========~~==-=·=··-=-=-=··=·-=--=·=-= .... ...,. .. -Galvanização ........................................................................... :-.... _ ........... , ...... _ ....... .,. .. - . 
Ondas Curtas ................................................. ..._. ............. , .............. ~..._ ... ._. .. ~·· 
Ultravioleta ................................................................... , ... , ............... _.,_. --· -·~·----·------·~·-. -. Cz$ 
Ultra son .................................................... --; ............. ~ . .-;.;~;; ....... ~--; ... ;;;;;:;.;._ ....... ~~··-•·"'"--·-·"·"·""""·---- --~-.. ...._..,.._ ..... ........,..,.,. Cz$ 

s~E5::~(~~~::
0

\:~:::_:~~:_:_: .. ::~::: ... ~ .. ~:-~~~~~~~~::::~~=~:~~~~=:.:~~:.~~-~~::~~-::~":::·=.~~~~=~~:-~:=:~-:._-__ :: ___ ~~ . . ~~ 
~u:~~~~~~~::~~: ~.~:.~.~~~.::::::::·.·- ___ .... _.. ··---·-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_;: .. :::::::_::~~--......... :::= ~: 

1.700,00 
430,00 
500,00 
:)_50.00 
430,00 
350,00 
430,00_ 
350,00 
350,00 
430,00 

·430,00 
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Parafina································································~~···-·~·-... ~-··-~--·-··-----··---·--::::::::============= Cz$ 500,00 Tratamento no quarto- a rTiais ........................ :.. ....... - .................................. _______ --·---··------ Cz$ - 17Cf,OO 
7-4-Jobst 

Jobst- 1 ~ (angiologia) ................................................................ _,,,,_ .... --··----···--·---··---·····--.. ----···--···--------.......-..... ..,. -Ci.$- -- 700,00 
Jobst-hora subseqüente (p/ hora) ................................................................. --··----·--····--·····---·····--·····---··---·-·--·------ Cz.$ 350,00 

8-HEMOTERAPIA 
Tabela da AMB 

9-CLÍNICA CARDIOLÓGICA 
9.1- Ecocardiograma Bidimensional (cada) .................................. ~~··-·~~~··-···- _ Tabela Afv\B 

Ecocardiog. Bidim. c/Doppler ........................................ : .................................... --.. ·-----·------····· .. -~··-·--· ........ _ .. , ____ .. , ...... AMB + 40% 
9.2 ~ Eletrocardiografia 

TabelaAMB 

9.3 - Eletrocardlografla c/Cicloergometrla 
Ergometria (cada exame) .......... -.................... -....... -: .......... ~ ...... ~ ...... . 

9.4 - Rolter Computadorizado 
··---···-.. ---·----.. ·=--·-,_ __ , ...... ...:.-- TabelaAMB 

Arribnia + SegmentoST ....................................................... ~ .......... _.~·- .. --=-====== 
Arritmia ................................................................................................... ~ .... ·----·· : ::::::=:::=:::=::::::::::·:TahclaAMB 

-·---·---·-- TabelaAMB 
!O-CLÍNICA NEUROlÓGICA 

10.1 - Eletroencefalografia sJmples ................................. : .................................... :: ............................................................... - .......... ---------~.::. ...... -. _?_:'abelaAMB 
102-Eletromiografia ................................................................................. ~............ - ----·-·.::..... .Tabela.AMB 

11 -CLÍNICA OFr AU'\OLÓGICA 
11.1 -Serviço de Ortóptlca 

Teste (cada) .................................................................. " ..... - ... -~---·~=======·=-:::-:::·-:::··=·-:::·::: 
Exercicio (cada} .................................................................................................... , __ ,, ____ _ 

······-··-~ 1.400,00 
$ 850,00 

!2-CLÍNICA OTORRINOLARINGOLOGIA 
12.1 - Audiologia e Audiometria 

i::~=~~~~~~a~~~~~~=~~(~=~~=!)·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::~:.~-------"--- ~: i:jgg:~ 
12.2-- Otorrinorológico 

Taxa de uso do aparelho (cada exame) ........................................................................................ : ........................ ~ ........ ~ .. -·---:~· ..... ---· .ez$ 1.700100 
13-CÚNICOPENGMDl:ÓGfCA -

13.1- Serviço de avaliação funcional, respiratória 

~~:: ~:~: ~:~:~=~ ~~~~~~~~tri~·:::::::·.::::::::::::·.::::::::::::::::::::::~::~:::::::~=~:::::=:: ..................... ~ ............ ~ ....................... ·-~:::.~=:.:.::.-.-.-.:::.~:·.:_ i~~~~= 
14-CLINJCA VASCULAR . . 

14-1 - Angiologia (Cirurgia Vascular) 
Jobst-1• hora----·---................................. _.. ...... ----· 
Jobst- horas subseqüentes ................ ~ ............... ------·""'··----- -

14.2- Jobst- Mastectomizadas 
Cada exercício .................................. ______ ====== 
Cada Aplicação ............................... u .......... u ..... .. 

14.3- Laboratório não invasivo de fluxo vascular 

700,00 
350,00 

30:0,00 
700,00 

a) e r ultrassonograma arterial dos membros inferiores ............................................................................... - ............... ---- .,..._.- Tabe1aAMB 
b) Doppler ultrassonograma arterial c/ prova de esforço ........................................................... .-............................ '" ............. --. _____ .. __. T abelaAMB 
c)Diagnóstico não invasivo da Trombose venos profunda dos memb. infer ................................................. : ... ~ ...... _..._ .......................... ~-- Tabe1aAMB 
d) Diagnóstico não invasivo da Estas_e venosa profunda dos memb. in_feriores ............... : .. : ...... ~ ........................... -:=o. ... .-.. -...-.,,_..., ...... _....,, __ TabelaAMB 
e) Diangóstico não invasivo i:! a Estase venosa crónica dos merrlb. inferiores ... _ ............ ,..................................................... _ Tabela AMB 
f) Doppler u1trassonograrna arterial dos membros superiores .................................................................................... --... - ... - .......................... --Tabela AMB 
g) Diagnóstico não invasivo· da trombose venosa dos rnembi-os superiores ........................................... ~ ........ _ ............. - ....... -·--·--- Tabela AMB 

15-RADIOTERAPIA 
Radioterapia Convenciónal ....................................................... -- -·---·--.. ·---..................... _ .. .._ _____ ... - .................. ----.----Tabela AMB 
Telecobatterapia ..................................... ~··~- ·---............................ - .... --.. ·-----------·-- Tabela Afv\8 
Acelerador Linear ................................................... ~....... ..-·-.. -·-·---.... ...-• .......-. .......... ..-.----- TabelaAJv18 
Betaterapla ............... -......... ~ ........... ~ ............. - ~---·-"---........... _._ .......... -·-~-· ____ ...,..,._.~.-tabeJiAMB 
Radium Moldagem ........................ ;~ ..................................... _ ... ~.:........ .................. -~-·--................ ~ ......... _,_ ....... _______ ~ Tabe1aAMB 
Simulação Completa .................................................... ~ .......................... ..._ __ . _. ________ .. _,_, _____ .. ________ ,. ___ ,,, ... _ ...... _. ___ """"---.. Cz.§_IS.QOO,OO 
SirnulaçãoSirriples .................................... : .......... ~ . - -.. Q$ 5.500,00 
Máscara ............................. < ................ --------.............. ·--·--.............. _ ... , •• _..... -·- -· __ Cz$ s:100,00 

16-ULTRASSONOGRAFIA EM MEDIONA INTERNA 
TabelaAMB 

17-RADIOLOGIA 
TabelaAMB 

18-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
TabelaAMB 

19-LABORATÓRIO DEANÁUSES CLfNICAS 
TabelaAMB 

20- RADIOSÓTOPOS 
TabelaAMB 

21-'-00TROS SERVIÇOS MÉDICOS . 
TabeJaAMB 
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UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA- UTI- CTI- CHOQUE 

A) DIÁRIAS (Taxas) 

Enfermaria .... ,,,,,, .. , .......... ,.~···~·•c···········-·····························"'"''""'''''''"""''"~------- -------·-·----- CzilM!l.Q.OO 

~~~ef~~;~~~~·~-:~~~~::.':::2~:=~:::::::::::::::::::~:::::~:.~.~·:::::::~::~:~~~:.::::::::~: ... ~-~ ·--·-·---··---·~---~···-.. :,::.. ... ===~~:=:~_:::= -~~ ~~g:gg 
B) APARELHOS ESPECIAIS: 

Berd ou Takaoka 
Taxa de instalação ............................................... - ............. --··.-·········-····--····---................... - ..... --_.,. ... _ ~---···-..... ~ Cz.$ 1.400,00--
Por hora ou fração ·····································"'~·········..._,.__...._,,, ................. _____________ ,,,. ___ , ...... - ....... ___ ~--- •• !"'- Cz$ 330,00 
Máximo por dia ......................................................................................... ___________________________ _ _____ ,__________ ... . Cz$ . 6.ooo.oo 
Exercícios_dBird- cada aplicação ................................. ., .. ,_,""'-"''""-"""'""'""'~ .......... ~-.··...--··--·--·-~ .. ~~ .......................... ~~-....... --~·---·-...;......,_.._, .. _,;,.,;. Cz$ 430,00 
Respirador por volume (Ohio ou Monoghan) 

;~~~~~~~=~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::~.:..=--.. ~=·-.. -~-; ..... -~-~-·-·---.... ----'---·-------·.---·------· :~.~~~~~&~- 1.400,00 
330,00 

6.000,00 Máximo por dia ..................................................................................... _ ............. .,.... ...... .._.,............ _ Cz$ 
Balão intra aórtico 
Taxa de instalaç:ã_o ..... _ ................... ,.,,.., ......... "'"'-"'"""'""'""""'_ ... ,,;.;... . .._..... ......... ~ ..... --... - ... ----·----·"'""'"-"'-'"'.... _ _ _ _ _, Cz$ 1.400,00 

. 330,00 
6.000.00 

Por hora ou fração .......................................................... _ ........... ~---------~--·--· .. - ....... ,,. _______ ,, _________ ·------·- Cz.$ 
Máximo por dia ............................................................... _._...,.. --------------- Q:$ 
Marca passo externo com demanda 
Taxa de instalação............................................................ . ... ......,....... __ .,.,. ______ --.. -------·--- (i$_ 1.700,00 

=~~~~r~fJ~.~.::::::::::::=::::::::~_::~:::=:: ...... __ , .. , ......... -::·-·· ~...... ··------ ·----~g! 2l6g:gg 

m ~~I~~~~~f.~i.i..:~-~~:=~:~~-:::·:~~::~:::::~:::::==:::;_~;~~;;;~~~-----:~~~~=~::::·:~~:===::=~~=~::===~~~~;~;~~~iJ1~i~ 
Por dia ............ - .............................. ------------·--·-·-·--------------·----·-----·-------------------Cz> 1.500,00 

F) NEBUUZAÇÃO.C/BIRD: cada aplicação ..................... ..cc._· ·--. --------·-·-·------------·---------------·'·--------.. ---------------Cz$ 430,00 
G) TERMO BOMBA: Por dia ................................................................................................ --.. --.... ---·------·--------Cz$ 1.500,00 
H) DESFRIBILADOR: cada choque ................................................... --------------·------·------·-------·----------------·---------·----·-·---·---- Cz$ 500,00 
I) TENDA ÚMIDA-Taxa de uso p/ dia (oxig.àparte) .................................................................................................... - .... --------------·---·------------·--- Cz$ 1.100,00 
J) REEDUCAÇÃO FUNQONAL RESPIRAT. ~Por sessão ............... -....... - ...................... --·-----------·--------------·--·------------·-"··-----------------·----.. -·-Cz$ 340,00 
K) Exercícios c/Bird, exerc. respirat. c/Bird ou Aerosol ou Inalat. c/ RPPI- cada ..................................................................... _ ............ , ..................................... Cz_$ 430,00 
L) Inalação c/ Máscara aerosol nebuliz. s/ RPPI- cada .................................................................................................................................................... - ........... _ Cz.$ 340,00 
M) Nebulização-Taxa de uso 1 ~hora (vaporização continua) oxigêriioàparte ................................................................. .., ............................... - .................. C~$ 340,00 
N} Nebu1ização contínua ou vaporização contínua (taxa uso 1 ~hora). oxigénio à parte .............................. --.... --.... -·-·-·-.. --..................................... Cz$ 340,00 

O) ~;c!;~~~:~:~f:f s6 ~~~-Jog~~:.~.~~.:.::..~~:;~::::::::::::=:::::-.::::::=::::.._ .. ::::::::::::::_::::::-:~:----·-··--·· .. ; ......... :; ...... ~-=~~==== g~ ~g:gg 
Obs.: 1) Nos aparelhos que usarem oxigênio, além da taxa de insta1ação e cobrança p/ hora será cobrado o oxigénio consumido pi hora. 

2) Materiais, medicamentos, honorários médicos, serão cobraqos à parte. 

CONTRATO 

Que enb'e si fazem, de um lado, o Se· 
nado Federal e, do outro, 

para credendamento com vistas à pres
tação de serviços de exames médicos 
complementares. 

O Senado Federal, com sede na Praça dos 
Três Poderes, em Brasília (DF), CGC no 
005_3_0.279/0002-04, neste ato representado pelo 
seu Diretor-cre-ral, Dr. José Passos Pôrto, dora
vante denominado SENADO ou CONTRATAN
TE, e 

com sede na 
cac-n~ doravante denominado(a) 
Contratado(A), neste ato representado (a) por_ 
---,:-,-......!Carteira de Identidªª-e n? -~--
expedida em pelo ___ consoan-
te o que consta do Processo n9 e a1ltori
zação de fls __ resolvem celebrar o presente 
Contrato, para o fim de credenciar o( a) CONTRA· 
T ADO(A) a prestar serviços de exames médicos 
complementares, mediante as seguintes dá$ulas 
e condições: 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

O objeto do presente Contrato é a -prestação 
de serviços médico-hospitalares pelo (a) CON
TRATADO (A) aos Seilfloies Senádores, servido
[eS do Senado e seus dependentes. 

Cláusula Segunda - Dos Serviços 

A CONTRATADA se obriga a colocar à dispo
sição do SENADO, obedecendo ao determinado 
na prévia autori~ão a ser expedida e nos estritos 
limites da mesma, os seguintes s.erviços: 

I- internação, em apartamento, consoante o 
especificado na autorização expedida, de acordo 
com as disponibilidades; 
n- tratamento clínico ou cirúrgico, segundo 

as necessidades do caso; 
III- exames complementares para diagnóstico 

e tratamento, também segundo as necessidades 
do caso. 

Cláusula Terceira - Do Procedimento 
É facu1tado ao SENADO encaminhar ao (à) 

CONTRATADO (A) pacientes para tratamento, 
após diagnóstico feito pelo corpo clínico do seu 
serviço médico, mediante autorização assinada 
pelo Diretor da SAMS. 

Cláusula Quarta - Das Obrigações 
A(O) CONTRATADA(O) realizará, através do 

seu corpo médico credenciado, procedimentos 
clínicos e cirúrgicos, bem assim exames comple
mentares para diagnósticos e tratamento em regi· 
me de internação. 

Parágrafo Primeiro - A( O) CONTRATA
DA(O) se obriga a aceitar, em relação aos pacien
tes encaminhados, a assistência de médicos do 
Quadro de Pessoal do SENADO ou da livre esco
lha dos interessados ou seus resporisáveis, todos 
com direito à utilização dos serviços e instalações, 
inclusive o Centro Cirúrgico e Obstétrico. 

Parágrafo Segundo - A(O) CONTRATA
DA(O) acatará a designação feita pelo SENADO 
de médico ou funcionário qUalificado pára acom
panhar o cumprimento deste Contrato, assegu
rando aos mesmos livre acesso a todas as depen
dências e registres relacionados com a prestação 
dos seiViços ajustados. As pessoas indicadas para 
o rm previsto neste parágrafo abster-se-à de inter· 
vir, na orientação terapêutica e administrativa da 
CONTRATADA 

Parágrafo Terceiro -·A CONlRATADA se 
obriga a enviar ao SENADO FEDERAL relatório 
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médico declararando o diagnóstico final, o trata
mento realizado. a evolução hospitalar e as condi
ções de alta. Tal relatório deverá acompanhar a 
conta, em envelope fechado confidencial, sendo 
este encaminhado à Subsecretaria de Assistência 
Médica e Social para s·er anexado aO prõnfuãrío 
do Servidor. 

CJáusula Quinta - Do Preço 
O SENADO pagará à CONTRATADA as diárias, 

serviços e materiais consumidos, conforme os 
preços_ constantes das tabelas anexas ao Ato 
rt' /88 da Corniss_ã6 Diretora, e que ficam fa
zendo parte integrante do presente, pelos valores 
a1i expressos. 

Parágrafo Primeiro - Os honorários do cor
po clínico serão pagos segundo os critérios previs
tos na tabela da Associação Médica Brasileira, 
devidamente publicada em órgã:o oficial, median
te crédito em conta dos profissionais ou direta
mente à CONTRATADA, observadãs, el-n qUãl
quer das hipóteses, as ·normas legais pertinentes 
aos encargos fis_cais e tributários. 

Parágrafo Segundo - Os medicamentos 
empregados serão pagos segundo os valores 
constantes do Brasíndtce ou listagem oficial de 
preços do Conselho Interminísterial de Preços. 

Parágrafo Terceiro- Estão compreendidos 
no valor da diária os seguintes serviços, conside
rados de rotina interna hospitalar: 

a) alojamento (roupa de cama e banho, com 
troca diária ou com maior freqüênda, sempre 
que se fiZer necessário); 

b) aUmentação de boa qualidade do paciente, 
inclusive dietas especificas determinadas pelo 
médico assistente; 

c} serviço de enfermagem de rotina; 
d) transporte e remoção- nas dependêndas 

do estabelecimento, quando necessário. 

Parágrafo quarto - Os preços constantes 
das Tabelas referidas no caput desta cláusula 
serão reajustados, na forma e nos prazos ali esta
belecidos. 

Cláusula Sexta - Do Pagamento 

O pagamento das _contas nosocomiais será efe
tuado no prazo de 20 (vinte) dias após a entregã 
da fatura respectiva no Protocolo Geral do Sena
do, mediante crédito em conta bancária da CON
TRATADA, ficando sempre sujeito à prévia verifi
cação por parte do órgão fiscalizador. 

Parágrafo primeiro - As contas serão apre
sentadas quinzenalmente, nos dias 05 (cinco) e 
20 (vinte) de cada mês, refe"rindo-se ãós serviços 
prestados no período. Deverão as mesmas conter 
a discriminação rias despesas e estar acompa
nhadas dos respectivos comprovantes e relatório 
médico previsto no parágrafO terceiro da cláusUla 
quarta. Todos os documentos relativos às despe
sas deverão estar devidamente conferidos e visa
dos pelo paciente _ou seu responsável. 

Parágrafo segundo - Caso os honorários 
médicos não estejam incluídos na fatura, deverão 
ser relacionados em conta à parte, com indicação 
dos procedimentos realizados, nome do profis
sional, CRM, CPF, conta bancária, agência e nú
mero, observadas as normas legais quanto aos 
encargos fiscais e tributários. 
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Cláusula Sétima - Da Fiscalização 

Caberá à Subsecretaria de Assistência Médica 
e Socia1 do SENADO fiscalizar, requisitar os servi
ços, atestar as faturas e promover as_ações neces
sárias aO fiel cumprimento das cláusulas deste 
Contrato. 

Cláusula Oitava - Dos Recursos 

As despesas decorrentes do presente Contrato 
correrão à conta da dotação orçamentária classifi
cada como Programa de Trabalho 

e Natureza da Despesa 

tendo sido empenhada através da Nota 
-------------. fi9 
---1-!--,~ 

Cláusula Nona 

Este ContratO terá vigência a partir da data de 
sua assinatura ãté- o dia trinta e um de dezembro 
de 1988, podendo ser prorrogado nas hipóteses 
e_ segundo os critérios estabelecidos em lei, ou 
nos atoS: "normativos vigentes do SENADO. 

Cláusula Décima - Da 
Responsabilidade 

O COtffRATPIDO (A) se responsabiliza civil e 
administrativamente pelos serviços que vier a 
prestar, -ob-riganCIO-se a ressarcir qua1quer dano 
causado ao SENADO, aos usuários. ou a tercei
ros, seja o ato de sua direta autoria, de seus em
pregados ou prepostos. 

Cláusula Décima Primeira - Das 
Pena.Udades e Multas 

Pelo não cumprimento das obrigações, -o CON
TRATADO (A) ficará sujeito às seguintes penali
dades, observado sempre o direito a ampla de
fesa: 

a) advertência; 
·b) multa; 
c) declaração de inidoneidade, que será publi

cada no Diário do Congresso Nacional e no 
Diário OHdal da União. 

d) suspensão temporária do direito de con
tratar com o SENADO por prazo de atê 02 (dois) 
anos. 

Parágrafo pliiiteiro...:... A multa convencional, 
da natureza meramente moratória, pelo não cum
primento de_ qualquer cláusula ou obrigação, será 
limitada ao máximo de 10% (dez por cento) do 
montante da nota de empenho emitida. A aplica
ção da multa _não exclui a possibilidade de o SE
NADO cõbi'ai as reparações devidas em função 
dos danos efetivamente apurados e decorrentes 
de inadimplência ou responsabilidade, bem as
sim, promover a rescisão contratual, aplicando 
outras sanções cabíveis. 

Cláusula Décima Segunda - Da 
- Rescisão 

O não cumprímento de qualquer cláusula ou 
condição prevista neste Contrato ou, ainda, a 
iriobseivància das prescrições legais pertfnentes 
ao_s co~ntr_atos administrativos_ acarretará para o 
SENADO o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda 
o SENADO, a seu exclusivo critério de oportu
nidade e corlveniência, reSCindir unilateralmente 
o ·co!'!ti:atO. !~.d~e~~e~te_mente de qualquer aviso 
ou notificação. 
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Parágrafo primeiro- Ficam asSeguiados ao 
SENADO, no caso- de rescisão administrativa, os 
direitos previstos no artigo 70 do Decret~Lei nQ 
2300186, 

Parágrafo segundo- Poderá também dar-se 
a rescisão contratual por denúncia unUateral do 
CONTRATADO (A), me-diante a:viso-eScrltó~ com 
antecedência mínima de 30 (liintaJ dias. 

Cláusula Décima Terceira - Do 
Controle 

Para efeito de controle do SENADO, o (a) CO~
TRATADO (A) se obriga a iriformar à Subsecre
taria de Assistência Médica e Social (SSAMS) 
quando, em razão do cumprimento do objeto do 
contrato. tiver_fei_to jus à percepção de impor
tâncias c_ujo valor acumulado corresponda a 70% 
(setenta por cento) do montante_ da Nota de Ern
pentro regularmente emitida. 

Parágrafo úDico - A empi-eSa executará as 
obrigações contratuais tendo em vista que o valor 
acumulado das contraprestações pecuniárias nã:o 
~~r~_exced~~--o limite previsto na Nqta de pn_
penho referida, ou outra que vier a ser erriitida 
na forma da legislação pertinente à espécie. -

Cláusula Décima Quarta - Das 
Proibições 

Em nenhuma hipótese poderá a CONlRATA
DA veicular publicidade acerca da prestação dos 
serViços a que se i"efere este instrurriento, Salvo 
se houver prévia autorização do SENADO. -_ 

Cláusula Décima Quinta - Do Foro 

É competente aJustiça Federal, Séção do Dis
trito Federal, para processar quaisquer ações de
CÇ~rrentes do presente Contrato. 

Cláusula Décima Sexta - Das 
Disposições Gerais 

1-Os eventuais gastos extraordinários;-tais c:q.. 
mo: refrigerantes, cigarros, jornais, revistas, la.
gens de roupas pessoais, telefonemas intefl.lrbã:. 
nos, etc., deverão ser cobrados pelõ (a) CON'JRA-. 
TADO (A) diretamente dos pacientes ou de seu 
responsável, sem interveniência do SENADO; 

n-Os valores eventualmente glosados pelo 
SENADO serão-coinunicados ao (a) CONTRA· 
TADO (A),- Por ocasião do pagamento da fãtura 
e esta terá um prazo de 20 (vinte) dias para recur
so, ao Diretcir-Geral, findo o prazo, considerar. 
se-ão defmitivas as glosas indicadas; 

lll- fica estabelecido que os pacientes encami
nhados pelo SENADO, para tratamento, deverão 
respeitar o Regulamento [nterno do (a) CONTRA· 
TADO (A) e de seus serviços auxiliares, ou oUtras 
normas que venham a ser editadas, desde que 
não colidam com o estipulado nas cláusulas deste 
Contrãto. -

E por se acharem contratadas, as partes assi
nam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teOr e forma, na presença-das testemunhas, 
que também o subscrevem. 

Brasília, 

Senado Federal 

Testemunhas: 
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CONTRATO 

Que entre si fazem, de um lado, o Se
nado Federal e, do outro,------

para credenclamento com vistas à pres
tação de serviços de exames médicos 
complementares. 

O Senado Federal, com sede n_a Praça dos 
Três Poderes, em Brasília (DF), CGC_ no 
00530279/0002-04, neste ato representado pelo 
seu Diretor-Geral, Dr. José Passos PôJto, dora
vante denominado SENADO oU CONTRA T AN-

TE, e--------------
com sede na -.,---,---,----,----,----;-.,-,:-:
CGC f1° doraVante denorninado(a) 
Contratado(A), neste ato representado (a) por_ 
--:,-,--Carteira-de Identidade no----
expedida em pelo ___ consoªn-
te o que consta do Processo n~ e autori
zação de fls. __ res.olvem celebr?lr o presente 
Contrato, para o fim de credenciar O(ã) CONTRA
TADO(A) a prestar setviços de exames médicos 
complementares, mediante as seguintes dásulas 
e condições: 

Cláusula Primeira - Do Objeto 

O objeto do presente Contrato é a prestaÇão 
de serviços, compreendendo exames médicos 
complementares de diagnóstico e tratamento, no 
âmbito das especializações do(a) Contratado(a), 
a senadores, servidores do SENADO e stius de
pendentes. 

Parágrafo primeiro - Os serviços serão re:. 
quisltados pela Subsecretaria de Assistência Médi
ca e Social do Senado, em formulárlo próprio, 
em duas vias. 

Parágrafo segundo- Os exames será o reali
zados nas dependências do( a) Contratado( a), que 
fornecerá, quando for o caso, os_ utensíJios neces
sários à coleta de materiais. 

Parágrafo terceiro - Os resultadoS dos exa
mes serão entre9ues ao paciente, no prazo máxi
mo de 48 horas do ateridimento, mediante recibo 
na 1" via de requisiçáo; qUe l:icomp.:mhará a fatura. 

Cláusula Segunda - Dos Preços 

Os serviços serão pagos' SegUnao--os preçós 
previstos na Tabela da Associação MédiCa Brasi
leira~Af.\8, publicada em órgão oficial, mediante 
crédito em conta do(a) Contratado(a). A fatura, 
que será atestada pela Subsecretaria ,de Assis
tência Médica e Social, far-se-á acompanhar, para 
esse fim, das primeiras vias das requisições, assi
nadas pelo paciente ou responsável. 

Parágrafo único- Além dos preços dos exa
mes, o Senado indEmizará_o(a) Coiltratado(a) valo
res referente a contrastes, medicamentoS, catete
res, filmes, segundo (;IS preços publicados no Bra
síndice ou em listagem oficial, sempre que esSes 

·materiais estejam expresi:rarnente exduíáOS âos 
preços dos exames, nas tabelas da AMB. __ 

Cláusula Terceira - Do.s Pagamentos 

As faturas serão apresentadas quinzenaJmente, 
nos dias 5 (cinco) e 20 (vinte) de cada mês, -e 
serão pagas no prazo de 20 (vinte) dias. 

Cláusula Quarta - Da Fiscalização 

Caberá à Subsecretaria de Assistência Médica 
e- Social do Senado fiscalizar, requisitar os servi
ços,.atestar as faturas_e promover as ações neces
sárias no fiel cumprimento das cláusulas deste 
contrato. 

Cláusula Quinta - Dos Recursos 

As despesas decorrente,s do presente contrato 
correrão-à c-onta-da dotação orçamentária classifi
cada como Programa de Trabalho e Natureza de 
Despeza, tendo sido empfenhada através da nota 
no de --/-188. 

Cláusula Sexta - Da Vigência 

Este contrato terá vigência a partir da data de 
Sua assinatura até o dia 31 (trinta e um) de dezem
bro de 1988, pod~ndQ_ser prorrógádo nas hipó
teses e segundo Õs ciitérios estabelecidos em lei, 
'?-~-~~s ãtos ·normativos vigentes no Senado. 

. Cláusula Sétima - Da Responsabilidade 

O(â) CONTRATADO(A) se responsabiliza civil 
e adminfstr'ati:vamente pelos serviços que vier a 
prestar, obrigando-se a ressacir qualquer dano 
ca)Jsado ao SENADO aos usuários ou terceiros, 
seja o ato de sua direta autoria ou de seus empre
gados ou prepostos. 

Clá,usula Oitava- Das Penalidades e Multas 

Pelo não-cumprimento das obrigações, o(a) 
CONTRATADO(A} ficará s_ujeito(a) às seguinteS 
penalidades: · 

a) advertência; 
b) multa; 
c) deClaração de lnidoileidade, que será publi

cãâa no Diário do Cogresso Nacional e no 
Diário OOclal da União; 

d) suspensão temporária do direito de contra
tar com o SENADO por prazo de até 2 (dois) 
anos. 

Parágrafo primeiro -A multa convencional, 
de natureza meramente moratória, pelo não-cum
piirile!ltci de qualquer cláusula ou obrigação, será 
limitada ao máximo de 10% (de~ por cento) do 
montante da nota de empenho emitida. A aplica
ção_da multa não exclui a possibilidade de o SE
NADO cobrar as rep~rações devidas em função 
dos danos efetivamente apurados e decorrentes 
de inadimplência ou responsabilidade, bem as
sim, promover a rescisão contratual, aplicando 
outras sanções cabíveis, assegurado sempre o 
direito à ampla defesa. 

CJáusula Nona - Da Rescisão 

O não-cumprimento de qualquer cláusula ou 
condição prevista neste contrato ou, ainda, a inob
servância das prescrições legais pertinentes aos 
contratos administrativos acarretará pi'l.ra o SENA
DO O direito de rescindi-lo. Todavia, poderá- o 
SENADO a qUaíqiier teiilpO; resCindi-lO-unilateral~ 
mente, a seu exclusivo critério de oportunidade 
e conveniência. 

Parágrafo primeiro -Ficam assegurados ao 
SENADO, nci-Caso de rescisão administrãtíva, os 
direitos previ~tos !JO arti_go 70 dg_ Decreto-!-ei n" 
2.300186. - - - -

Parágrafo segundo- Poderá também dar-se 
a rescisão contratual por denúncia unilateral do( a) 
CONTRAtADO(A), mediante aviso com antece
dência de 30 (trinta) dias. 
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Cláusula Décima - Do Controle 

Para efeito de controle do_SEfjAOO, o( a) CON-
1RATADO(A) se obríga·-~ iliformar à Subsecre
taria de Assistência Médica e Social (SSAfv\S) 
quando, em razão do cumprimento do objeto do 
contrato, tiver feito jus à percepção de impor
tâncias cujo valor acumulado corresponda a 70% 
(setenta por cento) do montante da nota de empe
nho regularmente emitid~. 

Parágro único -A empresa executará as obri
gações contratuais tendo em vista que o valor 
acumulado das contraprestações pecuniárias não 
poderá exceder o limite previsto na nota de empe
nho referida, ou outra que vier a ser emitida na 
forma da legislação pertinente à espécie. 

Cláusula Décima - Primclra - Das 
- Proibições 

Em nenhuma hipótese poderá o(a) CONTRA
r ADA( A) veicular publicidade acerca da prestação 
dos serviços a que se refere este instr_umento, 
salvo se houver prévia autorização do SENADO. 

Cláusula Décima - Segunda - Do FOro 

É competente à Justiça Federal, Seção do Dis-
trito Federal, para processar quaisquer ações de
correntes do presente contrato. 

E por se acharem contratadas, as partes assi
nam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas, 
que também o subscrevem. 

Brasília, 
Senado Federãl 

Testemunhas: 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 041, DE 1988 

Cria o Setor de Controle e Ascali:z:a
ção do Serviço Alimentar do Semi.do Fe
deral. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições _regimentais e consoante 
o disposto no art. 539, e parágrafos, do Regula
mento Administrativo, 

Resolve: 
Art. 1 ~ É criado, na estrutura da Secretaria 

Administrativa, o Setor de Controle e Fiscalização 
do Setviço Alimentar do Senado Federal. 

Art. 2° Compete ao Setor de Controle e Fisca
lização do Serviço Alimentar: 

a) exercer .o controle, supetvisão ~ orientação 
técnicos e administrativos dos Serviços de aliinen
tação prestados ao Senado Federal; 

b) responder junto à Secretaria Administrativa 
da Casa pela consecução dos objetivos da presta
ção dos serviços alimentares; 

~) supetvisionar e controlar a qualidade_, quan
tidade e variedade dos gêneros alimentícios distri
buídos às copas; 

d) zelar pelo cumprimento das normas de hi
giene previstas nos editais e na legislação espe· 
cífica, mantendo os cantatas com os órgãos de 
fiscali~ção da Saúde Pública, quando necessãrio; 

e) fiscal_izar o cumprimento daS tabelas de pre
çOs, realiiaildo pesquisas cOmParãUVas Com ou
tros órgãos da administração pública;_ 

f) acompanhar a operacionalização dos siste
ma, elaborando instrumentos de informação ge
re~cial à SeCretaria Administrativa, fornecendo ta":' 
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belas, quadros demonstrativos e relatórios de pes~ 
quisa de opinião para avalíação do conjunto; 

g) rea1izar visitas de inspeção aos restaurantes, 
copas e aos locais de preparação dos alimentos; 

h) avaliar periodicamente os cardápios, pro
pondo as modificações necessárias; 

I) supervisionar a preseNação das instalações, 
equipamentos e utensílios tombados, comuni
cando à Subsecretaria de Administração de Mate
rial e Património as irregularidades observadas; 
e 

j) atender às reclamações dos usuários dos 
serviços de alimentação, providenciando as solu
ções cabíveis. 

Art. J9 As normas sobre alimentação expe
didas pelo Setor de Coritr6Je e FisCalização do 
Serviço Alimentar serão obedecidas por todos os 
órgãos da estrutura administrativa do Senado Fe
deral. 

§ 1 ~ Os setores específicos dos órgãos super
visionados aplicarão, no âmbito de sua jurisdição, 
as normas referidas neste artigo. 

Art. 4~ Fica criada nos termos do art. 539, 
do Regulamento Administrativo, retribuição aces
sória, equivalente ao Símbolo FG-2, destinada a 
rebibuir os encargos de chefia do Setor de Con
trole e Fiscalização do Servíço Alimentar. 

Art. 59 Este ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção O) 

Senado Federal, 19 de setembro de 1988. -
Humberto Lucena- Lourfval Baptista- Ju
ta:hy Magalhães - Dirceu Carneiro. 

ATO DA COMISSÃO DIREfORA 
. .1'1• 042, DEI981f 

A Comissão Diretora dp Senado Federal, no 
uso de suas atribuições legais constantes do De
creto Legislativo nç 114, de 1982, prorrogado pelo 
Decreto Legislativo no 18, de 1986, considerando 

_o disposto no§ }?_do art. 31 e nos§§ }9 e 41 
do art. ao do Decreto-Lei n1 2.335, de 12 de junho 
de 1987, e o disposto no parágrafo único do art. 
lo do Decreto-Lei n1 2.425, de 7 de abnl de 1988, 

ResoJve; 

Art. 1 o Os valores dos subsídios (parte fiXa 
e Variável) dos senadores da República, bem co
mo a ajuda_ de custo, ftxados pelo Ato n~ 32, de 
1988, da Comissão -Direl:õra, ficam reajustados 
em 21,39% (vinte e um vírgula trifita e nove por 
cento), a partir de 1 o de S,.etembro de 1988. 

Art. 29 Este ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 31 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão Diretora, 19 de setembro 
de 1988. - Humberto Lucena - Lourlval 
Baptista- Jutahy Magalhães- Dirceu Car
neiro. 

ATO DA COMISSÃO DIREfORA 
N• 043, DE 1988 

Art. 69 É revogado o Ato n~ 06/88, do Primeiro A Comissão Diretora do Senado Federal, no 
Secretário do Senado Federal ---- -Uso de suas atribuições regimentais e conside-
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rando as disposições constantes do § 1 ~ do art. 
3~ e dos §§ I~ e 4? do art. & do Decreto-Lei n~ 
2.335, de 12 de junho de 1987, íe o disposto 
no parágrafo único do art. }9 do Decreto-Lei no 
2A25, de 7 de abril de 1988 

Resolve: 

Art. 11 Os valores de vencimentos, salários, 
salários-família, gratificações e proventos dos ser
vidores do Senado Federal, resultantes da aplica
ção dos Atos n9S 28 e 31, de 1988, da Coffifssão 
Diretora, ficam reajustados em 21,39% (vinte e 
um v'frgula trinta e nove por cento), a partir de 
11 de setembro de 1988. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se aos valores do salário-base e gratificações 
dos servidores do Centro Gráfico do Senado Fe
deral- Cegraf e do Centro de Informática e Pro
cessamento de Dados - Prodasen. 

Art. 29 A despesa decorrente da aplicação 
deste ato correrá à conta das dotações destinadas 
ao Senado Federal e aos seus órg~os supervisio-
nados, no Orçamento Geral da União. 

Art. 31 Este ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 41 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Sala da Comissão Diretora, 19 de setembro 
de 1988. - Humberto Lucena - Lourival 
Baptista- Jutahy Magalhães - Dlreeu c ..... 
neiro. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 

Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 70, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de AngéUca, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor co~ondente, em cruzados, a 4.600,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' Ê a Prefeitura Municipal de Angélica, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da 
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, -alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.600,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Federal, esta n11 qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social (F AS), destinada à aquisição de veiculo para transporte escolar, no município. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de setembro de 1988. ~Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 71, DE 1988 
Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a contratar operação de crédito no valor 

correspondente, em cruzados, a 4.700.000,~ Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 
Art. 1' Ê o Govefhi:> do Estado do Amazonas, nos terrnos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro 

de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a 
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4. 700.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), junto ao Banco do Estado do AmazonasS/A, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada 
à exec>~ção de obras referentes a projetes habitacionais, no Estado. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de setembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PÓRTO 
Dtretor..Ger~l do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

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

Oiretor Executivo 
ASSINATURAS LUIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 

Semestral ................................................. -....... .=. Cz$ 2.600,00 

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Diretor Adjunto 

Exemplar Avulso Cz$ 16,00 

Tiragem: 2.200-exemplares. 

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

RESOLUÇÃO N• 72, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 13.750.000,00 Obrigações do Tesot.iro Nacional 
(OTN). 

Art. 19 É o Govem6 do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2' da Resolução iJ.i 93, de 11 . 
de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.750.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Federal; esta na qualidade de agente financeiro da operação, destinada-· 
à implantação de sistema de gerenciamento dos recursos hídricos do Estado e e;v.ecução de obras de drenagem 
e controle de cheias nas diversas unidades hidrográficas segundo as quais está dividido. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de setembro de-1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 73, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a elevar 
em 1.700.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Art. 1' É a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, autorizada a elevar, tempora
riamente, o parâmetro estabelecido no inciso m do art, 2• da Resolução n' 62, de 28 de outubro de 1975, modificada 
pela Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir, mediante 
registro no Banco Central, 1.700~000,00'. Obrigações do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (OTM - RJ), 
destinadas ao giro da dMda consolidada interna móbiliária, vencível no corrente exercfcio. 

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 20 de setembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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l-ATA DA 26• RECII'IIÃO, EM 20 DE 
SETEMBRO DE 1988 

1.1-ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presidência 
- [nexistência de quorum para abertura da 

sessão e convo_c:ação de se.ssão_extrao_rd_inária 
a realizar-se amanhã, dia 21, às 14 horas e 
30 minutos, cOniürdem do Dia que designa. 

1.2-ENCE;RRAMENTO. 

SUMÁRIO 

2-EXPEDIENTE DESPACHADO 

2.2.1-0fidos do Sr. 1' Secretário da 
Câmara dos Deputados 

- N9 108/88, comunicando a aprovação 
das emendas do Senado Federal ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 7/88 (n' 8.387/86, na 
Cas?J de origem). (Projeto enviado à sanção 
em 19'9'88.) 

- N'~ 109/88, comunicando a rejeição da 
emenda do Senado Federa] ao Projeto de Lei 
da Câmara n» 99/86~(n9 5.289/85, na Casa 

de origem). (Projeto enviado à sanção em 
19·9·88.) 

3 -ATO DO PRESIDENTE DO SENA-
DO FEDERAL 

-N• 127, de 1988. 
4-ATASDECOMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LfDERES DE 
PARTIDOS 
7- COMPoSIÇÃO DE COMISSÕES 

PERMANENTES 

Ata da 26'-' Reunião, em 20 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária~ da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. João Menezes 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS •. SENADORES: . 

Aluízio Bezerra - Leopoldo Peres ~ Carlos 
De'Carli - Áureo Mello - Olavo Pires - João 
Menezes-Jarbas Passarinho- AJexandre Costa 
--João Lobo- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia 
de Carvalho - Mauro Benevides - Marcondes 
Gadelha - Rairnündo Lira - Marco Maciel -
Ney Maranhão-.Mansueto.de.Lavor- Luiz Viana 
-Jutahy Magalhães- Gerson Camata- João 
Câmon- Ne1son CarneirO -Itamar Franco- -
Fernando Henrique Câidoso --,- Iram Saraiva -
lnlpuan Costa Júnior - PompeU de SolJsa -
Mauricio CoiTêã - Louremberg Nunes Rocha
M6rcio Lacerda- Mendes Canal e-Leite Chaves 
-Affonso Camargo -José Richa_~Jorge Bor
nhausen - Carlos Chiarem - José Paulo Biso! 
-José FOgaça. 

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - A 
lista de presença acusa o_ comparecimento de 
34 Srs. Senadores. Entretanto, hão há em plenário 
o quorum regimental para a abertura da sessão. 

Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, lndepen~ 
cientemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presen~e reu
nião, convocando sessão extraordinária para 
amanhã, às 14 horas e 30_ minutos, com a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís. Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a a424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Plenârto. 

2 

Votação_, em turno único, do Projeto de Res_olu
ção no 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Mun1-
dpa1 de Mococa, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de Crédito no valoi Correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 ObrigaçOes do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 

-Votaçaó. em tUrno únícó, do ProJeto de Resolu-
ção n~ 38, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obri
gações do Tesouro Nacional_ (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resplu:
ção n" 46, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Altos, Estado do Piauí, a contratar opera
ção de_créctito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,0"0 ODrigãções do Tesouro Nacio
nal (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolu
ção n" 71, de 1988, que autoriia a Prefeitura Muni
cipal de Peabiru, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12-.775,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo - - -- ---

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projetei de Resolu
ção n~ 72, de 1988, i[:ue autorizà a Prefeitura Muni· 
cipal de Assu, Estado" do Rio Grande- do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres~ 
p:6ndente, em cruzados, a 5.965,23 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN}, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 74, de 1988, -Que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Luciara, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação- de- crédito no valor -cOirespon
dente, em cruzados, a 42.~7.69 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Re$01uM 
ção n9 76, de 1988, que autoriza a Prefeifur.:i MUni
cipal de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar ·operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8"0.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Plenário. 

9 

Vot~ção, em turno único, do .Projeto de Resolu
ção n9 93, de 1988, que autoriiã a Prefeitura Muni
cipal de T uriaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 72.000,00 Obrigações do TesoUro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

10 

Mensa_gem n<> 62, de 1988 (no 77/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Cénlehário-do Sul, Esta
do do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.414,38 
Obrigações do TeSOurõ Nacional (OTN). (Depen
dendo de parecer). 

11 

Mensagem n" 69;-de 1988 (n<> 84/88, na Cri· 
gem), relati.ya à proposta para que seja autorizada 
a Pref.eit~ Municipal de Miranda, ~do do Mato 
GrQs_stVilb Sul, a _contratar operação de crédito 
no v·alor correspondente, em cruzados, a 
83.082,71 Obrigações do Tesouro Nacional 

. (OTN). (Dependendo de parecer.) 
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12 

Mensagem n~ 129, de 1988 {n" 231/88, na ori- -
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de ltaberaba, Estado da Ba
hia, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 250.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN)_. (Dependendo 
de parecer.) 

13 

Mensagem n" 162, de 1988 (n" 302/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Gongogi, Esta-dO aã Ba
hia, a contratar operações de crédito no yalor_cor
respondente, em cruzados, a 73.309,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo 
de parecer). 

14 

Mensagem n" 198, de 1988 (n" 377/88. na Ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de -crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
6.400.000,00 ObrigaÇões do Tesouro Nacional 
(OTN). (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDErfi'E (João Menezes)- Está 
encerrada a reunião. 

(Levanta~st!! a reunião às 15 horas.}_ 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER
MOS DO §2" DOAR7: JBODOREOIMENrO 

INTERNO 

OFíCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEP<ITADOS 

fi9 1 08/aS, de 19 do corrente, comunicando 
a aprovação das emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara no 7 I de 1988 (n? 8.387/86, 
na Casa de origem), que cria a 1&_ Região _da 
Justiça do Trabalho e o respectivo Tribuna] Regio
nal do Trabaltro, institui a correspondente Procu
radoria Regional do Ministéri_o Público da União 
junto ~ Justiça do Trabalho, e dá __ outras provi
dências. 

N~ I 00/88, de 19 do corrente, comunicando 
a rejeíção da emenda do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara_ n9 99, de 1986 (n~ 5289185, na 
Câsa·de origem), que regula a profissão de Super
visor Educacional e_ d~termina outras providên-
cias. _ _ 

(Projetes enviados à s~nção_ em 19-9:-88.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 127, DE 1988 

O Presidente do senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item 
38, e 97, inciso N, do Regimento I_nterno .e de 
conformidade com a delegação de competência 
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n~ 2, de 1973, resolve nomear Newton Araújo 
Silva, T écn[co Legis1ativo, Clas~e Especial, Refe
rência NS-25, do Quadro Perrhanente do Senado 
Federal, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Legislativo, Código SF-DAS~T02.3, do 
Quadro Permanente do Senado Federal 

Senado Federal, 20 de setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente do Se
nado Federal 

ATAS DE COMISSÃO 
COMISSÁO PARLAJIIIENTAR 

. . DE INQOÉRITO 

Destinada a '"apurar a política de con~ 
ceSsões de emissoras de rádio e televi
São em todo o Pais, e Irregularidades 
oconidas no Mlnlstérlo das Comunlca-
çãEs''. -

7• REUNIÃO, REAUZADA EM 
15 DE JUNHO DE 1988 

AoS quinze dias do mês de junho do ano de 
mil novecentos e oitenta e oito, na salã de "reunióes 
da Comissão de FinançaS, presentes os Srs. Sena· 
dores Wilson Martins, Relator, João Menezes, Ger
son Camata, Edison Lobão, Pompeu de Sousa, 
Chagas Rodrigues e_ Mário Maia, reúne~se a CoM 
missão Parlamentar de Inquérito, destinada a 
"apurar a polftica de concessões de emissoras 
de rádio e televisão_ em todo o País,_ e irr:egula~ 
ridades no Ministério das Comunicações". 

J:: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
qUe, _em seguida, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Senador Mário Maia, Vice
Presidente, em exercício da Presidência, esclarece 
que il'á proceder a eleição de presidente, em virtt..iM 
de do afastamento do Sr. Senador Marcondes 
Gadelha. Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador 
Mário Maia, convida o Sr. Seilador Edison Lobão, 
para funcionar como escrutinador_. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resul
tado: 

P....a PR&Idente: 
Senador JOÃO MENEZES ...... ~ ......... ~. 7 votos 

o_ I:; declarado eleito,- Presidente, o Sr. Senador 
João- Menez._es. __ - - -

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador João 
Menezes agradece a honra com que foi -distin· 
guido por seus pares. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu
nião e, para constar, eu, Sõnia de Anârade Peixoto, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Pr:_esidente 
e ~~~à publicação. 

8• REUNIÃO, REAUZADA EM 
10 DE AGOSTO DE I 988. 

Aos dez .dias do mês de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta e oito, na sala de Reuniões 
da CorriisSão de Economia, presentes os senho
res Senadores João Menezes, Presidente, Wilson 
Martins, Relator, Chagas Rodrigues, Mário Maia, 
Edison Lobão e Nelson Wedekin, reúne-se a Co· 
missão Parlamentar de Inquérito, destinada a 
"apurar a politica de concessões de emissoras 
de rádio _e __ televisão em todo o Pafs, e irregula
ridades no Ministério das ComuniCações". 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

O Senhor Presidente, Senador João Menezes, 
propôs e a Comissão deddiu encerrar os traba
lhos, uma vez que não foi apresentado nenhum 
fato determinado_ e além ·do mais_, não existe ne
nhuma documentação sobre _irregularidades nas 
concessões de emissoras_ de rádio e televisão, 
tomando-se assim, sem Óbjetivo concreto. O pas
so seguinte, seria tentar mudar o mecanismo das 

referidas concessões, o que já consta no ''Projeto 
de Constituição". Assim sendo, o Sr. Relator, Se
nador Wilson Martins, apresentará o relatório final, 
para ser apreciado pela Comissão, na próxima 
quarta-feira, dia dezessete do _corrente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu
nião e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, 
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação. 

9• REUNIÃO, REAUZADA EM 
17 DE AGOSTO DE 1988 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano 
de mil novecentos e oitenta e oito,_ na Sala de 
Reuniões da Comissão de Economía, presentes 
os Senhores Senadores João Menezes, Presiden
te, Wilson Martins, Relator, Chagas Rodrigues, 
Nelson Wedekin e Gerson Camata, -reúne~se a 
Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a 
''apurar a polltica de concessões de emissoras 
de rádio e televisão em todo o_ País e irregula
rid~des no Mínistério das Comunicações". 
- E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Inicialmente, o Sr. Senador João Menezes, Pre
sidente, concede a palavra ao Senhor Senador 
Wilson Martins, Relator, que apresenta o relatório 
-tmal. conclUindo pela extinção da referida Comis
são. 

Posto em discussão e votação, é o relatório 
aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu
nião e, para constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, 
Assistente dã.-Corhissão,_lavrei a presente Ata que. 
lida e aprovada _será _assinada pelo-Senhor PresJ. 
dente_ e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 9' REUNJI.o DA CO. 
/11/SSÃO .PARLAMENTAR DE INQ(JÉRfTO, 
DESTINADA A "APURAR A POLfncA DE 
CONCESSÕES DE EMISSORA!'tDE RÁDIO 
ETELEVISÃOEM TODOOPNS, E /RREOU
I.ARIDADES NO /11/NISTÉRIO DAS COMU
NICAÇÕES'; REAUZADA EM 17 DE AGOS
TO DE 1988, OOE SE PUBUCA COMA DE
VIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESI
DENTE 

Presidente: Semidor JOÃO MENEZES" 
Relator. Senador WILSON MARTINS 

(Relatório Final) 
RELATÓRIO 1'1' 

-- Da_ Colillssã.o Parlamentar de Inqué
rito. destinada a "apurar a política de 
concessões de emissoras de rádio e tele
visão em todo o Pala, e bftgularidades 
ocorridas no Ministério das Comunica
ções". 

Relator: Senador Wilson Martins 
1 -A detida anáJise dos depoimentos até ago

ra prestados na CPl permite as seguintes conclu
-SÕes; 

a) o regulamento daS concessões está fulcra
do na Lei n" 4.117/62 (Código Brasileiro de Tele
comunicações); 

b) a ritualística d~ conces$ães, ~m síntese, 
é_a seguinte: _ __ ----~~-----~ _ _ · 

1- publica-se_ um edital com prazo de 45 a 
60 dias, para recebimento de propostas dos inte
ressado~ (empresas e entidades); 
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II- de posse das propostas, o Dentei faz um 
relatório, dando por habilitadas as empresas que 
atenderam as exigências formais do edital (atas 
constitutivos, situação fiScal, condição dos sócios 
e diretores etc). O relatório é enviado ao Ministro 
que, depois, leva os dados e informações ao_ Presiw 
dente da República que, em ato discricioriário e 
pessoal, escolhe a empresa que deve receber a 
concessão, expedindo o correspondente decreto. 
2-Não resta dúvida que o sistema regulador 

das concessóes de rádio e TV, pela legislação 
vigente, é autoritário e ilegítimo, ensejando práti~ 
cas condenáveis. 

Entretanto, do ponto de vista juridico, o sistema 
é legal. Eventuais distorções possibilitadas pela 
lei vigente, s6 serão superadas a partir de uma 
reforrruilação legislativa. 

Tendo a matéria recebido tratamento especí
fico na Comissão de Sistematização (Título VIU, 
Capítu1o V, do Projeto de Constituição), tudo leva 
a crer que, a partir da promulgação da nova Carta, 
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se aprovado o texto da proposta, o sistema de 
concessões de tádio e 1V será substancialmente 
alterado: O Executivo continuará com· poderes 
para outorgar e renovar concessões, permissões 
e autorizações, mas os atas serão submetidos 
à apreciação do Congresso Nacional, em regime 
de _llrgência (art. 226, Projeto de Constituição). 

Demais disso, para cumprir as novas tarefas, 
instituído, como órgão auxiliar do Congresso, o 
Conselho Nacional de Comunicação exercerá im
portante papel. 

Por outro lado, as concessões e permissões 
com prazo certo ( 1 O anos rádio e 15 anos lV), 
como consta da proposta constitucional, em mui
to contribuirá para o aprimoramento do sistema. 

3-A CPl tem 2. (dois) objetivos distintos: 
a) apurar a política de concessões de emis

soras de rádio e televisão em todo País e; 

b) apurar irregularidades ocorridas no Minis
tério das Comunicações. 

Com a promulgação da nova Constituição, o 
primeiro objetivo supra indicado estará prejudi
cado: a nova Con·stituição estabelecerá uma nova 
políticá -para o setor. 

Restará, portanto, a apuração de irregularidades 
no Ministério das Comunicações. Para tanto são 
necessárias acusações e imputação de fatos de
terminados. 

A partir da análise dos depoimentos até agora 
prestados na CPI e considerando a possibilidade 
dos pró-ximos serem prestados no mesmo estilo, 
tudo leva a crer que nenhuma irregularidade será 
denundada. 

Destarte, salvo melhor juízo, entendo que a CP! 
não atingirá seus objetivos, pelo que proponho 
a sua extinção. 

Sala das Comissões, 17 de agosto de 1988. 
-João Menezes, Presidente - Wilson_ Mar
tins, Relator - Nelson Wedeldn - CJlagas 
Rodrigues- GOI$on Camata. 

r 

I 



República Federativa do Brasil , 
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

SEÇÃO 11 

ANO XUII- N• 090 QWI"'TA-FEIRA, 22 DE SElEMBRO DE 1988 BRASIUA-DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto 

Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 74, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.689,02 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio ·Grande cÍo SUl, nos termos do art. 
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
3.689,02 Obrigáções do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Federal, esta 11a qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desimvolvimento Social (FAS), destinada à implantação de creches, no municipio. 

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

Senado Federal, 21 de setembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 75, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.821.876,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado elo Mato Grosso, !)OS termos elo art. 2• da Resolução 
n• 93, ele 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de elezembro de 1985, ambas do Senado 
Feeleral, autorizaela a contratar operação ele créelito no valor corresponelente, em cruzados, a 1.821.876,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Económica Federal, destinaela à execução de qbras dos Programas Prohap, 
Produrb e Finansa!Prosanear, no municíPio~ · - - - -

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senaelo Federal, 21 ele setembro ele 1988. -Senaelor Humberto Lucena, Presielente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 76, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 180.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da 
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 180.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional JQ'(N},junto ao Banco de Crédito Real de Min.,_(]erais SA,_ esta~n_a qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à execução de obras de implantirçãci i ccimplemimtação de infra-estrutura 
urbana em bairros do Município de Santos Dumont - programa Cura. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de setembro de 1988. ~ Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 77, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga, Estado de Goiãs, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 48.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Mu_nicipal de ltapuranga, Estado de Goiás, nos termos do artigo 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de !976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 48.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social (FAS ), destinada à implantação de meios-fios, saijetas, galerias pluviais e aquisição de 
equipamentos para coleta de lixo, no município. 

Art. 2• Esta Resolução entr_a em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de setembro de 198ll.-Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 78, DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado. do Rio de Janeiro a elevar o montante de sua dívida 
consolidada no valor correspondente a US$ 16,744,016.28 (dezessels mUhões, setecentos 
e quarenta e quatro mU, dezesseis dólares e vinte e oito centavos). 

Art 1' É o Governo do Estado do Rio ~de Janeiro autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros 
estabelecidos nos incisos I e III do art. 2• da Resoluç_ão n• 62, de 28_ de outubro de 1975, alterada pela de n• 
93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar operação de crédito no 
valor correspondente a US $ 16,7 44,0 16.28( dezesseis milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, dezesseis dólares 
e vinte e oito centavos), destinada à rolagem de 1 00% (cem por cento) das parcelas do principal, vencíveis em 
1988, relativas ao empréstimo contratado em 1980, no valor deUS$ 110,000,000.00 (cento e dez milh6es de dóhires). 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
Senado Federal, 21 de setembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 79, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do Sul, a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 49.342,11 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2• -
da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 49.342,11 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econôrriica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à implantaÇão de calçamento, galerias de águas pluviais, 
meios-fios e obras afins, no município. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 21 de~ setembro de !988. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 80, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.800,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Antônio João, Estado do Mato Grosso_ tlo Sul, nos termos do artigo 
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de !985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 
4.800,00 Obrigações do !esouro Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Féderal, esta na~ qualidade de gestora 
do Furido de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinada à aquisiçãode veículo para tran§porte escolar, 
no município. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de setembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do_artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 1'1' 81, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 62.192,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, Estado do Mato Grossc, nos termos do artigo 2' 
da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resclução n' 140, de 5 de dezemoro de 1985, ambas 
do Senado.Federal, autorizada a contratãr-·õrieraÇão de crédito no valor correspondente, ein cruzados, a 62.192,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN);-junto à Ooixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Sociªl_(FAS), destinada à implantação da oficina de artesãos e da unidade profissio-
nalizante, no município. · · · 

Art. ·2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 21 de setembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

1 -ATA DA 27• REUNIÃO, EM 21 DE. 1.3.1-Projeto de Lei 
SETEMBRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 
-Projeto de Decreto Legislativo no 21/88. 

de autoria do Senador Severo Gomes, que 
diSpõe sobre a suspensão da vigência dos atas 

1.1.1 -Comunicações da Presidência internacionais ainci_a não aprovados pelo Con-
- Inexistência de quorum para abertura gresso NacionaL 

da sessão. 1.3.2 - Re:querlmento 
-Convocação de sessão extraordinári_a a __ _ _ 

realizar-se amanhã, dia 22, às 14 horas e 30 - ..:...._ N1 136/88, do Senadorlrapuan CostaJú~ 
minutos, com Ordem do Dia que designa. hior, solicitando a prorrogação por mais 90 

- ____ -= __ --~ diasdoprazo_concedidoàComjssãoEspecial, 
1.2- ENCERRAMENTO criada com a fmalidade de levantar o grau 
1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO de estatização da economia bra_sileira e partici~ 

paç:ão das empresas estatais no endividamenw 
to externo __ e interno do País. 

2-ATO DO PRESIDENTE DO SENA-
DO FEDERAL 

-N' 128, de 1988. 

3-ATADECOMISSÂO 

4-MESA DIRETORA 

5- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

6 C:.. COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

- .. 

Ata da 27~ Reunião, em 21 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Jutahy Magalhães 

ÀS 14 HORAS E 30 MlNUfOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. S~ORES: . . 

Aluizio Bezerrn:- Leopoldo Peres -AureoMe
llo -João Menezes -Jarbas Passarinho -João 
Castelo- Alexandre Costa -JOão Lobo- Cha
gas Rodrigues- Álvaro PaCheco -Afonso SâiÍ
cho - Cid Sabóia de Carvalho ..::....... Mauro Bene
vides- Humberto Lucena._=_f'igy__Maranhão
Mansueto de LaYOI-:- Guilberme Palmeira - Di
valdo Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Fran
cisco Rollemberg - Lourival J?aptista - Jiitãny 
Magalhães - José lgnácio Ferreira - Gerson 
Camata - João Calmon - Afonso Arinos -
Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo 
Campos - Severo -cromes - Mauro Borges -
Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior -Pompeu 
de Sousa - Maurído Corrêa - Louremberg Nu
nes Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Cana1e 

"""'7'" Leite Çhaves - Affonso Camargo -José Ri~ 
cha --Jorge Bornhausen- Dirceu Carneiro ~ 
Nelson Wedekin -CarlosChiarelli-José Paulo 
Biso!- José Fogaça. 

O SR. l?I!ESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presença acusa o compare<:imento de 
27 Srs. Senad,ore;s. Entretanto, não há em plenário 
o ~orum regimental para a abertura da sessão. 

Nos tennos do § 2? do art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen~ 
deritemente de leitura. 

Nestas condiÇões, vou.encerrar a presente reu
nião, convocãndo sessão extraordinária a réali~ 
zar~se, amanhã, às 14 horas e 30 minutos, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ç:ão n" 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipa1 de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 8.424,51 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 _33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Mococ.a, Estado de ~o Paulo, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.146,62 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"" 38, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sül,TStado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13,519,74 Obri
gações do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 46, de 1988, que autOriz_a_ ª Erde_itura Muni
dpal de Altos, Estado do Piauí, a contratar opera
ção de crédito no valor_ corr_espondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 71, de 1988, que ãu_tOfizaa.-P"reféitufã Muni
dpal de Peabiru, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.775,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN) tendo . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto ele Resolu
ção no 72, de 1988, que autoriza ·a Prefeitura Muni
cipal de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação-de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.965,23 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

7 

Votação, em turno únjço, do Projeto de Resolu
ção n? 74, de 1988, que autoriza_ a Prefeitura Muni
cipal de Ludara, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 42.437,69 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN). tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

8 

Votação, em turno único_._ do Projeto de Resolu
ção no 76, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpal de Catcó, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 93, de 1988, que·autOriza a Prefeitura Muni
dpal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no .valor correspondente, em 
cruzados, a 72.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
10 

Mensagem n? 62, de 1988 (ri0 77/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, Esta
do do Paraná, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.414,38 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Depen
dendo de parecer.) 
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Mensagem no 69, de 1988 (n" 84/88, na ori~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Miranda, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a ~oQtratar, Operação de .crédito 
no valor~ correspondente, em cruzados, a 
83.082,t1 Obrigações do Tesouro ONacioilal 
(OTN). (Dependendo de parecer.) 

12 

Mensagem no 129, de 1988 (no 231/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de ltaberaba, Estado da Ba
hia, a contratar "operaçãCfde crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 250:000,00 Obriga
çqes do ~escuro Nacional (OTN). (Dependendo 
de parecer.) 

13 

Mensagem rf 162, de 1988 (n? 302/88, na ori
gem}, relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Gon!Jogi, Estado da Ba
hia,a contratar_operações de crédito no valor cor
iesp0r1dente, em cruzados, a 73.309,00 Obriga
ções do T escuro Nacional (OTN). (Dependendo 
de parecer.) 

14 

Mensagem n9 198, de 1988 (n" 377/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operaÇão de crédito 
no valor correspondente, em cruzados,. a 
6.400.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Estã encerrada a reunião. -

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 55 
minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER
MOS DO § 2' DO ARTIGO 180 DO REGI
MENTO INTERNO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
ri• 21, de 1988 

Dispõe sobre a suspensão da vigência 
dos atos intemadonals ainda não apro
vados pelo Congresso Nacional. 

Art 1° Todos os atas intemaclonais.celebra
dos pelo Presidente da República ou por ministos 
de Estado, nos termos do art. 84, IV, da Consti~ 
tuição, e que não tenham sido aprovados pelo 
Congresso Nacional até o dia 6 de outubro de 
1988, terão sua vigência suspensa até que o Con
gresso Nacional resolva definitivamente sobre 
eles. 

Art. 2° Este decreto legíslativo entra em vi~or 
na data de sua publicaão, revogadas as dispo
sições em contrário. 

Justiflcac;áo 

Dentro de alguns dias, entrará em vigor a nova 
Constituição do Brasil. A que ainda nos rege, 

no morriento em que apresentamoS este projeto, 
estabelece, em seu -art. 44, I, que e competência 
exclusiva do Congresso Nacional "resolver defini
tivamente sobre os tratados, convenções e atos 
internacionais celebrados pelo Presidente da Re
pública". Por sua vez, a nova Constituição diz, 
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em seu art. 49, 1: que é da CO!Tlpetência exclusiva 
do Congresso Nacional "resolver definitivamente 
sobre tratados e acordos internacionais ou atas 
que acarretem encargos ou compromissos gravo~ 
sos ao patrimônio nacional''. 

O presente projeto destina-se a dirimir dúvidas 
a respeitO dos ates internacionais que; firmados 
sob a vigência do texto constitucional, devam ser 
apreciados pelo Congresso Nacional quando já 
estiver promulgada a nova Constituição. A partici
pação do Congresso na celebração desses <:om
promissos é fundamental para o equilíbrio entre 
os Poderes, e a tentativa de impedi-la configura 
cerceamento do livre exercido do Poder Legis
lativo. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1988. 
- Senador Severo Gomes. 

- ií'\s Co~fssóes (ie ·constituiçáo e Justiça 
e de Relações Exteriores.) 

REQUERIMEI'ITO ri• 136, DE 1988 

OF. Ne 014/88- CEEB 
Brasília, 15 de setembro de 198"8 

Exmo. Sr. 
SenadOr Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Na qualidade de Presidente da Comissão Espe

cial, criada através do Requerimento no 73 de 
1987, com a finalidade de 'levantar o graU de 
estatização da economia brasileira e participação 
das empresas estatais no endividamento externo 
e intemõ dO Pa1s", venho, pelo presente, solicitar 
á Vossa Excelência, a prorrogação por mais 90 
(noventa) dias do prazo concedido a esta Comis
são que se encerrará dia 28 do corrente. 
- Aproveito a op·ortunidade para renovar a Vossa 

Excelência, protestos de estima e apreço. -Ira~ 
puan Costa Júnior, Presidente. 

__ Al'O DO PRESIDENTE 
ri• 1õl8, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em con
formidade com a delegação de competência que 
lhe foi outorgada pelo Ato no 2 de 1973, revigorada 
pelo Ato da Comissão Diretora n9 12, de 1983, 
de acordo com o disposto na Res.olução no 130, 
de 1980, e teitdo em vista o que consta do Pro
cesso n 9 010208!88-7, resolve autorizar a altera
ção do contrato de trabalho da servidora Maria 
Helena Ruy Ferreira, Técnico em Legislação e 
Orçamento, Classe "B", Referência NS~21, do 
Quadro de._ Pessoal CLT do Senado Federal, para, 
temporariamente, exercer o emprego de assessor 
técnico. do gabinete do Senador José Ignácio Fer
reira, com o salário mensal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, a partir de 11 de agosto 
de 1988. 

Seri.ado Federal, 20 de setembro de 1988.
Humberto Lucena, Presidente. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 

12• REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
EM 16 DE SETEMBRO DE 1988 

As dez horas do dia dezesseis de set~bro de 
hum mil novecentos e oitenta e oito, na Sala de 
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Reuniões da Presidência, reúne-se a Comissão os presentes o respectivo Ato, que vai à publi-
Diretora do Senado Federal, presentes os Exce- ___ cação. 
lentíssimos Senhores Senadores Humberto Luce- 6) "Proposta de Reestruturação Administrativa 
na, Presjdente, Lourival Baptista, Segundo-Vice- pafa o Senado Federal';. 
Presidente, Jutahy Maga1hães. Prímefro-Secretá- O Plenário decide distribuir a matéria aos mem-
rio, e Dirceu Carneiro, Terceiro-Secretário. Dei- bros da Comissão Dtreíora para exame e posterior 
xam de comparecer, por motivos justificados, os deliberação. 
Excelentíssimos Senhores Senadores José lgná- ~- 7) -Processo n~ 018479/87-1, que apura- faltas 
cio, Primeiro-Vice-Presidente, Odacir Soares, Se- injuStificadas ao serViço cometidas pelo servidor 
gundo-Secretário, e João Castelo, Quarto-Secre- Edvaldo Uma de Albuquerque, com relatório da 
tário. respediva Comissão de Inquérito e Parecer do 

Ao iniciar oS- trabalhos, o Senhor Presidente Prlmeirá-S_ecr~tário pela aplicação da pena de de-
concede a palavra ao Senhor Senador Jutahy Ma- missão. 
galhães, Primeiro-Secretário, que submete aos A matéria é distribuída ao Senador Lourival 
presentes as seguintes matérias: -6.ç1ptista para relatar. · 

1) Prestaç!o de COhtas do Furido Especial do ·a) Processo no 000996/88-2 referente a solici-
Senado Federal (Funsen), relativas ao segundo tação de autorização para alienação de máquinas 
trimestre de 1988, com Parecer favorável da Audi- de escrever constantes da relação de fls. 87 a 
toria (Processo nc O 1 0084/88-6). A matéria é apre- 93, num total de 75 unidades, consideradas antie-
vada, após ser discutida. conôrnicas pela Subsecretaria de Administração 

2) Prestações de Contas do Prodasen e do de Material e Patrimônio, conforme consta de do-
Fundo de lnf011T1ática e Processamento de Dados comento de fls. 181. -
do Senado Federal (Fundasen), relativas ao pri- - A Comissão Diretora concede a autorização, 
me iro trimestre de 1988 (Processo- n~ ·após discutida a matéria. 
000.312/88-6). A matéria é aprovada, após discu- 9) Proposta da Secretaria de Serviços Espe-
tida. dais no sentido de ser revogada a Tornada de 

Preços_ no 25/88, destinada à contratação de em-
3) Processo n~ 009111/88~6, ei-n que a Asso- presa para prestação de serviço de transporte dos 

ciação dos Servidores do Senado Federal (Asse- servfdores do Senado Federal, considerando a 
fe), faz diversas solicitações à ComisSão Diretora. falta de recursos orçamentários específicos, tendo 

Após discutida a matéria, os presentes aprovam em yista 0 menor preço proposto pãra a execução 
o Parecer do Primeiro-Secretário, com alteração, desse serviço situar-se cerca de 362% acima do 
apenas, na parte relativa à cessão de servidores. preço inicialmente estimado. 
Neste caso, ficou decidido que apenas dois servi- A matéria é exaustivamente discutida e apre
dores_ serão colocados à disposição da Assefe: vada pelos presentes, ficando 0 Senhor Primeiro
o Presidente e _outro membro da Diretoria por Secretário autorizado a formalizar a revogação da 
ele escolhido, durante um mandato. referida T amada de Preços. 

4) Anteprojeto de Resolução que "estabelece Aseguir,oSenhorPresidenteconcedeapa1avra 
normas sobre vantagens de pessoal do Senado ao Diretor-Geral que traz ao conhecimento e deci~ 
Federal". são da Comissão Diretora o_s seguintes assuntos: 

Os presentes decidem distribuir a matéria a a) Proposta de Ato da Comissão Diretora rea~ 
todos os membros da Mesa para exame e poste- justando os valores dos v~ncimentos, salários, sa-
rior discussão pelo Colegiada. lários-farnília, gratificações e proventos dos servi-

5) PrOposta de Ato da Comissão Diretora dis~ dores do Senado Federal, do CEGRAF e do PRo:. 
pondo "sobre contratos do cr_edenc:iamento de DASEN, a partir de 1 ~ de setembro de 1988, no 
entidades prestadoras de serviços de saúde, no percentual de 21,39% (vinte e um vírgula trinta 
âmbito do Senado Federal". e nove) em decorrência da variação da URP. 

A matéria é discutida e aprovada, assinando A matéria é _discutida e aprovada, assínando 

Setembro de 1988 

os presentes o respectivo Ato, que vai à publi
cação. 

b) Proposta _c!e Ato da Comissão Diretora rea~ 
justando os valores dos subsídios (partes fixa e 
variável) e ajuda de custo dos Sen<Jdores, a partir 
de 1 n de setembro de 1988, no percentuãJ d-e 
21,39% (\'iDte e um vírgula trinta e nove) em de
corrência da variação da URP. 

A matéria é aprov-ada, após discutida, assinando 
os presentes o respectivo Ato, que vai à publi
cação. 

c) Proposta de Ato da Comissão O ire tora crian
do "o Setor de Controle e Fiscalização do Serviço 
Alimentar do Senado Federal". A matéria é discu
tida e aprovada, assinando _os presentes o respec
tivo Ato, que vai à publicação. 

d) Processo no O 18480/87 -0~ effi que o servi
dor Victor Rezende Castro C8ia00 solicita revisão 
do ·Processo n9 017192187-0 (Pedido de ressarci
mento de despesas médicas), que se encontrava 
com pedido de vista ao Senador João Castelo. 

Tendo em vista a apresentação, pelo servidor, 
de novo pedido de ressarcimento das mesmas 
despesas, com correção monetária (Proçe:sso n~ 
011442/88-3, a matéria retoma ao relator, Sena
dor Dirceu Carneiro. 

Em continuação, o Senhor Presidente conc_ede 
a palavra ao Senador Dirceu Carneiro, Terceiro
Secretário, que apresenta Parecer pelo arquiva
mento do Processo n~ 001215/88-4, que apura 
faltas injustificadas ao_ serviço cometidas pela ser
vidora Nina Lucia Lemos Torres. A Comissão Di
retora, após discutir a matéria, aprova o Parecer. 

Em seguida, o Senhor Presidente propõe a cria
ção de uma Subcomissão, composta pelos Sena
dores Dirceu Cameiro,- Lourival Baptista e João 
Castelo, para, sob a coordenação do primeiro, 
proceder ao levantamento do espaço físico do 
Senado Federal e propor medidas que visem ao 
melhor funcionamento da Casa. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos, às doze horas, pelo 
que eu, José Passos Porto, Diretor-Geral e Secre
tário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata 
que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, 
vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 16 de setembro 
de 1988.- Humberto Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 

termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presjdente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 82, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dia
mantino, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor cor~ 
respondente, em cruzados, a 300.000,00 
OJ»rlgações do Tesouro Nacional -
(OI'n). 

Art:. }9' É a Prefeitura Municipal de Diaman
tino, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 
:211 da Resolução n"l93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução nQ 140, de 5 de dezem~ro 
de 1985, ambas _do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crêdito no valor corres
pondente, em cruzados, a 300.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- (OTN),junto à Caixa Eco
nômica Federai, esta na qualidade de agente fi
nanceiro da _operação, destinada à execução de 
obras do Programa PROOORB, no Munidpio. 

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

Senado Federal, 21 de setembro de 1988. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 83, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
João Câmara, Estado do Rio Grande do 
Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados~ 
a 65.000,00 Obrigações do Tesouro Naw 
clonai- (OTN). 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de João Câ
mara, Estado do Rio Grande d(:i"-Norte, nos termos 

do artigQ 2D da Resolução n~ 93, de 11 çie outubro 
ele 1976; alterada pela Resolução n" 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 

- autorizada a contratar operação de crédito no va-
lor correspondente,_ em Cf!.!zados, .a 65.000,00 
Obrigações do T eSoLlró Nacional- (OTN), junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na 
qualidade de agente financeiro da operação, desti
nada à pavimentação de calçamento a paralele
pípedo e construção de galerias pluviais nos diver
sos bairros do Munidp!o. 

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

Senado Federai, 21 de setembro de 1988._
Senador Humberto Lucena, Presiden~~· 

-_ Faço Saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituíção, 
e-eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOWÇÃON•84,DE 1988 

1\.utoriza a Prefeitura Municipal de Pa
tci. de Mlnao, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
300.000,00 Obrigaçó;el> do 'Tesouro Na
clonai (OTN). 

Art. 1 o É- a Prefeitura MUnicipal de Patos de 
Minas, Estado de .Minas Geráis, nos termos do 
artigo 29 da ResolUçáo ri" "93, de J 1 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 300.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
S.A., este na qualidade de agente financeiro da 

_operação, destinada ao financiamento de estudos, 
ptojetos técni~os e execução de obras dentro do 
Programa PROOORB, no Município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na aatã 
de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1988. -
Senador Humberte Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 85, DE 1988 

Autoriza a PÍ-efeltura M..;uclpal de Ca· 
sa Branca, Estado de São Paulo, a con
tratar Operação de crédJto no valor cor
respondente, em cruzados, a 250.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Casa Brc.m
ca, EStado de São Paulo~ nos termos do artigo 

-zç da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 250.000,00 dbilfiações 
do T escuro Nacional - OTN, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo SA, este na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada a 
estudos, programas, projetas. obras e outros en
cargos, <Iue aieridam às fmalidades do Projeto 
Cura, no Município. 

Arl 29 Esta resolução entra em vigOr na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de setembro de 198g. ~ 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, -inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 
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PASSOS PORTO 
Oiretor·Geral do Senado Federal 
AGACIEL OA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Oiretor Administrativo 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiret04" Industrial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

RESOLUÇÃO N• 86, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Miguel do Araguala, Estado de Goiás, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
69.954,43 Obrigações do Tesouro Na
dona! (OTN). 

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de São Miguel 
do Araguaia, Estado de Goiás, ilos termos do 
art. 29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de _ 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 69.954,43 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Econômica Federal, esta Pa qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obras do programa Produrb, no mu
nk:ípío. 

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

Senado Federal, 21 de setembro de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO No 87, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Al
vlnópolis, Estado de Minas Gerais, a con
tratar operação de crédito no valor cof>o 
respondente, em cruzados, a 20.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

Arl 1 o I:-a Prefeitura Municipal de Alvinópolis, 
Estado de Minas Gerais, nos tefmos dQ art. 2° ~ 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do S_e_nÇ)d_Q_federal, autorizada 
a _contratar operação de crédito no valor corres· 
pondente, em cruzados_. a 2_0.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Econô· 
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinada à implantação de calçamento, 
no município. 

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

Senado Federal, 21 de setembro de 1988. ~
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

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

ASSINATURAS 

Semestral ............................................... Cz$ 2.600,00 

Exemplar Avulso ~~$16,00 

Tiragem: 2.20U..exemplares. -

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

RESOLUÇÃO 
N• 88, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arai 
Moreira, Estado de Mato Grosso do SuJ, 
a CQOtl'a"ª-r operação de cl-édito nõ valor 
_corresp-ondente, em cruzados, a 
48.411,27 Obrigações do Tesouro Na
dona) (OTN). 

Art. 1 ~ É a Prefeitwa Municipal de Arai Mo
reira, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do artigo 2" da Resoluç~o_n_~ 93, de 11_ de çutubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de _dezembro de 1985, ambas do Senado Fe:d~ral, 
autorizada a contratar operação de crê<;litq__f!O va
io!- correSpondente, erri- cruzados, a 4aA 11,27 _ 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTNljunto à 
Caixa EconômiCá Federal, esta na <i\1-alid<J;de de 
gestora do Fundo de Apoio ao DesenvOlvimento 

-Social (FAS) destinada à- implantação de águas 
pluviais, guias e sarjetas, no município. 

Art, 2o Est9 resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Fed~ré!-1. ?1 Qe setembro d~ 1 5}~8. -
_Senador H9mbe~ Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do arl _42, inciso Vl da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• 89, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de To-
1edo, Estado do Paraná, a contratar ope
ração de crédito no va1or corTeSponden
te, em cruzados, a 20.864,66 Obrlgaç6es 
do Tesouro Nacional (OTN). 

- Art. T~ I: a Prefeitura Municipal ~e TOledo, Es
tado do Paraná, nos téiTrios-dO-art "2'o dct ResOlU
ção nQ 93, de 11 de outubro de 1976,·_aJté;c:td.a
pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a ç:çmtratar 
-clperação-de Crédito nO-valor corre.spOOdente, em 
cruzadas, a 20.864,6f? Obrigações do T escuro 
Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na quaJidãde de gestora do FUndo -de 

Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) destina
da à aquisi_ção de veícu1os para transporte es_colar, 
no município. 

Art._ 2° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Sen<;3do Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e 
eu, Humberto Luç:ena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 90, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ta· 
quarussti, Estado do Mato Grosso do 
Sul,-3. cOntratar Operação de crédito no 

- Vã.lor correspondente, em cruzados, a 
6.098,68 Obrigações do Tesourc:t Naclo
llal (OTN). 

Arl 1 o É a Prefeitura Municip-al de Taquarus
su, Estado do Mato Grosso c;lo Sul,_ nos tw.rnos 
do artigo 2° da Resolüçãó ~n" 93, de 11 çle out\Jbro 
de 1976, alterada pela Resolução nQ 140, de 5 
d~ de?;embro de 1985, am}?._as do Senadq Federai, 
autorizada a contratar operação cfe crédito no va-
10f correspondente, -em-áUzãdOs~ a- 6.098,68 
Úbrigações dO Te:oouro NãciOnal (PTfi1-junto 
à Caixa Económica Federal, es@ o_a qUalidade 
de geStora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (fAS),_ Qestinada à a_qui!:lição de_ veí
culos para transp·orte escolar~ no Município. 

Art. 2o Esta resolução entra erp vigor na data 
de: sua, publicação. , _ 

Senado Federal, :;21 de setembro de 1988.
Senador Ht~nlberto Lucena, Presidente." - · 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso Vl, d_a Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• 91, DE 1988 

- --Autoriza a Prefeitura Municipal de Po-
-xoréu, Estado do Mato Grosso, a contra-
tar operação de crédito no valor coiTeS
pondente, em cruzados, a 197.554,00 
Obrigações do Tesouro Nadomil (OTN). 

Art. ~ ~ ~ a Pref_eiturª Municipal de Poxoréu, 
· Estado do ~to Qrqsso~ n9s termos· do -artigo 
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2'1 da ReSOlução n? 93, de 1 Cde-oUtüOro de 1976, 
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal,_autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 197.554,00 Obrigações 
do Tesouro NacionaJ (OTN),junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidaâe de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(F AS), des,tinada à execução de pavimentação 
com lajotas, guias e sarjetas e canalisação de 
águas pluviais, no Município. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigOr !lá-data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de setembro- de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. _ 

Faço saber que o SenadO Federal aprovou, nos 
terrnos do artigo 42, inciso VI, da Cof!stituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUçAO N• 92, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Na
tal, Estado do Rio Grande do Norte, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
431.150,00 Obrigações do Tesouro Na· 
dona! (OTI'I). 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Natal, Esta· 
do do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizad-a-a cõntratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 431.150,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) destina
da à implantação de drenagem, esgoto sanitário 
e pavimentação, no município. 

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

Senado Federal, 21 de setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

l-ATA DA 48• SESSÃO, EM 22 DE 
SETEMBRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Projetas recebidos da Câmara 
dos Deputados 

- Projeto de Lei da CârÍlara n" 38/8"8- (n" 
558/88, na Casa de origem), que autoriza o 
tnstituto de AdministraÇão Financeira da Previ
dência e Assistência Social-lAPAS a doar à 
Academia Nacional de Medicina imóveis desti
nados à instalação de centros de estudo e 
pesquisa. 

-Projeto -de Lei da Câmara n" 39/88 \n" 
869/88, na Casa de origem), que modifica a 
redação do inciso I do art. 28 da Lei n1 7.664, 
de 29 de junho de 1988, estabelecendo novo 
horário para ve!culação _de propaganda eleito-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Sexta-feira 23 2543 

- F"aço saber Que o Senado Federal aProvou, nos 
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição, 
e· eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
s~guinte 

RESOLUçAO N• 93, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura_ Municipal de 
Rondon6polis, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
~.000,00 Obrigações do Tesouro Na
~c:lonal (OTI'I)- _ 

Ait. 19 É a Prefeitura Municipal de Rondonó
polis, Estado do Mato Grosso, nos termos do arti
go-2"' da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 800.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Caixa Económica Federal, destinada à execução 
de obras do Programa Produrb, no município. 

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

Senado Federa[, 21 de setembro de 1988.
Senador Humberto Lucena. 

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

-_e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUçAO N• 94, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Vár
zea Grande, Estado do Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
200.QOO,OO Obrigações do Tesouro Na
dona! (OTI'I). 

Art. -i~--~-a Prefeitura Municipal de Várz_ea· 
Grande, Estado do Mato Grosso, nos termos do 
artigo 2~ -da Resolução n" 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 

SUMÁRIO 
raJ para as eleições municipais de 15 de no
vembro de 198K 

1.2.2- O!ldos 

-N~ 112/88, do to Secretário da Câmara 
dos Deputados, comunicando a aprovação 
sem emendas, do Projeto de Lei do Senado 
n" 31/85 __ (n" 8.340/86, naquela Casa), que esta
belece normas para vôo por instrumentos e 
dá outras providências. 

- N~ 597/88, do Presidente da Assembléia 
Nacional ·constituinte, ftXaildo para 5 de ou tu

-bro próxirrio a soleriidade de promulgaçãO da 
Constituis;ão _da República. -

1.23:..::.:.. Comunicações da Presidência 
- Recebiniento da Mensagem n" 203/88 

(n" 38.6/88,- na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República, solicita autorização 
para que o Governo do Estado da Bahia possa 

de dez.erribro de 1985, ambas do Senado Federai, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 200.000;00 
Obrígações do Tesouro Naclonal (OTN), junto 
à Caiiã Ec_oilômiCa Federal, esta na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obras do programa Produrb, no mu-
nicípio. -

Art. 2" Esta resOluÇão entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1988. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLOçAO N• 95, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Gaspar, Estado de Santa Catarina, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
125.000,00 Obrigações do Tesouro Na
dona! (OTI'I). 

Art. 1" .é:. a_ Prefeitura Municipal_ de Gaspar, 
Estado de Santa Catarina, nos tE:fm0-5 do artigo 
29 da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela ReSOlução n9 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 125.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de agente fman
ceiro da operação, destinada à implantação, am
pliação e melhorias dos sistemas de abastecimen
to de água e esgotos sanitários, no município. 

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

Senado Federal, 21 de setembro de 1988.·
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

contra_!ar operação de_ crédito para o fim que 
específica.- -

-Recebimento de comunicações de Sena
dores que se aUsentariam do País, no período 
de 19 a 24 do corrente. 

1.2.4 -Apreciação de matéria 
Requerimento_nQ-136, de 1988, lido em ses

são anterior. Aprovado. 

1.2.5- Comunicação 
-Do Senador Álvarõ" PaCheco," de que ausen

tará do Pais. 
1.2.6- Requerimento 
- N? 137/88, de autoria dos Senadores NeJ- -

son Carneiro e Leopoldo Peres, solicitando vo
to de pesar e levantamento da sessão, pelo 
falecimento do Deputado Norberto Schwan
tes. Aprovado, tendo usado da palavra no 
seu encaminhamento o Senador Mauro Bene-
vides. -
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1.2.7- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a rea

lizar-se hoje, às 18 horas e 35 minutos, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.3- ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 49' SESSAO, EM 22 DE 
SETEMBRO DE 1988 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENJ:E 

2.2.1- Mensagem do Senhor Presl~ 
dente da República 

- N~ 204/88 (n~_ 387/88, nª origem), refe
rente à escolha do Dr. Homero Santos para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas d<J (Jn_iã_Q_ na vaga decorrente da apo- -
sentadoria do __Ministro Ivan Luz. 

2.2.2 - Leitura de projetos 

- N~ 68/88, de autoria do _Senador João 
Menezes, que institui o "Dia Nacio~l do Fotó
grafo Profissional" e__óiitiãl~a. rló Brasil, a co
memoração do "Dia Mundial da Fotografia". 

- N~ 69/88, de autoria- do Senador João 
Menezes que dispõe oobre o exercício da Pro
fissão de Fotógrafo Profissional, do Técnico 
em Fotografia e_ dá outras providênicas. 

2.2.3 -Requerimentos 

- N? 138/88, de urgência para a Mensagem 
nQ 198/88, relativa_ à_ proposta para que seja 
autorizada a PrefeitUra Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, a contratai ope
ração de crédilQ_11_Q valor correspondente, em 
cruzados, a 6.400-.000,00 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN. 

- N~ 139/88", de urgência pã~a-o PrOjeto 
de Decreto Legislativo n? 21/&_e...__de autoria 
do Senador Severo GOmes, que dispõe sobre 
a suspensão da vigência dos atos internac;io~ _ 
nais ainda não aprovados pelo Congresso Na
cional. 

2.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR MANSUETO DE LAVOR- Ma

nifestação de servidores da Sema contra a 
devastação da Amazônia. Reunião do Parla
mento Latino-americano em Buenos Aires. 

SENADOR LEITE CIV\I>fS -'--Apelo em fa
vor da Fundação Abrigo do Cristo Redentor. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n? 31, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Es
tado do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédito no '.{a]Q( mrr_espondente, em 
cruzados. a 8.424,51 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). Aprovado, após usarem da 
palavra os Srs. Senadores Juthay Magalhães, 
João Menezes e Nei_s._on Carneiro. · -

Redação fmal_ do, Projeto de Res_olução nç 
31/88. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 33,- de 1988; que
autoriza a PrefeJtura_Munldpal de Mococa, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 

a21.146,62 ObriQações do Tesouro Nacional 
(OTN). Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
33/88. Aprovada À promulgaçãcr. 
_.Projeto de_ -~esolução no 38, de 1988, que 

.ãutoriza a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em -cruzados, a 13.519,74 Obrigações 
do Tesouto Nadonal (OTN). Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
38/88. Aprovã.da. À promulgação. ---

Projeto de Resolução n~ 46, de i 988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Altos, Esta
do do Piauí, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000.00- Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). Aprovado. 

Red_ação final do Projeto de Resolução no 
46/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução no 71, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Peabiru, Es
ta_Qo do Paraná, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 12.775,48 Obrigações do T escuro Nacional 
(OTN). Aprovado. 

Redação fin.,I do Pr9jeto de Resolução nç 
71/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de R~olução no 72, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Assu, Estado 
do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 5.965,23 Obrigações do Tesouro Na
dona! (OTN). Aprovado. 

Redação final do Projeto de_ Resolução n? 
72/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 74, de 1988; que 
.au.torizª---ª--Prefeitura Municipal de Luciara, Es
tado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 42.437,69 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN). Aprovado. 

Redação_ final do, Projeto d~ Resoluç~o _n9 
74/ff8. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução no 76, de 1988, que 
autoriza a Pr~feitura Municipal de Caic__ó, Esta
-do do Rio Grãnde dO Norte, a cont!atar opera
ção de crédito no valor c_orrespondente, em 

- cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tes_ouro 
Nacional (OTN). Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n9 
76/8"8: Aprovada. À promulgação. 

PrOjeto de Resolução No 93, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Es-

-~ tado do Maranhão; a contratar operação de 
ciédltO nO valor coiTespondente, em cruzados, 
a 72.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). Aprovado-

Redação 6nal do Projeto de Resolução n9 
93/88. Aprovada- A promulgação. 

Mensagem no 62, de 1988 (no 77/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a ~efeitura Municipal de Centenário do 
Sul, Estado do Paraná, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, ~IJ1 cruza
dos, a 5A14,38 Obrigações do Tesouro Na
dona! (OTN). Discussão encenada, do Pro
jeto de Resolução n9 126/88, oferecido pelo 

Senador Leite ChaVes em parece-r proferido 
nesta data, devendo a votação s~r feita na pró
xima sessão. 

Mensagem _n~ 69, de 1988 (n?" 84/88; na 
·origem), rt:_lativa à _prop~a para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Miranda, Esta
do do Mato Grosso do Sul, a contra4J;r opera
Ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 83.082, 71_ Obrigações do T escuro 
Nadona1 (OTN). Discussão enç~rrada. do 
Projeto de Resolução n" 127/88, oferecido pelo 
Senador Wilson Martins em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na pró-
xima sessão. - -

Mensagem n~ 129, de 1988 (no 231188, na 
orig_em), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Munidpa1 de ltaberaba, Es
tado da Bahia, a contratar operaçãO de crédito 
_no valor correspondente, em cruzados, a 
250.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN) Discussão encerrada, dO Projeto de 
Resolução n" 128/88, 6fereddo pelo Senador 
Jutahy Mãgalhães em parecer proferido nesta 
data, devençlo a votação ser feita -nã, próxima 
seSsão. - - -

Mensagem no 162, de 1988_(no 302/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a PrefeitUra Municipal de Gongogi, Esta
do da Bahia, a contratar operações de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
73309,00 Obrigações do Tesouro _Nacional 
(OTN}. Discussão encerrada, do Projeto de 

- Resolução nç 129/88, oferecido pelo Senador _ 
Jutahy Magalhães em parecer proferido nesta 
data, devendo a: votação ser feita na próxima 
seSsão. - -

Mensagem n9 198, de 1988 (n<- 377/88, na 
orfgem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de BelO Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, a contratar op_eração 
de crédito no valor çorrespondente, em cruza
dos, a 6.400.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). Discussão encenada, do 
Projeto de Resolução n" 130/88, ofei-icido pelo 
Senador Alfredo Campos em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita _ 
na sessão seguinte. 

2.3.1 - Matérias aprecldas após a Or
dem do Dia 

- Redação fmal do Projeto de Resolução 
n9 130/88, em regime de urgência nos temos 
do Requerimento n9 138/88,lido no Expedien
te. Aprovada. À promulgação. 

- R~u~ento nç 139/88, de urgência pa
ra o Projeto de Decreto LegisJativo n9 21/88. 
Declarado prejudicado por falta de "quo
rum" para sua votação, após usarem da pala
vra os Srs. João ·Menezes, José lgnácio Fer-: _ 
reira e Leite Chaves. 

2.3.2 -Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NELSON WEDEKIN ~ Opera

ç:ão desmonte da Empresa Brasileira de Assis
-tência Técnica e Extensão Rurãl (EMBRA~ 
TER). 

SENADOR fTAMAR FRANCO- Artigo do 
arquiteto Oscar Niemeyer sob o título "O novo 
Ministro da Cultwa". Carta dirigida ao Presi-
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dente da República pelo ex-Deputado Federal 
Aéclo Ferreira da Cunha, pedihdo -o cancela
mento de sua nomeação para Ministro do Tri
bunal de Contas da União. 

SENADOR MAURO BORGES - Deferi
mento do pedido de r_egistro definitivo do Par
tido Democrata Cristão por parte -do Tribunal 
Superior Eleitoral. " -

SENADOR MARCO MA GEL - Manuten
ção do subsídio concedído a ãlcõbl-qtiímica 
até 1992. .~ 

SE!YADOR CARLOS CRIAl?ELU - lncre
mento das relações comerciais entre os gover
nos do Brasil e da Argentina. 

SEIYADOR JaTAHY MAGALHÀES- Fim 
da moratória brasileira. 

SEIYADOR LOURIVAL BAPTISTA - Atua
ção conjunta dos Ministros do Trabalho e da 
Saúde no controle do _tabagismo no Brasil. 

2.3.3 -Comunicação da Presidência 
Con_yo_cação de sessão extraordinária a rea

lizar-sê atnarihã, dia 23, às 1 O horas, com Or-
dem do Dia que designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

3-DISCCIRSOS PROJ'!Cil'ICIADOS 
EM SEsSÕES ANIERIORES. 

- Do Senador Od &!bóia de CarValho, 
proferidos nas sessões de 13-9-88 e 15-9-88. 

4- PORTARIAS DO t• SECRETÁRIO 
DO SENADO FEDERAL 
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· N" 19 e 20, de 1988. 

5 -PORTARIAS DO DIRETOR· 
GERAL DO SENADO FEDERAL 

N• 20 e 21, de 1988: 

6-DIRETORIA GERAL DO SEI'IADO 
FEDERAL 

Ext:ratbs de contratos n,s _98 a 100/88. -

7 -MESA DIRETORA 

8 - LIDERES E VICE·UDERES DE 
PARTIDOS 

9 - COMPOSIÇÃO DE COMIS· 
SÓES.PERMAJ'!El'ITES 

Ata da 48"' Sessão, em 22 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Jutaby Magalhães 

As 18 HORAS, ACfMM-SE PRESEIYTES OS. 
SRS. SE!YADORES: . . . 

Aluízio Bezerra - Leopoldo Perez - Carlos 
De'Carli - Aureo Mello - Ronaldo Aragão -
Olavo Pires - João Menezes - Almir Gabriel 
- Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexan
dre Costa- Edison Lobão -João Lobo- Cha
gas Rodrigues -Álvaro Pacheco -Afonso San
cho - Cid Sabóia de tãN"ãJho - Mauro Bene
vides -Carlos Alberto -José Agripino- LavOi
sier Maia - Humberto Lucena - Raimundo Ura 
--Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto 
de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Surua
gy- Teotonio Vilela FilhO_- Albano FrancO -
Francisco Rollemberg- LourtvaJ Baptísta- Luiz 
Vaana- Jutahy Magalh?les- José Ign_ácio Fer-
reira- Gerson Camata -João Calmori _:,:Afon
so Arinos - Nelson Carneiro - Itamar Franco 
-Alfredo Campos - Ronan Tito - Severo Go
mes- Fernando Henrique Cãrdoso- Mário Co
vas - Mauro Borges - lra_rn Saraiva - Jrapuan 
Costa Júnior- Pompeu de Sousa~ Maurício 
Corrêa - Meira Filho - Louremberg Nunes Ro
cha -Márcio Lacerda- Mendes Canale- Wil
son Martins- Leite Chaves - Affonso Camargo 
- José Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu 
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos_ Chiare !li 
-José_Eaulo Bisol-Jos_é_ Fogaça. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presenç-a acusa o comparecimento de 
64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra~ 
balhos. 

O Sr. I 9 Secretário procederá à leitura do Expe
diente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
. OF1CJO ~ DO ]'SECRETÁRIO DA oi

MARA DOS DEPUTADOS, EJYCAMIJYHAIY
DO À REWMO DO SENADO AaTÓGRA
rOSJX!S SEGUIIYTES PROJETOS: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 38, de 1988 

(!'~., 558!_~,--na Caso:a de orlqel!l~ 

De iniciativa çio Sr. Presidente da República 

Autoriza o Instituto de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência 
Sodal (lapas) a doar à Academia Nacio
nal de Medicina imóveis destinados à 
Instalação de centros de estudo e pes~ 
quisa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica o [nstituto de Administração Fi

nanceira- da_.Previdênda e Assistência Social (la
pas) autorizado a doar à Academia Nacional de 
Me_dicina as áreas de 567m2 (quinhentos e ses
senta e sete metros quadrados) e 756m2 (se
tecento_s _e cinqüenta e seis metros quadrados) 
correspondentes, respectivamente, _aos lotes n?s 
18 e 19 da Quadra 140 da Esplanada do Castelo, 
situados à Avenida General Justo, ha cidade de 
Rio de Janeiro, havidos por escritura pública de 
compra e- venda, lavrada no Cartório de Notas 
do 5° Oficio, às fls. 89 do livro~ 1.11 O, em 3 de 
junho de 1949. 

-- Art 2"9 Os terrenos iridicados no artigo ante
rior destinam-se exclusivamente à instalação dos 

" c-entroS de estudo e pesquisa da Academia N"acio-
nal de Medicina. 

Art. 3° Os imóveis doados reverterão ao pátri
mônlo do lapas, independentemente de qualquer 

iõaen-ízaÇão, ainda qUe pôr benfeitorias realizadas, 
em caso d€: diSsolução, liquidação ou extinção 
-da entidade, se lhes vier a ser dada, no todo ou 
em parte, destinação diversa da prevista no artigo 
anterior, ou se,_ oo prazo de seis meses, contados 
d"- data da escritura de doação, não houverem 
sido adotadas, pela donatária, providências para 
a construção dos centros de estudo e pesquisa. 

Art. 4°- Esta-lei eiltra em vigor na data de sua 
publiCação. 

Art. 5?- Revogam-se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N' 153, DE 1988 

Excelentissimos Senhores Membros do Con
gresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências. acompanhado de expo
sição de motivos do Seilhor Ministro da Previ~ 
dênda e Assistência Soda!, o anexo projeto de 
lei que "autoriza o Instituto _de Administração Fi
nanceira da Previdência Social (lapas), a doar à 
Academia Nacional de Medicina imóveis destina~ 
dos à instalação de centros de estudo e pesquisa", 

Brasilia, 11 de abril de 1988. -José Samey. 

EXPOSiçAO DE MOTIVOS N' 13, DE 29 DE 
MARÇO DE 1988, DO SENHOR MJNJSTRO 
DE ESTADO DA PREVJDtNCiA EASSISTIÔN
CJASOCJAL. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca: 

Tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência o incluso projeto de 
lei que dispõe sobre a doação à Academia Nacio· 
nal de Medicina de terrenos de propriedade do 
Instituto de Administração Financeira da PreVi
"êlência e Assistência Socíallapas), na cidade do 
Rio de Janeiro. 
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2. A Academia Na dona! de Medicina com se
de no Rio de Janeiro, congrega ilustres médicos 
e tem por finalidade apresentar e discutir resu1ta
dos de estudos desenvolvidos na área da ciêncta 
médica, bem como das experiências e pesquisas 
profissionais ·realiZadas. 

3. Reluvantes questões ·de saúde pública têm 
sido analisadas pelo colegiado, tanto por iniciativa 
própria, como por solicitaçã:o das autoridades_da _ 
área governamental. Os simpósios e fóruns de 
debates que constcmtemente vêm sendo realiza
dos, abordam temas de _destacada importância, 
tendo resultado na publicação de revistas cienti
ficas, entre elas a da "Polltica Nacional de.Saúde" .. 

4. Entretanto, a academia se reSsenle da falta_ 
de instalações adequadas para a ampliação do 
Centro de Educação Pós~Graduada e de Memória 
Médica. Em razão disto, a diretoria da academia 
solicitou_ ao ministro da Previdência e Assistência 
Social, a doação de dois terrenos de propriedad-e 
do lapas, sem benfeitorias, situados na Esplanada 
do CastelO; Rio d.e_ Jan_e:ir_o, ngs quais pretende 
construir o novo centro. 

5. Naquele centro deverá propiciar também 
o treinamento e a reciclagem de pessoal da área 
mêdlca e atividades profissionais afins e aós.admi~ 
nistradores de saúde integrados ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social. 

6. A academia tem prestado relevantes servi
ços à ciência médica brasileira. Para_ tomar viável_ 
a ampliação do centro e propiciar melhores condi
ções para o desenvohrirnento do estudo e da pes
quisa, submeto à apreciação de Vossa Excelência 
o projeto de lei que, se ap·rovado, autorizará o 
lapas a_ doar terrenos de sua propriedade àquela 
entidade. 

No ensejo, reitero a Vossa EXcelência os protes
tos do meu mais_ profundo respeito. - Renato 
Archer ,Ministro. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 39, de 1988 

(1'1' 869/88, na Casa de origem) 

Modifica a redação do Inciso I do art. 
28 da Lei 11' 7.664, de 29 de junho de 
1988, estabelecendo novo horário para 
velculaçáo de propaganda eleitoral para 
as eleições municipais de 15 de novem
bro de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 '~ O inciso I do art. 28 da Lei n'~ 7 .664, 

de 29 de junho de 1988, passa a ter a seguinte 
redação: 

;·~o~~~ ~·;;;;issoras do País;;;;~-
nos 45 (quarenta e cin-co) djas anteriores à 
antevéspera das eleições, 90 (noventa) minu
tos diários pára a propaganda, sendo 45 
(quarenta e cinc;:;o) minutos à noite, entre 
20h30min (vinte horas e trinta minutos) e 
22h30min (viiite e duas horas e trinta minu
tos). nas emissoras de televisão, e entre 20h 
(vinte horas) e 22h30m1n (vinte_e duas horas 
e trinta minutos), nas emissoras de: rádio, 
hora de Brasília; 

Art. 2° _Revogam-se as disposições em con
trário. 

LEG/SIAçAO aTADA 

LEl N• 7.664, DE 29 DE 
. JUNHO DE !988 

EstabeieC:e _nol11l8,5 pãra a realização 
das eleições municipais de 15 de novem
bro de 1988 e dá outras providências. 

-PROPAGANDA ElEITORAL 

Art. 28. A propaganda eleitoral no rádio e na 
televisão para as eleições de 15 de novembro 
de 1988 restringir-se-a, "unicamente, ao horário 
gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral, com 
expressa proibição de qualquer propaganda paga, 
obedecidas as seguintes normas: 

---1- todas as emissoras do Pa:ís reserv~rão, nos 
45 (quarenta e cinco) dias anteriores a antevés
pera das eleições, 90 (noventa) minutos diários 
para a propaganda, sendo 45 (quarenta e cinco) 
minutos à noite, entre 20h30min (vinte horas e 
trinta mlrlutos) e 22h30min (vinte e duas horas 
e trinta minutos); 

Q~~~~~~~g~10 
N? 1 Ú/88, de- 22 do corrente, comunicando 

a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei 
do Senado n_o 31, de 1985 (n9 8.340/86, naquela 
Casa), qUe-estabelece normas pa"ra vôo por instru
mentos e dá outras providências. 

---(Projeto enviado à sanção em 22-9-88). 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
O Expediente lido vai à publicação. 

- - Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 
19 Secretário. 

t: lido _o seguinte 

Brasília, 
GPC0/597/88-ANC 

de s_etemb_ro de 198_8 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado F edera1 
Em mãos 

Sr. Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que esta Presidência fixou a data de 5 de 
outitbi"ó"]5r6Xifuó, àS 15h30min, para a solenidade 
de P_iomulgaç_ão da Constituição da Repúb][ca Fe
derativ_a do Bi-asil, no Plenário da Câmara dos 
Deputados. 

Oportunamente será encaminhada a Vossa Ex
celência a respectiva programação. 

Reitero a Vossa Excelência meus protestos de 
estima .. e apreço. -Constituinte (J)ysses Guima
rães, Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães).
O oficio lido Vi'Ji à publicação. 

A Presidência recebeu a Mensagem nQ 203, de 
1988 (N~ 386/88, na origem), de 22 de setembro 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 

···············v·············----,--- ·----~da República, nos termos do art. 42, item V1, da 
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua Constituição, e de acordo com o art. 29 da Resolu-

publicação. çãon~>_93n6, do Senado Fede_ral, solicitá autori-

zação para que o Governo do Estado da Bahia 
possa çontratar operação de crédito, para o fim 
que especifica. - - __ · _ 

NostermosdaResoluçãon" l,de 1987, aPresi
déncia designará, oporturiartlehte, o Relator da 
matéria. - - -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A Presidência recebeu dos Senadores Marcondes 
Gade!ha, Jamil Haddad e Edison Lobão, comuni
cação de que se ausentariam do País a fm de 
comparecer à LXXX Conferência lnterpar\amen

tar, a realizar-se em· Sófia, Bu_lgária, no período 
de 19 a 24 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Na Sessão Extraordinária do último dia 21, foi 
lido o Requerimento n" 136, de 1988, de autoria 
do Senador lrapuan Costa Júnior, Presidente da 
Comissão Especial criada através do Requeri
mento n°73, de 1987, com a finalidade de levantar 
o grau de estatização da economia brasileira e 
participação das empresas estatais no endivida
mento interno e e{(terno do País, solicitando a 
prorrogação, por mais noventa dias, do pr~ con
cedido àquela Comissão. 

O requerimento deveria ser votado naqu~Ja 
oportunidade. No entanto, em virtude da falta de 

: quorum mínimo para abertura da sessão, teve 
sua apredação adiada. 

Pass_a-se, agora, à votação do Requerimento 
n• 136, de !988. ... -· . 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. __ . _ 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 

.. _ 0 SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo 
Sr. 1" Secretário. 

É lida ·a Segufnte 

OF/SF/GAB.AP-073/88 
. ·- Brasilia, 21 de setembro de 1988 

_ Serihor Presidente Comunico a V. Ex<' que me 
ausentarei do País, no período de 25 _de setembro 
a 1 ~ de outubro. 

Na oportunidade, transmito-lhe protestos de 
apreço e consideração. - Senador Alvaro Pa~ 
checo. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)
A comunicação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido 
pelo Sr. J9 Secretário. 

__ É }!~o_ o_ seguinte 

REQ<IERIMENTO 
N• 137, de 1988 

Pelo falecimento do Deputado Norberto Sch
wantes requeremos, na forma _regimental e de 
acordo ç:om as tradições da Casa, as seguintes 
homenagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família e 

ao Estado do Mato Grosso; e 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1988. 

-Nelson Carneiro - Leopoldo Perez. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
ESSe requerimento depende de votação, em Cujo 
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encaminhamento poderão fazer uso ·da palavra 
os Senhores senadores qUe o desejãrem. 

Em- votação. ----- -
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

DIÁRIO DO-CONGRESSO NAOOJ'IAL (Seção U) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidêncía con
voca uma nova sessão extraordinária para as 18 
horas_e 35 minutos de hoje, com a s_eguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

_ Sex!!l-feira_ 23 , .2547 

-8-
Vot~ção, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 76, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corresR 
pondemte, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário. 

-~9-O Senado Federa1 presta, neste instante, uma 
homenagem sentida ao _nosso saudoso _compa
nheiro, Deputado por Mato Grosso, Norberto Sch
wantes, que, como primeiro suplente, vinha de
sempenhando, em vaga decorrente do licenda
mento do Deputado Perclval Muniz, o mandato 
de Deputado Federal por aqueJa Unidade Fede
rativa. 

votaçãp, em turno único, do Projeto de Resoiu- Votação, em turno único, do Projeto d~_Resolu-
çáo _n? 31, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni- ção n"' 93, de l988, qué autoriza a Prefeitura Muni-
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, cipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
a contratar operação de crédito no valor corres- _ operação de crédito no valor correspondente, em 
pendente, em cruzados, a 8 424,51 Obrigações cruzados, a 72.000,00 Obrigações do Tesouro 
do T escuro Naciona1- OTN, tendo Nacional _ OTN, tendo 

Rec_ordo, Sr. Presidente, com imenso pesar e 
ainda com muita emoção, aqueles instantes que 
assinalaram a chegada a plenário, no dia 1 Q de 
setembro, do Deputado Norberto Schwantes, de 
locomoção extremamente difícil, para que S. Ex!' 
pudesse cumprir o seu dever de COnstituinte, parR 
ticipando das importantes votações que foram 
rea1izadas no plenário da nossa Assembléia Na
cional Constituinte. No momento em-que o Presi
dente Ulysses Guimarães _c;:ons.tat.o_u o compare
cimento de S. Ex', que_-despendeu um esforçO' 
inaudito para vencer o imobi1ismo decorrente da 
sua grave enfermidade, quando_o Presidente UJys
ses GUimarães assinalou a presença do Deputado 
Norberto Schwantes no plenário da Assembléia 
Nacional Constituinte, a enioção a todos dominou 
e os aplausos prorromperam numa demonstra
ção inequivoca do apreço,- do reconhecimento 
ao espírito público de um parlamentar que dese: 
java, acima de tudo, cumprir aquela 

1
tarefa que 

recebera das wnas, qual a de participar da elabo
ração constitucional. 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
__:2-

Votação, em turno únlco, do Projeto de Resolu
ção _n9 33, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
ç:ipal de Mococa, Estado de São Paulo, a contratar 
operação de créd!to noyaJ~r cor_respondente, em 
cruzados, a 21.146,62-"0ófigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pfenário. 

~3'--

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 38, de 1988, que aUtõriza a-Prefeitura Muni
cipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 13.519,74 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, te~dq , . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n? 46, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Altos, Estado do Piãul, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em_ 
cruzados, a ao.ooo-,00 -obrigações do T esowo 
Nadonal- OTN, terydo _ 7- _ _ _ -

PARECER FAVORAVEL. proferido em Plenário. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluR 
çãon"' 71, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Peablru, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no_valor correspondente, em 
cruzados, a 12.775,48 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-6-

Eu não estava em BraSI1ia, Sr. Presidente, quan
do faleceu o Deputado Norb_erto Schwantes. No 
meu Estado, ao tomar conhecimento daquele fa
to, comentei com imensa_ tristeza, porque· o Con
gresso e a Assembléia Nacional Constituinte per
diam um parlamentar que, embora sem ser titular 
da Cadeira, revelara para todos nós aquele seu 
espírito admirável, a sua tenacidade, a sua obsti
nação e o seu desejo de cumprir o dev_er de_ Repre
sentante do povo de Mato Grosso. Homem de 
fé, pastor pregador do Eyangelho, Norberto Sch
wantes tinha um grande desejo, extemado à Im
prensa e aos seus Companheiros de Represen
tação -o de firmar, no dia 5 de outubro, a nova 
Carta Magna brasileira. _Se não o fez, Sr. Presi
dente, Senador Jutahy Magalhães, é porque esta 
foi a vontaCte de Deus. O Deputado Norberto Sch- Votação, em turno único,. do Proj~tQ de Resolu
wantes, naquela data, será certamente reveren- ção n"' 72, de 1988, que autoriza a-Prefeitura Muni
dado por todos nós. E o seu exeinplo de cumpri- cipal de Assu, Estado do Rjo Grande do Norte~ 
menta do dever haverá de valer para nós como a contratar operação de crédito no valor corres
uma lição admirável a consagrar perenemente_ pondente, em cruzados, a 5.965,23 Obrigações 
a sua memória. do Tesouro Nadona_l- OTN, tendo 

Era o que -tinha a dizer, Sr. Presidente. PAREcER F AVORAVEL, proferido em Plenário._ 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Não havendo quem mais deseje encaminhar o 
requerimento, está em votação. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A MeSê!l associa-se às homenagens, e fará cum-
prir a deliberação da Casa. -

-7-
Vot~ção_, em turno único, do Projeto de Resolu

ção n~ 74, de 1988, que_autoriza a Pre[eitura Muni
cipal de Luciara, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor co~respon
âente, em cruzados, a 42.437,69 Obrigações do 
Tesouro Nacional-_-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenáljo. 

-10-

MeriSagem [,9 62, de 1988 (il?-77/88; ná ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Munic:ipal de Centenário do Sul, Esta
do do Pãraná, a contratar operaÇ_ão de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 5.414,38 
Obrigações do T esowo Nacional- OTN (depen
dendo de: parecer). 

-11-

Mensagem n~ 69, de 1988 {n°_84/8S:. na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Miranda, Estado do Mato 
GroSSo do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor co-rrespondente, em- cruzados, a 
83.082,71 Obrigações do Tesouro Nac~onol -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

-12-

Mensagem n~ 129, de 1988 __ (n~ 231[88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de ltaberaba, Estado da Ba
hia, a coi:iúatar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 250.000,00 Obriga
çÕes do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo 
de parecer.} 

-13-

Mensagem no 162,.dEd988 (n"' 302/88, na ori
gem), relativa à proposta p~ que s~ja autoríza_da 
a Prefeitura Municipal de Gongogi, Estado da Ba
hia, a contratar operações_ de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 73.309,000brlga
ções do Tesouro Nacional- OTN (Qependendo 
de parecer}. 

-14--

Mensagem nç 198,_de 1988 (n°-377/88, na ori
gem), relativa à" proposta para que seja autorizada 
a Pre[eitura Munidpal de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais. a contratar operação de crédito 
no ·valor correspondente, em cruzados, a 
6.400.000,00 Obrigações do T escurO Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 h_ora~ e 33 mi
nutos.) 
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Ata da 49" Sessão, em 22 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Dirceu Carneiro. 

As 18 HORAS E 35 MIN(JJOS. ACHAM-SE -
PRESENTES OS SRS SENADORES: 

C11RRJC(JL()M VITAE 

-HOMERo SANToS (Ho~~ro_Santos) 
Aluizio Bezerra _- Leopoldo Peres ~ Carlos PFL =:_Mi_Ms_ Gerai:> -

de Carli - Áureo Mello - Ronaldo Aragão_ -
_O!avo Pires - João _Menezes - Alrnir Gabriel - ProfiSsão: Advogado 
-Jarbas Passarinho---João CastelO_ Alexan- Nascimento: 29 de janeiro de 1930, Uberlândia 
dre Costa.......:Edisori Lobão-João Lobo-ChaK -o..= MO 
gas Rodrigues _Álvaro Pacheco......;. Afon.s_o San- Filiação: Manoel dos Santos e Juvenma Ferreira 
cho - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Bene- dOs Santos. 
vides - Carlos Alberto -José _Agrlpino _Lavo- Cônjuge: Martha Zaiden Santos _(aniv. 1 0/6). 
sier Maia- Humberto Lucena_ Raimunclo Ura_ _ Filhas: Denise, Sandra e Luciana. 
- Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto Estudos~e grauS universitários: Bachare-l em 
de Lavor- Guilherme Palmeira- Dlvaldo Swua- CiêilciasJiirídka.s ~~SQ<:iai~- Faculdade de Direito 
gy- Teot6nio Vilela Filho- Albano Franco- da Universidade d,o Estado da Guanabara. 
Francisco Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz __ 1_0-5-1959 -_Participou de constituição de Co.. 
Viana ....... Jutahy Magalhães- José_lgnáclo Fer- --missão Civil'destinada a organizár duas faculda
reira- Gerson Camata -João Calmon ......:Afon- des em Gberlândia ~_MG: Faculdade de Direito 
so Arinos - Nelson Carneiro - Itamar Franco : e Filosofia. _ - _ . ~ · 
-Alfredo Campos-- Ronan Tfto -Severo Go- - _ ~ 31-5:T9!5.5_~ S6ci0-fundador di\ Jnstitp.ição 
mes- Fernando Henrique Cardoso- Mário Co- · Oberlandense -i::le Ensino. 
vas - Mauro Borges -- Iram Saraiva - Irapuan 1962 - Nomeado Professor Titular de Direito 
Costa Júnior --Pompeu de Sousa - Maurício Penal da Faculdade de Direito. 
Correa- Meira Füho- Louremberg Nunes Ro- 1953 êl 1964 -Exerceu a atividade de advo-
cha-Márcio Lacerda- Mendes Canal e - Wil- gado. 
sonMartins-LeiteChav_es-AffonsoCamargõ · 15-9-1975 __:_Diploma de-Benemérito autor
- José Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu gado pela Universidade de Uberlândia, por ter sido 
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli o i!;le~_i:\d_or da Autarquia Eçlucacional de Uber-__ 
-José Paulo Bisol-José Fogaça. lândi_a,, quando líder do Governo na Assembléia -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro) -A 
lista de presença acusa o comparecimento de 
64 Srs. Senado~_s, J:lavendo número regimental, 
®claro ab~rta a _sessão._ .. _ -·-· - _ ----~· 

Sob a Proteção-de DeUs iniciamos n-os~~ trã
balhos. 

O Sr. Primeiro Se.cr_etá_@jrá proceder à leitura 
do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
n• 204, de 1988 

(n• 387/88 na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Sena~ 
do Federal: 

Nos termos do artigo 42, item III, e parágrafo 
3~> do artigo 7_2, da Consti.tl,lição Federal, tenho 
a honra de submeter à consideração do Egrégio 
Senado Federal o nome do Doutor Homero San~ 
tos para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas d_a _Uniã.o _na vaga decorrente da apo-
sentadoria do Mini_s_tr_o Ivan Luz: 

Os méritos do Do!Jtor Uomero Santos, que me 
induziram a escolhê-lo pafa o desempenho dessa 
elevada função, constam do anexo "Cuiriculum 
Vitae". ~ 

Brasília,22desetembrode 1988.-JoséSar
ney. 

Estadual de MG. 

PRINCIPAIS FATOS DA VIDA 
PARU.MENTAR E ADMINISTRATIVA 

_Leglslaturas: 1971n5, 1975/79, 1979/83, -191l't71JK _, ____ -__ , - _____ c,_,----

Vereador- 1954 a 1962:-
Presidente da Cãm-ara Municipal de Uberlând.ia 

-MG. 
Deputado Estadual - 1003 a 1970. 

-- Uder da Arena e do Governo. 
Membro da Comi_ssão de Siderurgia e Minera

-ção na Assembléia- Legís1ativa. 
Presidente da Assembléia Legis1ativa de Minas 

Gerais: - -- --
Deputado Federal. 
Vice-Líder da Arena l971n4. 
Membro da Cõrnissão de Finanças. 
Suplente das Comissões ae Constituição e Jus

tiça e da Bacia do São Francisco- 1971n5. 
Presidente da Comissão de Finanças e Suplen

te da Comissão de ~Çons~tuiç&o e Justiça 7 1975. 
Tesoureiro do Grupo Brasileiro do ParlamentO 

Latino--Americano, 1975n9 e z~ Vice-Presidente 
de 1983/87. · · · 

110 Vice-Presidente- d8--Câmara dos Deputados 
de 1979/80 e 1987/88; · 

-Presidente, em exercício, da Câmara dos Depu
tados de: 1•-3 a 16-5-79; 15 a 17-7-87; 16 a 
20-8-87; 17 a 19-11-87; 26 a 30-11-87; 20 a 

- 2-1-88; 5 ã 9'2'88; 5 a 8-6-88 e 30-6 a 10-7-88. 
Membro de I 981/83 e ~dente em 1982 da 

Comissão de Transportes. - - -- -

Suplente da Comissão de Relações Exteriores 
em 1983. · ·. · · 

19 Vice-Presidente Nacional do PDS de 
1981/83. 

secretàríO:Qeral Raciortardo PDS de 1983184. 
Presidente em 1985 e Vice-Presidente da Co

missão de Serviços Públicos em 1986. 
Membro da CorrifsSão de Agricultura em 1986. 
29-vice-I?residente do grupo Brasileiro do Parla

-mento Latino-Americano de 1983/87. 
Presideitte do Grupo Parlamentar Brasil - Ja

pão. 
Participante do Simpósio "80 anos da Imigra~ 

· ç:ão Japonesa"- junho/88. 

Missões no exterior: 
Viagem a-países da Europa e aos "EUA, como 

· MembrO da ComiSsão de SiderUrgia e Mineração 
'da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

RepréSeli.tóu a Câm-ãra dOS Deputados junto 
·ao· Congresso 'dos· parlamentos Eurój:ú;~u e Latino
Americano realizado em Bogotá, Colômbia 
(1974), Luxemburgo (1975), Cidade do México 
(1977) e Roma (I 979). · 

Representante do Brasil na ONU (1980- 1981 
- 1985). 

Oiefiou a Delegação- de Parlamentares brasi~ 
!eiras ao Japão e à Coréia em 1981; · 

Representou a Câmara dos Deputados. como 
--2' Vice~l'res-idente do Grupo-do Parlamento Lati

no-Americano, no Encontro dos Parlamentos Eu· 
ropeu e Latino~Americano, realizado énl Bruxelas. 

Chefiou à DelegaçãO de Parlamentares brasi
leirosodo PQS e1p_ Visita oficial à República Popular 

·da China em l984. -- --- -· 
P8rticiPou comO Presidente do Grupo Parla

mentar Brasil -Japão da 77' Conferência Inter
_p_arlamentar, em_ Manágua/Nicarágua em 
maiõ/87. 

Vtageffi em missão ofi<::ial ao Japão em 1987. 
Membro da Comissão Delibe:rativa do Grupo 

Brasileiro da União Interparlamentar (1987!90). 
Membro da Delegãção Brasileira à_ 78• COnfe

rência lnterparlamentar do GrUpo Brasileiro da 
União lnterparlamentar em outubro- de 198.7 _em 
Bangcoc. 
__ M~rnbro d~ Comissão Diretora do_ Grupo Brasi~ 
h~if6 do_ Parlamento LatinO~AiTu~rlC.ãn6 em Li
ma/1985. 

COndeCoraÇões: 

Medalha da Inconfidência ~ 1970. 
Medalha Santos Dumont - 1970, 
Ordem do Congresso NciciOrlái -- 1974, 
Meda1ha, no grau de Grande Oficial, da Ordem 

do Rio Branco - 1979. 
Méiito Aeronáutico --1980. 
Ordem do Mérito Militar -1981. 
Ordem do Jpiranga - 1981. 
Ordem do Mérito Legislativo do EstadO de Mi

nas Gerais - 1983. 
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Ordem dei L.JbertaâOr Bernardo O'Hfggins, Chi.: 
le-·1983. 

Título de Odadania dos seguintes municípios 
mineiros: Monte Alegre de Minas, Cariápolis, Cen
tralina, ltuiutaba, lndianópolis, Prata, Campina Ver~ 
de, Nova Ponte, Pedrin6pol[s. Santa Vitória,lpiaçu, 
Gurinhatã, Cachoeira Dourada, ltapagipe, Grupia
ra. Patrocínio. 

Trabalhos pubUcados: 
A Mocidade e a Política - 1973. 
UBERlÂNDIA- Terra Férti!-1974. 
JK--''1978. 
O Poder Legislativo e o AdvOgado- 1979. 
Educação- com Seriedade e Patriotismo -

1980.- . -- - -
Problemas Políticos Brasileiros - 1980. 
m Encontro Estadual de Vereadores de Mato 

Grosso ~ 1984. 
JK - Oito Anos Depois - 1984. 
O Servidor Público e seus Problemas - 1985. 
Centenário de Uberlândia - 1988. 
Brasília, setembrO de 1988. -Homero Santos. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cãrileiro) - O 
expediente lido vai a pUblicaçàoT_ 

Sobre _a rnes_a, projetas de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1 o Secretãfio; - -

São Jidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 68, de 1988 

Institui o "Dia Nacional do Fotógrafo 
Profissional'' e oficializa, no Brasil, a co
memoração do "Dia Mundial da Fotogra-
fia". 

O Congresso Nacional decreta: 
M. 19 Fica instituído o "Dia Nacional _do Fo~ 

t6grafo Profissional", que será anualmente come~ 
morado __ na_data_de 15 de agosto. 

Art. _ ~- Fica oficializada a- comemoração, no 
Brasil, do "Dia Mundial da Fotografia", na data 
de 19 de agosto._ 

Art. 3Q Esta lei entra em Vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em con
trário. 

Justificação 

O objetivo desta proposta é o de homenagear 
o Fotógrafo Profissional braSJ1eiro e enaltecer a 
arte da fotografia, pelo grande papel cientifico que 
desempenha, e, ainda, pela grande importância 
da atividade documental e artística que encerra 
no mundo modema: _ _ _ _ 

Consequentemente, a proposta presta justa ho
menagem a Antoine Hercule Romuald Florence 
(1804-1879), conhecido no Eirasu por AERCU
LES FLORENCE, cientista de origem francesa 
que viveu no Brasil e que é considerado o inventor 
da fotografia. -

Hercules Florence nasceu em Nice, França, em 
29 de fevereiro de 1804. Com vinte-arios de idade, 
transferiu-se para o Brasil, fi<:ando inicialmente 
na cidade de Santa Maria de Belém do Grão Pará, 
e. posteriormente, para a cidade de São SebaStião 
do Rio de Janeiro, capital do Império, onde parti
cipou de expedições científicas. Instalou-se, mais 
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tarde, ria Vila-ae São Carlos do Pinhal~ hoje Muní
clpio de Campinas, no EsfadO de São Paulo. 

Desenvolveu pesquisas no sentido de gravar 
imagens através da _luz natural, usando meios ain
da rudimentares. Assim, em 15 de agosto de 
1932;fez a primeira gravaçãO através--da lui:, eiri 
uma superfíCie de várioS Cenários e prédios locais; 
fato que ocorreu sete anos antes do registro dQ 
invento em_Paris. 

A denominaçáo "Photo-Giafla .. 2 , inscrita em 
seu diário, naquela data, também é de sua inicia
tiva. Hercules Florence foi quem fiXOU a imagem 

·emum-ct-sup-erfíde; -eni:" 8 ae abril-de 1833. Hoje, 
oficiaJmente, O Brasil é o criador da palavra "foto
grafia" e do termo "flXiiçáO da fotografia", defen
didos mundialmente pelo fotógrafo, cientista, pes
quisadOr _e_ historiador Boys Kossoy. Hercules Flo
rence_-é considerado o pai da Fotografia, embora, 
iilexplicavelmente, seja pouco conhecido no Bra
sil. 

Cremes. por conseguinte, ser plenamente justa_ 
a medida ora preconizada, que, além de instituir 
o Dia nacional de tão importante atividade, já co
memorado extraoo()ficialmente por seus profissio
ilãis, irá pr-eStar tlomenagem ã Hercules Florence 
e a todos ~!? fotógrafos brasileiros. 

-Ante o -~osto, conta.inos com os nosSOs ilus~ 
tres pares para a aprovação da proposta. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1988. 
Senador João Menezes - PFL-PA. 

À Publicação 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 69, DE 1988 

Dispõe sobre o exercfclo da Profissão 
de Fotógrafo Profissional~ do Técnico 
em Fotografia e dá outras providências. 

O COngi"esso Nacional decreta: 

Art. ]9 O exercício da profissão -de fotógrafo 
pr9fissJonal é livr~. em todo o território nacional, 
aos que _satisfizerem as condições estabelecidas 

- nesta lei. 
Parágrafo- único;- ConSidera-se fotógrafo pro-

fissional __ aquele que, com o uso da luz, obtém 
imagens estáticaS ou dinâmicas em material fo
tossenSíVél, com-a utilização de equipamento ópti
co apropriado, seguindo o processamento normal 
e eletromecânic:o dess;e material_ para quaisquer 
fms. 

Art. -29 _As profiSSÕes de fotógrafo profissional 
e de técnico-em fotografia compreendem o exer~ 
cido--habitual e remunerado das seguintes ativi
dades: 
I-produção de fotografia para quaisquer fins; 
D- ensino de técnicas de fotograftas; e 
Ill- serviços de assessoria, organização e 

orientação previstos no Art. 32~ 
Art. 3"' O _exerdcio da profissão de fotógrafo 

profiSSional e de técnico em fotografia, com as 
atribuições estabelecidas nesta lei, só será permi
tido aos prOfiSSionais assim considerados: 

I-- fotógrãfos pfÕfissíonais diplomados por es-
colas de nível superior, cujos cursos sejam oficial
mente reconhecidos; 

D- técnicos em fotografia portadores de certi
ficado de coridusão de curso técnico de fotografia 
em níveJ de 29 grau e de certificados, mediante 
aprovação de c:uniculo e carga horária. ouvido 
o Conselho Federal de Educação; 

m-diplom·as por esCola estrangeira que ha
jam revalidado seus diplomas no Brasil, consoan~ · 
te estabelecido em lei; 

IV- profisSionais não~diplomados que, na data 
da publicação-desta lei~ estiverem no exercício 
da profissão por peiíodo fgiJal ou superior a 2 
(dois) anos, observado o disposto no art. 33; 
V- aqueles que, mesmo após a publicação 

desta lei, formarem~se pela prática, no exercício 
da profissão, nos __ estados onde não haja <:ursos, 
por período igual ou superior a 2 (dois_)_ anos, 
quando, então, serão regulados como "provisio
nados", pelo Conselho Regional, mediarite avalia-: 
ção de capacidade profissional, ouvidos os sindi~ 
catas e associações profisslo~;~ais da Classe. 

Art. 49 _ Os profissionais de que_trata esta lei, 
somente poderão exercer suas atividades se devi
damente inscritos nos Conse]hQs Regionais a cuja 
jurisdição estejam subordinados. 

Parágrafo único,_ As atividades dos fotógrafos 
profissionais, em empresas jornalísticas, são ex
clusivas de repórter fotográfico, na forma das dis
posições legais referentes ao exercido .da profis
são de jornalista. 

CAPITULO_ II 

Dos Conselhos Federal e Regionais dos 
Fotógrafos Profissionais. 

Art. 51 Fica crici.do, na capital da República, 
o Conselho Federal dos Fotógrafos Profissionais, 
<!om jurisdição em todo o território" ·nadonal, e 
um Coriselho Regional dos Fotógrafos Prof'tSsiO
nais em cada capital de Estado, nos Territórios 
e no Distrito Fedei"al, denomiriãdo segundo sua 
jurisdição, que abrange a respectiva unidade da 
federação.-

Art. 6"' Os COnselhos Federal e Regionais ora 
instituídos constituirão,_ em seü conjuntO; &QOOs 
com personalidade jurídica de direito público e 
autonomia administrativa e financeira, destinados 
a zelar pela fiel obse"rVância dos priridp!os da ética, 
da defesa e -da disciplina doS que exercem ativi
dade profiSSional de fotÇgrafo proflssional, nos 
terrnos desta lei. -

§ 19 O Conselho Federal dos FotógrafOs Pro
fissionais será coilstituído de 9 (nove) membros, 
eleitos por maioria absoluta, em escrutínio secre
to, pela Assembléia Geral dos Delegados dos Con
selhos Regionais. 

§ 2g O Conselho _Federal será instalado den
tro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data da publicação desta lei. 
_ § 3"' A assembléia de instalação será presi

dida por um representante do Ministério do T raba
lho e será constituída por delegados eleitores das 
entidades representativas da categoria proHSsio
nal dos fotógrafos profissionais, de existência 1egã1 

_por mais de 1 (um) ano, eleitos por-voto secreto 
em assembléia das respectivas entidades. 

§ 4"' Para a assembléia de que trata o pará
grafo anterior, cada entidade indicará3 (tiês) dele
gados eleitores, devidamente habilitãdos para o 
ex_erdcio da profissão, inscritos nas respectivas 
e-ntidades de class_e e no -pleno gozo de seus di
reitos. 

§ 59 Onde não houver associação profissio
nal ou sindicato representativo da categoria profiS
sional dos fotógrafos profissionais,-<:aberá --ao 
Conselho Federal dispor a respeito. 

· § 6? São atribuições do Conselho Federal 
dos fotógrafos profiSsionais~ 

-----:-----
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I - repres_entar os fotógrafos profiSSionais em 
caráter nadonal, encaminhando as decisões dos 
Conselhos Regionais às Assembléias dos Delega-
dos Regionais; - -

G -elaborar o código de ética profisSional dos 
fotógrafos profissionãis, a ser aprovado em As
sembléia Geral dos Delegados dos Conselhos Re-
gionais; - -- - ----- ---- - -

III - organizar seu Regimento Interno, a ser 
aprovado pela Assembléia Geral dos Delegados 
dos Conselhos Regionais; 

IV - organizar os regulamentos que disporão 
sobre as especialidades téchicas- dos- fotóQrafos 
profissionais e dos técnicos ero fotografia,_ dos 
auxüiares e _ _aprendizes de técnicos em fotografia, 
a serem aprovados na mesma forma dos itens 
anteriores; 
V- eleger a sua Diretoria; 
VI - aprovar os Regimentos Internos organi

zados pelos Conselhos Regionais em consonân
cia com o seu Regimento Intemor--

VII - dirimir dúvidas suscitadas pelos Conse
lhos Regionais das decisões dos Cons-elhos Re
gionais; -- ' 

VUI - julgar, em última instância, os recursos 
interpostos das decisões das Conselho~> Regio
nais; 

IX- promover a Instalação dos Conselhos R e-_ 
gionais; 

X - dispor sobre a organização e o funciona
mento de suas Assembléias Gerais, ordináriaS e 
extraordinárias, e à dos Conselhos RegionaiS; 

XI- publicar, anualmente, a relação dos fofri.. 
grafos profissionais inscritos; -

XII - aprovar, anualmente, as contas próprias 
e as dos Conselhos Regionais, encaminhando-as 
dentro dos prazos legais, à apreciação do Tribunal 
de Contas da União; _ 

XUI - flxar, anualmente, as anuidades, taxas, 
contribuições e emolumento_s devidos pelos fotó~
grafos profissionaís; 

XIV- elaborar a previsão orçamentária da re
ceita e da despesa anual, frxando os valores dos 
'jetons" a serem pagos aos membros dos Canse-: 
lhos; e 

XV - res-olver os casos omissos. 

Art. 8? São atrib_uições_ dos- ConselhoS Regi o-' -
nais: 
I- eleger sua diretoria; _ 
II- registrar os profissioriãis habitadOs de 

acordo com a lei e expedir as respectivas carteiras 
profissionais; · - -

lU- acompanhar os auxiliares e aprendizes dos 
técnicos em fotografia, e expedir carteiras esPe
ciais; 

IV- fiscalizar o exercíCiO -da profissão, apre
ciando as reclamações e representações escritas 
oferecidas a seu conhecimento; 

V- instaurar processo e _impor multas e penas 
de advertências; suspensão e cancelamento do 
registro profissional e dos casos especiais de acor
do com os regulamentos aprovados, assegurando 
sempre o direito de defesa do interesSado; 

VI- propor ao Conselho Federal as providên
cias necessárias à regularidade dos serviços e à 
fiscalização do exercício profissional; 

VII- eleger seus delegados para o Conselho 
Fede~; -

VIII-apresentar anualmente ao Coriselho Fe
deral, as contas da gestão administrativa do exer-
cício financeiro anterior; -

IX_.:;_-elaborar a previsão orçamentária da recei
ta e da despesa anual; e 

X- resolver os casos omissos. 
- Ait. 9~ tia de-Cisão dOs Conselhos Regionais, 

caberá recurso, senfefeito suspensivo, no prazo 
de 30 (trinta) dias, para o Conselho Federal. 
_ Art._ 10. As penalidade_a que se refere o inciso 

VI do art. s~ desta lei serão gra-duados conforme 
a natureza da infração, e de acordo com as conse
ql)ências do ~t<? Sobre o_ exercício d9. profissão. 

-Art. 11. Os membros dos Conselhos Federal 
e Regionais deverão ser brasileiros, e s_eus manw 
datas terão a duração de 3 (três) anos. 

-Art.~ 12. Os Conselhos Federal e Regionais 
serão administrados_ por uma diretoria composta 
de Presidente. Vice-Presidente, 1" Secretário, 2~ 
Sêcfetáiio, 1" Tesoureiro, 2o Tesoureiro e mais 
3 (três) conselheiros. 

Parágrafo único. O Presidente terá a represen
tação legal do réspectivo Conselho, cabendow\he, 
a1ém do voto normat o voto de qualidade, em 
caso de empate. 
- Art.- 13. A -reiléla dó --Conselho Fedeiãl Será 

constituída de 20% (vinte por· cento)- da renda 
bruta dos Conselhos ReQ-iõnais, além de docições, 
legados, subvenções, e rendas patrimoniais even
tuais. 

- Parágrafo- úniC:ó.- Nos Estados., Territórios e 
no Distrito Federal, onde não forem instalados 
os cOnselhos Regionais, a fisca1ízação do exeJ">
cício proftsSional e os respectivos registras referi
dos_ nesta lei sefãp~ realizaçlos pelo Conselho Re
gional mais próX:iino, a critério do-ConselhO Fe
deral. 

Art. 14. Constituem iiúrações praticadas no 
~erdcio da profissão: _ 
1- recus_ar a apresentação da Carteira Profisw 

sional, quando Solicitada por quem de direito; 
n- auxiliar ou facilitãi", por qualquer meio, o 

exercicio_da profissão aos que -estiverem proibidos 
de exercê-la; 

-111-:- revelar improbidade profissional; 
N- prejudicar os Interesses confiados a seus 

cuidados; 
V~-Viõiar o sigilo profissional; 
VI- exercer concorrência desleal; e 

. VIl- deixar ~e pagar taxas, contribuições, anui
dade ou emolumentos de'lidos aos órgãos _repre
sentativos ou da classe. 

§ 19 Sem prejuízo da responsabilidade crimi
nal e civil, essas_ infrações serão objeto de pro
cesso instaurado pelos Conselhos Regionais de 
fotógrafo profissionais: 

§ 29 Em caso de reincidência, serão apliCa
das penas mais graves, de conformidade com 
o item VI do art. 8".__ -· . 

Art. 15. As rendas dos Conselhos Regionais 
serão constituídas ___ de anuidades, taxas,_ emolu-
mentos, doações, legados, subvenções e rendas 
patrimoniais eyentuais. 

§ 19 O fotógrafo pagará ao Conselho Regio
nal de sua jurisdição, até o último dia de março 
de ca_da ano, uma.anuida.de c.uJo va_lor será éstab~-
lecldo pelo Conselho F"ederal. _ 

§ 2'i' A anuidade de que trata o parágrafo an
terior ficará sujeita à incidência de juros e correção 
monetária, quando seu pagamento for efetuado 
fora do prazo. 

§ _3_9 o A taxa de inscrição, cobrada dós profis
sionais ~ue requerem seu registro nos respectivos 
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Conselhos Regionais, será de 50% ( cinqüenta por 
cento) do valor correspondente a uma anuidade. 

§ 49 As_ empresas que executarem serviços 
profissionais de fotografia, inclusive as que explo
ram serviços de procesamento automático _ou 
mam.iéli, bem ·como as de foto-acabamento de 
fotografia, ficarão obrigadas a recolher ao Conse
lho Regional de sua jurisdição wna anuidade quE" 
será estabelecida pelo Conselho Federal. 

Art. 16. As empresas que tiverem p-or objetivo 
a realização de serviços fotográficos de qualquer 
natureza deverão provar aos Conselhos Regionais 
respectivos que essas atividades são executadas 
P9r profissionaíS habilitados e registrados. 

Art. 17. Os serviços fotográficos de qualquer 
natureza, realizados em empresas públicas, bem 
como nos serviços públicos_ federal, estadual e 
municipal, deverão ser executados por profissio
nais, e sua supervisão será realizada por profis
sional legalmente hab~itado. 

Art. 18. Os ·conselhos Regionais, através de 
suas diretorias, prestarão contas ao Conselho Fe
deral até o último dia de abril d..E: cad-ª- ªno. 

Parágrafo único. O Conselho FederãJ Subme
terá ao plenário dos representantes dos COnse
lhos Regionais, até o dia 30 de junho- "de cada 
ano, a prestação de suas contas e as homolo
gações das contas apresentadas pelos Conselhos 
Regionais. 

ArL .19~ -~OS Conselhos RegionaiS poderão, 
por seUs.procuradores, promover, perante a Jus
tiça Federal e mediante executivo fiscal, a cobran
ça das anuidades, taxas e emolumentos previstos 
nesta lei. -

Art.-- 20. -Aos- ConSelhos Federai-e Regional 
c6mp·ete representar junto às autoridades compe-
tentes, para fins de direito, nos casos de: 

l-exercício ilegal da profissão do fotógrafO 
"profissional; 

II- questões relativas ao direito autoral de tra
balhos fotográficos. 

Parágrafo único. ___ Ao Conselho· Federal com-
pete: 
.1- estabelecer normas reguladoras da entrada 

de fotografias produzidas no estrangeiro no mer
cado profissional do País, 

JI-obter das autoridades competentes medi
das acauteladoras visando à proteção do exercido 
profissional do fotógrafo profissional brasileiro, no 
País e no estrangeiro; 

III- buscar instrumentos que permiteffi, livre 
de_ impostos, a importação de equipamentos e 
materiais especializados necessárlos ao exercido 
da profissão. 

Art. 2L -_--Para efeito de inscrição nos quadros 
do C6riselho Regional, o candidato deverá fazê-lo 
por escrito com Os seguifites-âocú.mentos: 

j-:__ ca-rteira deJder:iticÍa;de; . _ -
11 ~número do OC-ou CGC;-
m- prova de quitação com o serviço mmtar, 

se do ~exo m<)Sçylino; 
IV- título de el~itor; 
v- comprovação do enqu.adramerttO do dis~ 

posto no art. 29, parágrafo único e dos incisos 
1, 11, IV e V desta lei; _ 

§ 1 o Para os estrangeiros serão dispensadas 
as exigências contidas nos incisos Ill e IV deste 
artigo, exigida porém a prova de permanência 
legal no País. 
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Art. 22. Os ConselhOs Regk:>nars-~expeOirão 
as respectivas carteiras profiSsionais, observando 
a ordem numérica crescente da inscrição. 

Art 23 Na carteira profrssionaf dos fotógrafos 
profissionais, constarão os s_eguintes dados: 

(-nome por extenso; 
II-filiação; 
UI- data e local de nascimento; 
IV-número de inscrição; 
V- laçai da sua atividade; e, 
VI- fotografia e assinatura. 
§ 1 ~ A carteira profissional constituirá docu

mento de identificação e será válida perante qual
quer autoridade pública, em_ todo o território na
dona!. 

§ 29 Na carteira profissiofl31 põderão constar 
observações referentes ao exercício da profissão 
do seu portador, inclusive proibições e impedi
mentos. 

Art. 24. Os casos de tranSferência do exer
cido regular da profissão, de uma zona de jurisdi
ção dos __ conselhos regionais para outra, ou o exer
dcio regular da profissão_ em mais de um Estado 
da Federação, dependerão da autorização expres
sa dos conselhos regionais envolvidos, e serão 
anotados na carteira profissional. 

Art. 25. A expedição da carteira profissional 
estará sujeita a cobrança de taXa que ·será f!Xãda 
pelo Conselho Federal. - --

CAPÍTULO III 
Disposições Gerais 

Art. 26. Todos os trabalhos fotográficos pro
duzidos deverão conter obrigatortainente o nome 
e o número da inscrição no COnSelho do Profis
sional que os executou. 

Parágrafo único. Os trabalhos fotográficos 
produzidos por empresa legalmente habilitada de
verão, também, conter a razão social ou o nome 
de fantasia e sede do estabelecimento. 

Art. 27. Ao fotográfo profissional será vedado 
executar serviços profissionais por terceiros que 
não estejam habilitados na forma desta lei. 

Art. 28. Os fotógrafos prOfissionaís serão civil 
e criminalmente responsáveis pelos seus serviços 
profissionais e pelos selViços executados por seus 
prepostos. 

Parágrafo único. Aos fotógrafos profissionais 
não caberá, porém, nenhuma responsabilidade, 
exceto a de qualidade, pelo uso que venha a ser 
dado ao seu trabalho, pelo empregador ou por 
terceiros. 

Art. 29. Toda fotõgrafia publicada com finali
dade noticiosa ou de ilustração, por qualquer pes
soa física ou jurídica, deverá conter, em seu res
pectivo texto, o nome e o número de inscrição 
no Conselho do ProfiSSional que a executou. 

Art. 30. Toda pessoa física ou jurídica fica 
obrigada a pagar os direitos autorais ao fotOgrafo 
profissional que produzir fotografias, senlpré que 
essas forem repassadas ou negociadas, ou seus 
direitos cedidos, no País e no estrangeiro, qual
quer que seja a condição profission-aJ a que o 
autor esteja subordinado. 

Art. 31. O fotógrafO profissional legalmente 
habilitado no exercido das suas atividades so
mente será responsável, na forma desta lei, por 
um único estabelecimento OU em empresa produ~ 
tora de fotografias, 

Art. 32. Nas empresas públicas ou privadas, 
os projetas ou trabalhos que envolvem pro-dução 
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de fotografias deverão ter um profissional devida
mente regístrado para coordenar e/ou executar 
os referidos projetas. 

Arl 33. .Os fotógrafo profissionais que, na da
ta da vigência desta lei, estiverem no exercício 
da profissão, serão inscritos nos conselhos regio
nais, desde _que o requeiram no prazo de 360 
(trezen~s e sessenta) dias, mediante provas do 
exercício da atividade, por período igual ou supe
rior a 2 (dois) anos, como oCupação preponde
rante e principal meio de sustento, e declaração 
da entidade sindical onde seja filiado. 

§ 1 c Para efeito da inscrição de que trata o 
Capítulo deste a.!!!_go, os candidatos deverão apre
sentar, _entre outros, os seguintes docwnentos: 
I- para os profissionais subordinados à- rela

ção de emprego, carteira de trabalho devidamente 
anotada pelo empregador; 

][-para os funcionários públicos, certificado 
da repartição competente; 
- III-para o profiSSional autónomo: 
a) certificado da PrefeitUra Municipal; e 
b) prova de pagamento da contribuição previ

denciária; 
IV-para o repórter fotográfico, a carteira pro

fissional de Jornalismo; 
V- para as empresas de prestação de serviços 

fotográficos: 
a) prova de registro-de firma na Junta Comer

cial; 
b) contrato social no qual é explicitamente cita

do o responsável técnico profissional; e 
c) regfstro na Fazenda Federal. 
§ 29 Os fotógrafos profissionais que, à data 

da publicação desta lei, não lograrem inscrição 
por carência de tempo de serviço·, serão isncritos 
como provisionados, à exceção dos titulares de 
empresas, até que completem 2 (dois) anos de 
exercido profissional. 

Art, 34. Para os efeitos desta lei, nãO terão 
validade os ··certifiCados"~e "diplomas" expedidos 
por cursos resumidos, simplificados, inténsivos, 
de férias, por correspondência ou avulsos. 

Parágrafo único. -Caberá ao Conselho Federal 
dos Fotógrafos Profissionais, ouvido o Coriselho 
Federal de Educação, a avaliação dos cursos de 
fotografia, para -C?S efeitos do -~isposto_ no art. 39, 
incisos I e 11, da presente lei. · 

Art. 35. -A duração normal do trabalho do fo
tógrafo profissional é de 5 (cinco) horas diárias 
ou 30- (trinta) horas semanais, -
- § -1 9 A _aposéi1tad0ria por tempo. dê" Sérviço 
do fotógrafo profissional é de 25 (vinte e cinco) 
anos ininterruptamente ou aos 55 ( cinqüenta e 
cinco) anos de idade pela periculosidade e risco 
de vida. 

§ 29 O trabalho prestado- além da limitaçãO 
diária prevista neste artigo será considerado traba
lho_ extraordinário, aplicando-se-lhe o disposto 
nos Arts. 59 e 61 da Consolidação das Leis dO 
Trabalho. 

Art, 36. A atividade de fotógrafo profissional 
é c:onsiderada insalubre. 

Art. 37. O Poder Executivo expedirá regula
mento à presente lei, no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 39, revogam-se as disposições em con
trário. 
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Justificação 
Em decorrência elo desenvolvimento técnico 

~científico por que passamos, determinadas ativi
dades exigem regulamentação especial, diferente 
daquelas regras gerais existentes na Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

A profissão de foté?grafo profissional, que hoje 
constitui um grande desenvolvimento técnico e 
científico, a ponto de se encontrarem dissemi
nados por todo o território nacional cursos de 
níveis médiOs e universitárioS dedicados ao ensino 
da arte fotográfica, tem ·earacteristicas peculiares, 
que estão a exig_ir, de fato, a instituição de normas 
legais especificas. 

Embora a arte da fotografia desfrute de reco
nhecida importânda no nossO cotidiano, e não 
obstante o fato de aqui terem surgido os primeiros 
fotógrafos profissionais do mundo, o Brasil é um 
dos poucos países que não reconhecem legal
mente a profissão de fotógrafo profissional, 

Profissões mais modestas e menos expressivas 
mereceram a atenção dos poderes Executivo e 
Legislativo de nosso País. 

A proposta ora apresentada, encontra, inclusive, 
fundamento legal quanto ao currículo escolar que 
deverá ser ftxado pelo Conselho Federal de Edu~ 
cação, consoante_ o disposto no art. 26 da Lei 
no 5.540, de 28 de noverrlb_ro de __1968 ~ "LEI 
DO ENSINO", que assim o diz: 

"O COõs'elhõ Federal de Educação fixará 
o currículo mínimo e a duração mínima dos 
cursos superiores correspondentes à profis
são reguladas em lei e de outros necessários 
ao desenvolvimento nadofial." 

Por uma questão de justiça, e principalmente 
para resguardar a atividade dos aventureiroS e 
curioso_s, que só promovem o- desprestígio e des
respeito junto à opinião pública, estamos apresen
tando a presente proposição, que intenta oferecer 
aos fotógrafos profissionais um mínimo de direi
tos e deveres necessários a uma boa realização 
prOfissional. 

Daí por que, ao longo de seu articulado, procu
ra-se estabelecer normas relativas às exigências 
para o exercício profissional, à definição e ãS ativi
dades dó fotógrafo profissional. Cuida-se tã:i'nbém 
da criação dos Conselhos Federal e Regionais 
de- fotógrafos profiSsiõri.ais, bem assim da veda
ção; responsabilidade civil e criminal da classe, 
dos direitos- autorais e ·inscrição nos Conselhos 
Regionais. 
- Além disso, em face do desgaste tisico acen

tuado e ao cantata com produtos químicos usa
dos nas revelã.ções, intenta-se conceder-lhes me
nor jornada de trabaJho, aposentadoria e direito 
ao adicional de insalubridade, a que alude o art. 
192 da CLT. 

Por necessário, convém ressaltar que a pre
sente proposição foi-nos encaminhada pelos pro
fissionais integrantes do Encontro Nacional de 
Estudo da Regulamentação da Profissão de Fotó
grafo Profissiorial, realizado em Brasília, de 21 
a 23 de setembro de 1987, contando com a super
visão e acompanhamento da Comissão Nacional 
dos Fotógrafos Profissionais. 

Estes os propósitos que nos impelem a oferecer 
a presente proposta, esperando seja ela aprovada 
pelos nossos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1988. 
-Senador João Menezes - PFL - PA 

À publicação 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Os 
projetas lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que vão s_er lidos 
pelo Sr. 1~ Secretário. · 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 
N• 138, de 1988 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, 
alínea b do Regimento Interno, para a Mensagem 
n~ 198/88. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1988. 
- Ronan Tito - -Joio Menezes- Jarbas 
Passarinho- Chagas Rodrlgues 

REQUERIMENTO 
N• 139, de 1988 

Requeremos urgência.-nos termos do art. 371, 
aJínea b do Regimento Interno, para o Projeto 
de Decreto Legislativo n~ 21, de 1988, de autoria 
do Senador Severo Gõmes, que dispõe sobre a 
suspensão da vigência dos atas internacionais 
ainda não aprovados pelo CongreSsõ Nacional. 

Sala das Sessões, 22 _de_ setembro de 1988. 
- Ronan Tito - Jarbas Passarinho - Fer
nando Henrique Cardoso - Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Os requerimentos lidos serão votados após a Or
dem do Dia, na forma do ãrt. 375, II, do Regimento 
Interno. 

Há oradores inscritOs. 
COnCedo a palavra ao nobre Senador Mansueto 

de Lavor._ 

O SR. MANSUETO DE LAVOR PRONUN
CM DISCURSO. QUE; ENTREGUE À REVI
S'ÍO DO ORADOR, SERAPUBUCADOPOS-
TERIORMENTE. -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre_ Senador Leite Cfiã:O 
ves. 

zados, a 8.424,51 Obrigãções do T escuro 
- Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido ern Ple
nário. 

A ffiatéria constou da Ordem do Ola-da sessão 
exttãordinária anterior, tendo a votaçãO stdo adia
da, a requerimento do Senador Ronan Tito, por 
30 dias. 

Em votação o projeto; em turno único. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peçq_ a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE-(Humberto Lucena) -:
Com a pãlavra o" nObre Senador Jutahy Maga
lhães. 

OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos 
encaminhando a votação do item 1 da pauta, 
que trata do Projeto de Resolução_no 31, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação de 

-Créâito no valor correspondente, em cruzados, 
a 8A24,51 Obrigações do Tesouro Nacional 

Este processo, Sr. Presidente, como todos os 
demais que vêm para esta Casa, tem uma trami
tação normal; são mensagens advindas do Execu
tivo, que verifica se há ou não recursos para fazer 
frente à despesa autorizada no Senado. Tivemos 
nas últimas sessões preocupação a respeito de 
uma mensagem em beneficio do Estado da Ba
hia, ocasião em que mantivemos entendimentos 
com o Sénhor Presidente da República, através 
de" V. Ex•, Sr. Presidente, e dos lideres da Ca-sa. 
Estt!vamos fazendo um trabalho de obstrução. 
SozihhO; riéSlã Casa, podemos afrapalhar uin 
pouco o andamento dos projetas, mas se não 
contássemoS com a colaboração dos companhe
ros de bancada e de bancadas de outros partidos 
para fazer frente a esse_ trabalho de retaliação que 
ve-m sendo executado c_ontra a Bahia, nã.o tería
mos obtido êxito no nosso trabalho. Se o obtive
mos pelo menos parciaiffiente, foi graças à SOlida
riedade da maioria dos componentes do Senado, 
solidariedade que agradecemos. 

Ontem, V. Ex•, Sr. Presidente, nos comunicou, 
O SR. LEITE CHA VE5 PRONt..INCIA D!S- a pedido do Presidente da República, que o Con-

CilRSO Q(JE_ ENTREGUE À REII]SÁO DO sel.ho Monetário Nacional havia autorizado o au-
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR- rii.entO dêl dívida da Bahia, e foi realmente autori-
ME!YTE ~ - zado ontem. Hoje.famos procurado pelo Assessor 

Durante o discurso do Sr. Leite Chaves-
o Sr. Dirceu Camefio deixa a cadeira da presi- -
dência, que é ocupada pelo Sr. Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 1: 

Votação, em turno únicq, do_ Projeto de 
Resolução no 31, de 1988, que autoriza a 
Prefeitufa Municipal de Janduís, Estado do 
Rio de Grande do Nprte, a contratar operação 
de crédito no valor corr~spondente, em cru-

Parlamentar da Casa ÇjV:il, qUe rioS- comuniçou 
-que ll.aviã-entregue, aqUi, na Casa, a mensagem 
do _Senhor Presidente da República, autorizando 
a _abertura de crédito de 60 milhões de OW para 
o Planalto. A mensagem foi entregue e _lida na 
sessão anterior, e será encaminhada para discuS
são e votação em uma sessão posterioL 

Sr. Presidente, o Que nós.lraz à tribuna, além 
de discutir_ a matéria da Ordem do Dia, é dizer 
a esta Casa que temos a_ obrigação e o dever 
de, como senador da República, acreditar no Pre
sidente da República. Consideramos um dever 
náo se duvidar da palavra do Presidente da Repú
blica, palavra dada na presença de três líderes 
desta Casa e de vários ministros convocados para 
a reunião no Pa1áclo-do Planalto, que o pi-acesso 
teria andamento rápido para ser enviado a esta 
Casa; mas ô compromisSo não se encerraria aí, 

-e sim na liberação dos recursos. Senão conside
rássemos um dever acreditar na palavra do Presi-
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dente da República, hoje estaríamos nesta tribuna 
para recom_eçar a obstruçã_o nesta_ Casa, porque 
o ministro da. Habitação ·e do Bem-Estar Social, 
ontem, na Bahia, declarou à imprensa _que só 
íríãinos Vótãr a mensagem porque não seria libe
rado um centavo para a Bahia, porque não há 
recursos. Está no jornal. _ 

Sr. Presidente, como curiosidade": no _mesmo 
dia em que S. Ex" deu declaração ao jornal de 
que lião há recursos para mensagem de interesse 
do Governo do Estado da Bahia, declara S. Ex' 
o quê? Que está na Bahia fazendo uma reunião 
i::Om- oS empresários baianos para liberação de 
mais 2 milhões de OTN. Es~ liberando para a 
Prefeitura de Salvador, na tentativa de criar uma 
terceira força política no meu Estado, 48 bilhões 
de cruzados para obras da prefeitura, a serem 
aplicados na regul~uização do leito do rio Jagua
ribi.-Aiem disso, está anunciando, na mesma de
claração, que está firmando convênio com 72 
prefeituras da Bahia, diretarnente, para habitação 
e saneamento. No entanto, di~ que não tem recur· 
sos para fazer o pagamento devido à Bahia, não 
ao governador do Estado da Bahia, mas à Bahia, 
aos baianoS, para o Promorar. 

-Fico Preocupado; Sr. Presfdei1te e Srs. Senado
res, porque anteontem na Bahia, quando o Sr. 
Ministro da Habitação e do Bem-Estar Social dirj~ 
gia-se para a reunião com os empresários no 
hotel da Bahia, S. Exc' foi recebido à porta deste 
hotel por mais de duzentos manifestantes de fave
las baianas, que foram exigir que o Ministro da 
Habitação e do Bem-Estar Social, levasse para 
I~ o dinheiro que era deles. Enquanto náo ·havia 
dinheiro para se liberar para o programa de mora
dia para a classe p6bi-e, os shopPlng centen 
do nosso Estado estavam recebendo finanda
mento da Caixa Econômica, _e esseS pobres cida
dãos baianos se encontravam seni-.Condições de 
morar porque o GovernO Federal não transferia 
um centavo sequer para o Programa de Habitação 
Popular e o Ministro da. Habitação e do Bem-Estar 
Soda] ia banquetear-se com os effipresártos baia
nos, para liberar os recursos· diretamente pedidos 
_Qor ~_stes. Não que estejamos_contra esse finan
ciamento, pelo contrário, quanto mais for para 
a Bahia, melhor. 

Porém, o que nos revolta é ver a retaliação 
feita, inclusive, pelos próprios baíanos. Se os mi~ 
nistros baianos_ não quiserem ajudar a Bahia, pelo 
m~nos não __ ªtrapalhem, e não façam com que 
duvidem da palavra do SeiJ_hor Presidente da Re
pública. Somos· obrigados a acreditar e temos 
que confiar na palavra de S. EX', porque, no dia 
em que não pudermos confiãr riã palavra do presi
dente do nosso País, não poderemos_ respeitar 
este Governo. Aí, viremos· a esta tribuna todos 
_QS dias para dizer o que pensamos realmente 
dele. Temos que acreditar e acreditaremos, dentro 
de urn praz_o razoável. Não vamos estabelecer li
mites de cinco, seis ou sete dias para liberação 
de recursos, mas dentro de um prazo razoável, 
já que todos os projetas estão prontos e aprova
dos pela Caixa Econômica Federal, para· que, den
tro_ :desse prazO razoáVel, a Bahia receba aquilo 
que merece, o dinheiro que não é do Governo 
Federal, e sim dos próprios trab_alhadores, do pró
priO estado, dinheiro que tem que ser levado para 
lá em prol do desenvolvimento do País. _ 

Não vamos obstruir os_trabalhos, porque temos 
que respeitar a palavra do Senhor Presidente, no 
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entanto, lamentamos que um ministro do seu Go
verno, como- aqui já foram transmítidas noticias 
de que o projeto.Yiria e seria aprovado, digo, que 
o dinheiro não seriq __ liberado. Temos que acredit:lr 
na palavra do Seobor Presidente. 

O Sr. João Menezes -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a palavra ao nobre Senador, para enca
minhar, pela Uderança do Governo. 

O SR- JOÃO MENEZES (PFL - PA Para 
encaminhar, como Uder do Governo.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, estou, hoj~. muito satis
feito em verificar él afir:mativa do eminente Sena
dor ~utahy Magalhães, que acredita na palavra 
do Senhor Presidente da República. 

o fato e que coin aquela discussão que houve 
em tomo de um projeto_de le_i que, parece, até 
não existia, oti wna segunda via _cl_~ um projeto 
que já havia sido aprovado, fez-se uma confusão 
enorme, em plenário, e o eminente Senador c;le
fendeu, com toda sua galhardia e inteligência, 
os interesses da Bahia. Hot.We um corre-corre para 
cá e para lá e se chegou à conclusão de que 
realmente aquele projeto não existia. 

Verifico, agora, que não há retaliação contra 
a Bahia. Na Ordem do Dia de hoje, temos a Men
sagem n'~ 129, qUe autoriza a Prefeitura Municipal 
de ltaberaba, Estado da Bahia, a fazer a sua opera· 
çã.o de crédito, e a Mensagem n9 162 dá a mesma 
autorização à Prefeitura de GQIJgogi. Então, valeu 
a pena essa confusão, luta do o obre Senad_or Juta-
hy Magalhães. _ _ 

Agorá, o que não é possível é- 'que S. Ex" saia 
da luta com o Presidente e vá para a luta com 
seu conterrâneo, o Ministro Prisco Viana, porque 
este já está procurando dar aUXI1_lo _a instituições 
da Bahia. 

Será ·que retaJiar a Bahia é dar para outras insti
tuições que não sejam aquelas que pertençam 
à amizade do Senador Jutahy Magalhães? É isso 
o que me pergunto; é isso que estou achando 
um fato melo estranho. Se se está dando para 
a Bahia porque o Senador está reclamando? Por 
que não é da área que pertença a S. Ex? Não! 
O Senador tem que defender recursos para toda 
a Bahia. Também vou mandar fazer wn levanta
mento para ver quais os outros E$adoª' _que têm 
projetas para serem pagos e que hão estão sendo 
efetuados. E os outros Estados, por que não vão 
receber também? Que negócio é ésse?Será que 
brigando é_que se arranja colocar projetas na 
Ordem do Dia para aprovação? Esse Critério não 
está muito bom, precisa ser reformado, Verifican
do os projetas da Bahia, que estão para serem 
aprovados e pagos, vamos e:nc;ontrar _também 
projetas do Acre, do Rio Grande do Sul, e de 
outros Estados. Vamos, então, todos aqui brigar 
e reclamar. Se é a obstr~ção- de uma _parte da 
Bahia que vai paralisar o Senado, então, vamos 
fazer com os outros Estados a mesma coisa Nós 
não podemos estar tratando desigualmente coi
sas iguais. Nestas condições~_ acho que o dia de 
hoje foi importante para nós, porque verificamos 
que o eminente Senador Jutahy _Magalhães obte
ve resultadQs além do esperado e as coisas estão 
correndo bem para a Bahia e já tem novas exigên
cias que, se não forem pagos projetas para a 
8ahia, nova obstrução virá. Vamos também pro-
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curar quais são os outros Estados que têm proje
tas aqui parados, seguindo o exemplo do Senador 
Jutahy Magalhães, porque assim, talvez, nós con
sigamos paQar a todos. Retiramos o que a Consti
tuição tirou, os 47% da renda tributária da União, 
para os Estados e Municípios, e vamos ver a forma 
de arranjarmos dinheiro para o Estado atender 
a todos esses prOjetas. 
-__ De maneira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fico _ 
grato com as informações recebidas hoje neste 
plenário, no sentido de que, realmente, o Presi
dente da República é um homem que _trata igual
mente todos os Estados da Federação e que a 
Bahia está sendo atendida de um lado e de oLrt:ro; 
uns amigos do Senador Jutahy Magalhães e ou
tros de que S. Ex• não gosta muito. O que é 
fato é que a Bcthia tem sido a fe_lizarda em toda 
essa confusão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

-~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ConcedQ_a palavra ao nobre Senador Nelson Car
neiro, para encaminhar. 

O SR- NELSON CARI'IEIRO (PMDB- RJ. 
Para enc;ari'}_Ulhaf. Sem reVisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs, Se_nadores, na oportunidade em 
que se discute O cré.dEto para -a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, quero renovar, desta tnbuna, 
um apelo ao Senhor Presidente da República. Não 
o acuso_ d_e retaliação contra o Estado do Rio 
d~ Janeiro V. Ex" mesmo, Sr. Presidente, teve a 
gentileza_ de, na ú1tima se.ssão, convoCar un1a ses
são_ extraordinária, a fim de que fosse votado o 
crédito para o governo do estado e para a prefei
tura municipal. 

Estou certo de que o Senhor Presidente da 
República atenderá,-derltro das possibilidades •. a 
essas dedsões do Senado Eecteral. 0\.lero, entre
tanto, renovar o meu apelo ão Senhor Piesidente 
da República. 

O gJo-,-de .J_an~l"9 vive_ hoje uma situação que 
afeta todo o -Brasil e diz_re_speito ~a cada um de 
nós, não só aos que nasceram e vivem no Rio 
de Janeiro, n_ão só aos que passaram pelo Rio 
d~ Janeiro, mas a todos_ aqueles que, como eu, 
<;orno os outros senadores representantes do Rio 
de janeirO, têm ali a sua segunda terra nãtal. Ne
nhum de nós no Brasil tem Outra segunda terra 
natal que não seja o R!o. de Jalieiro, 

Recentemente leinbiava que" o próprio Presi~ 
dente José Samey inicióti-à sua romagem federal 
nª_ tribuna da Câmara dos Deputados no Rio de 
Janeiro. 

O Rio de Janeiro faz parte da vida de cada 
um de nós. Sofreu, nestes últimos anos, duas 
grandeS afllçôes: a primeira~ a transferênCia da 
Capital do País para Brasília - todos sabemos 
das conseqüências dessa transferência, Ai está 
esta magnífica cidade -com a qual Juscelino Ku
bftschek sonhou, mas esvaziou, sob muitos as
pectoS, a a-ntiga Capital da República. Mais tarde, 
seJ"D_ _g_ue fossem consultadas as populações flu
minen-se e cãriqca, o Governo impôs- uma fusão 
que trouxe graves problemas para o Município 
do Rio" de Janeiro. _ . . 

Nesta hora, não venho aqui cnoc8r o 5enhor 
Presidente da República, não venho anunciar que 
farei obstrução, não. Quero convocar o Senhor 
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Presidente da República como respci'nsável maior 
pelo destino deste País, e pelos destinos _dQ Br!'lsi_l 
-que é o Rio_ c;l~ Janeiro .. 

Espero que·s. Ex" se sensibilize e vença a oposi
ção daqueles_ que não viveram e, porque não viv~ 
ram, não amam o Rio de Janeiro, e tome a inicia
tiva de, superando os empecilhos criados por es
ses desconhecedores da vida e das tradições do 
Rio de Janeiro, superando estas dificuldades, o 
Senhor Presidente-âa República envie a esta Casa 
a Mensagem autorizando o T escuro Munidpal a 
emitir as carioquinhas de que necessita, para que 
não se converta em caos a Cidade do Rio de 
Janeiro. Já estão suspensos os serviços públicos. 
Quáildo Nova Iorque sofreu um cqlapso, o gover
no federal, o governo estadual e o governo muni
cipal, todas as instituições acorrer_am para salvar 
aquela cidade no~-ame:rican_a. __ . 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
renovar este apelo, desta tribuna, pois sei que 
o Presidente José Samey a ele será sensível, apelo 
que reitero em nome de todos aqueles que viVem, 
trabalham e conhecem a aaade do -Rio de Ja
neiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Em votação o projeto. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -
Sobre ,:1 __ mesa, redação final que será _lida pelo 
Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

ReciaÇão ÜnaJ do PrOjeto de -Resolução no 
31, de 1988. 

O relator apresenta a redação f111al do Projeto 
de Resolução n9 31, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Janduís (RN) a_ contratar opera~ 
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a &424,51 OTN. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1988. 
-Cid Sab6la de Carvalho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redac;ão ftnal do Projeto de Resolução 
... 31, de 1988-

Faço saber que o Sena.do F.ederal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da. Constituição, 
e eu, " , Presidente, promulgo a se~ 
guinte. 

. RESOLUÇÃO 
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Janduis, Estado do Rio Grande do Nor
te, a contratar operação de crédfto no 
vaJor correspondente, em cruzados, a 
8.424,51 Obrigações do Tesouro Nado· 
nal-011'1-

0 Senado Federal resolve: 
Art. 19 _ É a Prefeitura Mimidp.:l! de Jãnduís, 

Estado __ dO_RiO Grande do Norte,__ os termos do 
art. 2'? da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, aherada pela Resolução n9 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 8.424.51 
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Obrigações do Tesouro Nacional - OlN, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
menta Social - E'AS, destinada à aquisição de 
equipamentos para a Casa de Saúd_e Mãe Chiqui-
nha, no município. -

Art. 2° Esta reSolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ 
Em discussão _a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votaçã.o, nos tennos regi
mentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 33, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Mococa, Estado de 
São Pau1o, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
21.146,62 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN,tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Ple
nário. 

A discussáo da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. ____ _ 

Em votação o projeto, ém turno úriico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDE.NlE (Humberto Lucena) _
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Senhor Primeiro Secretário. -

I:: lida a seguinte 

Redaçio final do Projeto de Resolução 
.,. 33, de 1988. 

O relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n1> 33; de 1988, qUe autoriza a Prefei
tura Municipal de Mococa (SP) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 21.146,62 OTN. 

Sala das Sessõe_s, 22 de setembro de 1988. 
-Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução n' 
33,de 1988. 

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

RESOLUÇÃO 

N•----,,DE 1988 

Autoriza a Prefelbmt Municipal de Mo
coca, Estado de São Paulo, a contm.tar 
operação de crédito no valor corTeSpon
dente, em cruzados, a 21.146,62 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal re$)1ve: 
Art 1 o É a Prefeitura Municipal de Macaca, 

Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, altera-

DIÁRIO DO ·coNGRESSO NAOONAL (Seção II) Setembro de 1988 

da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente; em cruzados, a 21.146,62 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econõ· 
mica-Federa], esta na quaJidade de gestora do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
F_AS; destinada á aquisição de" veículo para trans
porte escolar, no municipio. 

-Art 2'1. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Ein diSCUrssão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão, 
_:-~.Çg_ç_e(rad?l a discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

O projeto vai à promulgação. 

-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
ltem3: 

Votação, em turno único, dO Projeto de 
Resolução n9 38, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, 
Est.;tdo do Rio Gtande d9 Sul, a contratar 
operação de crédito no valor·correspondente, 
em cruzados, a 13.519,74 Obrigações do Te
souro Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, PrOferido em Pie
- =--J1áriO. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer santados. (Pausa.) 
-Aprovado. 

--O SR-PR&m5ENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a_ mesa, -redação final da matéria que será 
lida pelo Senhor Primeiro Secretário. -

É üaa a seguinte 
. ·----· -

Redação Hnal do Projeto de Resolução 
n• 38, de 1988. 

n-relator apresenta a redação final do ProjetO 
de Resolução n~ 38, de 1-988, que autoriza a Prefei
tura _Municipal de Caçapava do Sul (RS) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 13.519,74 OTN. 
- Sa1a das Sessões, 22 de setembro de 1988. 

- Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n? 38, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e·_-eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

REsOLUÇÃO 
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca
çapava do Sul, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 13.519,74 Obrigações do Tesouro Na
donal-OTN. 

O senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ t a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos temros 
do art. 2° da Resolução n~ 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va~ 
lor correspondente, em cruzados, a 13.519,74 
Obrigações do Tesouro Nacional __:. OTN;~junto 
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de_Apoio ao Desenvolvi~ 
mente SociaL- FAS, destinada à ampliação de. 
unidades escolar_es_de }9 Grau, no município. 

Art. 2? Esta_resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em diScusSão a redação_ final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a diScussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

<? ~~9jeto v~ _à promulQ~ção. 

O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) -
ltem4: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n1> 46; de 1988, que autOriza a 
Prefeitura Municipal de Altos, Estado do Piauí, 

- ·a-contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri
gações do T escuro Nacional- OTN, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
_nádo. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão 
extraordinária anterior. _ 

Em votação _o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

_ ro_au_e_c_er _sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. )9 Secretário . 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 46, de 1988. 

O Relator apre_senta a redação fmal do projeto 
de Resolução n1> 46, de 1988, (jue autOriza a Prefei
tura Municipal de Altos (PI) a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 OTN. 

Sala das_ Sessões, 22 de setembro de 1988. 
-Chagas Rodrigues, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

R~dJ.~ção final do Projeto de Resohtção 
n~ 46, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Al
tos, Estado do Piauí, a conbatar opera
ção de crédito no valor correspondente, 
em CIUzados, a 80.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN .. 

O Senado Federal resolve: 
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Art. 1 o E: a Prefeitura Municipal de Altos, Esta
do do Piauí, nos termos do artigo 2o da Resolução 
rf1 93, de 11 de outubro _de 19_76, altfiiãda pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal~ autorizada _a contratar 
operação_ de crédito no valor_correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil S/ A, este na qualidade de agente finan
ceiro da operação, destinada à construção de urna 
creche central, uma minlcreche-embrião, um ter
minal rodoviário, matadouro, mer<::adinho e gal
pão profissionalizante, reforma do mercado muni
cipal e pavimentação de várias ruas, no âmbito 
do Promunicípio. 

Art. 2° Esta resoluçãõ eritra em vigor na data 
de sua publicaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada: a diSCUSSãO, ã-inatéria é dada ·como 
adotada, dispensada a votação, nos tennos regi-
mentais. -
O -prOjeto _vai à PromUJgãção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ..,.... 
ltem5: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Res_olução n9 71, de 19.88, que autOriza a 
Prefeitura Mt.ii"tidPaJ de Peablri.t, ·EStado do 
Paraná, a contratar operação ·ae crédito no 
valor" correspondente, em cruzados, a 
12.775,48 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foíenceri"ada em sessão 
extraordinária anterior. 

En1 votaçZio o projeto, em tUrno úrilcO. -
Os Srs. Senadores (iue o aproVãrti queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. 1~ SecretáriO: 

É lida a seguinte: 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 71, de 1988-

0 Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 71, de 1988, que autonza·a-Prefei
tura Municipal de Peabriu (PR) a contrãtar opera
ção de ~rédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 12.775, 48 OTN. 

Sala das Sessões, 22 de Setembro de .1988. 
- Sen. José Richa. 

ANEXO AO PARECER: 

Redação finaJ do Projeto de Resolução 
no 71, de 1988. 

Faço saber que o Senado -F'êderal aprovou, nOs 
termos do art. 42, inciso VJ, da ConStituíção, e 
eu, Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLaÇÁO N•, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Peabiru, Estado do Paraná, a contnitar 
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operação de crédito no valor correspon
dente, eu) çruzados, a 12.77_5, 48 Obri
gações do Tesouro Nadonal (OTN). 

OSenado Federa] resolve: _ 
Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Peabiru, 

Estãdo do Paraná, nos termos do art. 2o da Resolu
ção no 93, de 11 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.775,48 Obiigações do Tesouro 
Nacional (OTN}, junto à Caixa Econômica Fede
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, desti
tlãâa à aquisição de veiculo para transporte esco
lar, no município. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Paus~.) 

_ Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, .a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos tennos regi
mentaiS. 

O prOjeto vai à promulgação. 

-0-:SR:. PRESIDEN'i'E (Humberto Lucena) -
ltem6 

Votação, em Íurno único,- do Proje~ de
Resolução n9 72, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Assu, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de 
créc(jto no valor correspondente, em cruza
_ _doS, a 5.965,23 Obrigações do Tesouro Na
dona!- OTN, tendo 
PARECER FAVORÁVEL. proferido ein Ple
nário.: 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extrãofdinária anterior. 

Em votação o projeto, em turno único. 
_ Os Srs.Senador~s q!.!e o aprovam queiram per
manecer SentadoS: (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Iucena) -
-Sõ5re a mesa, fedação final que será lida pelo 
Sr:Pi'imeirO Secretário. 

~ lida a seguinte_ 

Redação final do Projeto de Resolução 
n" 72, de 1988. 

ó felatOf apreSenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 72, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Munidpal de Assu (RN) a contratar operação 
de Crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 5.965,23 OTN. 

Sala das Sessões, 22 de Setembro de 1988. 
-Sen. José Agrlpino; Relator. 

ANEXO PAAE:CER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n'72, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO Ne , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de As
su, Estado do Rio Grande do Norte, a 
contratar operação de crédito no valor 
cQrrespondente, em cruzados, a 
5.965,23 Obrigações do TesoUro Naclo~ 
nai-OTN-

0 Sei-tado Federal resolve: 
Art _1?, .t; a ~refeitura Municipal de Assu, Esta

do do Rio Grande do Norte, nos termo~s~do .:;~:rt. 
2Q da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n9140; de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.965,23 Obrigações 
do T escuro Nacional- OTr'l, JlintO a Caixa Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio- ao Desenvolvimento Social
F AS, destinada à aquisição de ecjuiPamentos para 
a coleta de lixo no município. 

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

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em diScussão a redação final. (Pausa.) 

NãO h-avendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, no·s termos regi
mentais. 
- O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 7: 

Votação, em turno único do Projeto de Re
- solução no 7 4, de 1988, que autoriza a Piefei
tura Municipal de Luciãra, Estado do Mato 

- Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
42.437,69 Obrigações do TesOuro Nacional 
-OTN,tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple
nário. 

A-in<itérla constou cia Ordem do Õia de sessão -
extraordinária ariterior, tendo a sua Votãçã6 sido 
adiada, a requerimento do Senador Ronan lito, 
por 30 (trinta) dias. (Pausa.) ~ 

Eni votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. SenadoreS que o aprovãm quetram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Senhor Primeiro Secretário. 

É lida a seguinte_ 

Redação final do Projeto de Resolução 
n" 74, de 1988. 

O relator apresenta a redação final do Projeto_ 
de Resolução no 74, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Luciara (MT) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 42. 437,69 - OTN. 

sala das sessões, 22 de setembro de 1988. 
-Márcio Lacerda, Relator 

ANEXO AO PARECER 
Redação final do PrOjeto de ResOlução 

n• 74, de 1988-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso· VJ, da Constituição, 
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e eu, -----, Presidente, promulgo a se
guinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lu
clara, Estado do Mato Grosso, a contra
tar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 42:.437,69 
Obrigações do Tesouro Nacional -
OTrl. 

O SeõadáFederal resOlve: 

Art. _l ~~ E:: a Prefeitura: Munl<::ipal de Luciara, 
Estado do Matp Gros.so; ilOs termos· do artigo 
29 da Resolução n" 93, d~ 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução _n9l40, de 5 de dezembro . 
de 1985, ambas _do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito. . .no_valor_ corres
pondente, em G.Mados, a 42.437,69 Obrigaçõ_es _ 
do T escuro Nacional- Olli,ju_nto àJ::aixa Eco
nómica Federal, esta na_ qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SociaL-:-
FAS, destinada à aquisição de equipamentos e 
conclusão das_ obra$ da.. (Jnic;t~d~- _integrada de 
Saüde, no município. 

Art .2'1. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão a matéria é dada corno 
defmltivarnente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item8: 

Votação, em turno_ único, do ProjetO de 
Resolução n" 7_6, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Caicó, Estado do Rio 
Grande do- Norte, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza
dos, à 80.000,00 Obrigações do Tesouro Na-
cional (OTN), tendo _ _ _ _ 

PARECER FAVORÁVEL., proferido em PÚ!
nário. 

A discussão do projeto foi _encerrada em se_ssão 
extraordinária anterior. (PâUSa.) 

Em votação o projeto, em turno úhico. 
Os Srs. Senadores que o"aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, red~ção final qu_e será lida pelo 
Sr. 19 Secretário. - - -- · 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 16, de 1988. 

O reJator apresenta a reda~ãQ_ final do Projeto 
de Resolução n" 76, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Municipal de Caicó (RN) a contr_atar operação 
de crédito no valor COJ:respondente, em o:uzados, 
• 80.000,00 (OTN). 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1988. 
-Senãdor Nabor Júnior, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

·· Redação final do Projeto de Resolução 
. .,. 76, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovo_u,_nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOWÇÃON' , DE 1988 

Autoriza a Prereltura Munldpal de Cal-
-· có, Estado do Rio Grande do Norte, a 

contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Na~ 

· donal- (OTrl). · 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1? É-a Prefeitura Municipal de Caic6, Es
tado do Rio Grande do Norte, nos termos do arti!1o 
21 da ResolUção n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução nQ 140, de5 de dezembro 
de 1985, ambas cto Senado Federal, autorizada 
a contrataa: operação de crédito no valor corres-

- pendente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do 
Nordeste do Brasil S.A, este na qualidade de 
agente financeiro da operação, destinada à execu
ção de projetas de infra-estrutura relacionados 
com obras de urbanização e construção de equi
pamentos comunitários diversos, no município. 

Art. 2~· Esta resolução entra em vigor na data 
d~ sua_pu~licação. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redaçã.o final. (Pçus.a.) --· 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projetO Vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
1tem9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução no 93, de 1988~ _que autoriza .a 
Prefeitura f1ut:Jicipal de Turiaçu~ _Estado do 

_ Maranhão, a contratar operação de crédito 
no valor corre_spondente, em cruzados, a 
72.000,00 Obrigações do T escuro Na dona! 
(OTN) tendo 
_ PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário._--

A discussão da matéria foi encerrada na sesSão 
extraOrdinária antenaf. - - -- · ~ 

Em votação o projeto, em turno único. 
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Paus_a.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, redação final que será Jidt;1 _pejo 
Sr. 1 e SecretádQ. -- -

_ É lid~ a __ seguinte 

- Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 93, de 1988. 

. PR~I~k>r -ãpf~~nta a redação fmal do p[Ojeto 
.d.e :Reso!uçã9. n9 93"*' déT988 •. que aut.orizà a Pre_flif
tura,Munidpal de TuriaÇu (MA) a contratar Opéra-

---~~ 

Setembro cte 1988 

ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a "72.00(),00 OTN. 

Salas das Sessões, 22 de setembro de 1_988. 
'--Dirceu Carneiro, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 93, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constitui!;ãO, 
e eu, , Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura M.unldpal de Tu-
---- riaçu, Estado do Maranhão, a contratar 

operação de crédito no valor cortespon· 
d~nte, em cruzados, a 72.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. 

ü_Senado Federal_re$olve: 
_ Art: 19 ~ a Prefeituf.a Mul-licipal de iuriaçu, 

Estado do Maranhão, nos tetmos do artigo 21' 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro .de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 72.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao" Desenvolvimento Social 
(F'AS), destinada à implantação de um hospital 
geral cõril 30]E!:itos,_no_rounidpio. -

·-Art. 29 ESta [esoJução entra em vigor na data 
de sua euJ:>.licação 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a r_edação final. (Pat,~.sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dad13_ como 
defmitivamente aprovada, nOs termos_ regimerl
tais. 

A-matéfia vai à promulg8.ção. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com a Mensagem n" 62, de 1988, o Senhor Presf":"" 
dente da República submete à deliberação do Se
nado Federal a autorização para que a Prefeitura 
Municipal de Centenário do Sul (PR) conb'ate,jun-
to à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento So.s::ial - FAS, a seguinte operação de 
crédito: _ . . 
CARActER!STICAS DA OPERAÇÃO 
1. _Proponente -

1.1 Denominação: Município de-Centenário do 
Sul/PR . .. 

1.2 Locatização (sede): Rua Padre Aurélio Bas-
so, 378 - Centenário do Sul- PR 

2. Financiamento 
2.1 Valor: equivalente, em çruzadps,_ a até 

5.414,38 OTN . __ ·-
22 Objetivo: aquisição de veículos para trans-

porte escolar. __ 
-2--:3-"Pi'aiO: carênCia: até 1 (um) ano. Amorti

zação: 4 (qUã:tro) anos. 
_ 2.4 Encargos: juros de 3% ao ano, cobrados 

tríffiestralrriente, seô.do o saldO devedor reajus
tado de acordo com o índice de variação da& otN. · · · 
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2.5 Condições de líber"ação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 

2.6 Garantia: vinculação de parcelas do Imposto -
sobre Circulação de Mercadorias-ICM. _ 

2. 7 Dispositivos legais: Lei Municipal n~ 827/86, 
de I"' de setembro de 1986. -

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação _da Casa, 
tendo em vista a alta relevância sOcial do projeto. 

Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria: 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimeOto da 
mensagem, nos termos do seguinte _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 126, DE !987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Centenário do Sul (PR) a contratar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 5.414,38 OTN. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Centeilàrio 
do Su1 (PR), nos termos do artigo 2~ da Resolução 
n9 9306, alterado pela Resolução n9 140/85_, am
bas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.414,38 OTN junto â -CãiXa Econó
mica Federa1, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS. A operação de crédito destina-se a aquisição 
de veículos para transporte escolar. 

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

É o parecer, Sr.-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 10: 

Mensagem n9 62, de f988- (no 77T88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Cente
nário do Sul, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 5.414,380brigações do Te
souro Nacional - OTN. (Dependendo de 
parecer). 

Nos termos do art. 6~ da ResOlução-n9 1, de 
1987, a presidênda designa o nobre Senador Lei
te Chaves para proferir parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável. 

Em discussão 6 projeto, em turno ónico. (Pau
sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussãO, a votaçã-o da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re-
gimentais. -

O SR. PRESIDENTE tHumberto Lucena) -
Item 11: 

Mensagem no 69, de I g88 (ri.~ 84/8a na 
origem), -relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Miranda, 
Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 

operação de crédito no va1or correspondente, 
em cruzados, a 83.082,71 Obrigaçôes do Te
souro Nacional - OTN. {Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resoli.tçáo n~ 1, de 
1987, a presidência designa o nobre Senador Wil
son ~rtins para proferir pa!ecer. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. 
P~a _emjtir parecer:) -Sr. Presidente, Srs. Sena
don;:s, c_pm a Mensagem no 69, de -1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a aUtorização para que aPre-

- feitura Municípal de Miranda (MS) contrate, junto 
à Caixa- Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a segiliftte -openlçáo de 
crédito: 

cAAACTERfSTICAS DA OPERAÇÃO 

1. Proponente 
1.1 Denominação: Município de Miranda/MS 
1.2 Localização (sede}: Rua Treze de Junho, 

233 Miranda/MS 
2. Financiamento 

2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até 
a3.082,71 OTN. 

2.2 Objetivo: Implantação de sistema de mi-
__ crodJenãgem. -- -

2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. 
Amortização: 10 (dez) anos. 

--~ :?.4 Encargos: Juros de 1% ao ano, coórados 
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus- · 

. tado de acordo com o índiÇe de variação das 
OTN. - ~ 

2.5 Condições de Uberação: o firiai:tciamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro
nograma a ser apresentado. 
_ 2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fun
do de Participação dos Municípios - FPM. 

2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no 
713/85, de 30112185. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista __ a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n• 1, .de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado _Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim- serido, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos ~o __ ~_eguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• !27, DE !988 

AuiOifi.éiã Prefdtura .Municipal de MI-
randa (MG) a contratar operação de cré

-dito no valor correspondente, em cruza-
- dos, a 83.082,71 OTI'I-

0 Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a· Prefeitura Municipal de Miranda 
(MS),- nás- termos do artigo 2? da Resolução n9 
93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a contratar opera
ção-de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 83.082,7-1 -OTN"junto à Caixa Ec6nôriiica 
Federal, esta qUalidade de gestora-do Fundo de 
Apoló ao Desenvolvimento Social (FAS). A lm-

plantação de crédito destina-s_e- à implantação de 
sistema de- ni.lcrodenagem. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O parecer é favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.) . . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a d[scussão. 

Enterrada a discussão, a votação da matéria 
proced.er_-se-á na sessão seguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PJmSIDENTE (Hurnberto Lucena) -
Item 12: 

Mensagem n9 129, de 1988 (n~ 231188, 
na origem), relativa à proposta para-que seja 
aütotizada a PrefeRUra MuniCipal de -ltabe
raba, Estado da Bahia, a cOntratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 250.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), (Dependendo de_ parecer.) 

Nos termos do arl 6° da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Jutahy Magalhães para emitir parecer sobre a 
Mensagem, com o respectivo projetO de reso
lução._ 

OSR.JQTAHY MAGALHÃES (PMDB'-BA. 
Para emitir parec~r)_ ~ Sr. Presidente, Srs, Sena
dores, com a Mensagem n" 129, de 1988, o Se-· 
nhor Presidente da República submete _à delibe
ração do Senado Federal a autorização para que 
a Prefeitura Municipal de ltaberaba (BA) _contrate, 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este 
na qualidade de agente financeiro da Caixa Eco
nômica Federal, a seguinte operação de_ crédito: 

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO' 

A- _valor: Cz$ 100.422.500,00- (correspOn
dente a 250.000 OTN de Cz$ 401,69, em -set/87); 

B - Prazgs: 1 :- de carência: até 24 meses, 
2 ~~amortização: 240 meSes; 

C - Encargos~_ 1 - juros: 5,5% a.a. (CEF) 
+ 1% a.a. (Agente Financeiro), 2- taxa de admi
nistração: 2% sobre cada parcela liberada; 

D - Garantia: vinculação de quotas-partes do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

I; - Destinação dos R~cutsos: execução de 
obras de drenagem e pavimentação do sistema 
_viário e outro_s serviços no bairro Barro Vermelho, 
na sede do município. _ _ _ _ 

Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 

_ tendo em vista a alta relevância social do projeto. 
Nos termos da Resolução no 1 I de 1987, que 

estabelece normãs de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mentO da AsSembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos económi
c-o-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo ac_olhimento da 
Mensagem, nos termos do seguinte: 
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PROJETO DE RESOlUÇÃO 
N• 128, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lta
beraba (BA) a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a 250.000 OTI'i. 

O Senado Feder_al_r_e_s_Qlve: ~ _ 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de ltaberaba 

(BA), nos termos do art. n" 2 da Resolução_ n"' 
93/76, alterado pela Resolução n"'_140/85, ambas 
do Senado Federal, autorjzaQa a, cqntr~tar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 250.000 OTN junto ao Banco do Nordeste 
do __ Brasil SA, este na qualidade de agente finan
ceiro da Caixa Econômi<:q federal. A operação 
de crédito destina-se .à execJ,rção_ de obras de dre
nagem e pavimentação do sist~ma viário e oufros 
serviços no bairro Barro Vermelho, na sede do 
munldplo. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. . . -. 

É o parecer, Sr. Presid_g_nt~, 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade não 
para discutir a matéria, e sim para- dizer que o 
Sr. Senador João Menezes, quando falou logo 
após a minha pessoa, pronunciou discurso a resw 
peito de assunto sobre o qual eu não havia dito 
nada. S. El<' transformOu todo o meu pronuncia
mento. Para que S. ~fome conhecimento, ltabe-
raba é um município ligado ao líder do Governo, 
Deputado Carlos Sant'Anna. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. . . ~ 

Encerrada a discuss2lo, a votação da matéria 
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos rew 
gimentais. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Item 13: 

Mensagem n9 162, de 198"8--(il? 302/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Gongogi, 
Estado da Bahia, a contratar operações de 
crédito no valai'- ç_orrespondente, em cruzaw 
dos, a 73309,QO Obri-gações do Tesouro Naw 
dona!- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6·-•- da ReSolução n" 1, de 
1987, a presidência designa o eminente_Senador 
Jutahy Magalhães para emitir parecer s_obre a 
mensagem, com o- respectivo projeto de reso
lução. 

OSR.J<ITAHY MAGAUIÃES (PMDB-BA. 
Para emitir parecer.)- Sr,----presJaente, Srs. Senaw 
dores, com a Mensagem no 162~ de 1988, O Sew 
nhor Presidente da República submete à delibew 
ração do Senado Federal a autorização pat-a que 
a Prefeitura Municipal de Gongogi- BA contrate, 
junto ao Ban_co do NQraeste_ do Brasil S/ A. este 
na qualidade de agente financeiro da Caixa Eco
nômlca Federal a seguinte operação de crédito: 

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO 

A-Valor. Cz$ 38339.87:3,111-(correspondente 
a 73309 OTN, em dezembro/87; -

B-Prazos: 
1 - de. carência: até 15 meses, 
2 - de amortização: 216 meses; 
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- - C- Encargos: dorescoma.Mensagemn~ 198, de 1988,0Senhor 
_ _1-- juros: 5,5% a.a., Presiderite dá RéPUblk:á Su~?ffi~te: ~- d~l_ihéiação 
2-outros encargos: 1,0% a.a. de "delcredere" ~o Senado Federal a autorização pafã qúe aPre-

do agente financeiro; feitUra Municipãl de Belo Aoiizonte -=-:..:: MG, possa 
· D-Garantia:cotasdoFPM-FundodeParti- "contratar operação de crédito no montante de 
dpação -uos Municípios; .6.400.000 .OTN, sendo 4.400.000 OTN com re--
E- Destinação: de re1:ur:ros: Implantação de cursos provenientes d_o fundo de--Apoio ao De-

diversos equipamentos ComunitáriOs para lazer senvolvimento Social - FAS e 2.000:00o OTN 
_e saúde e construção_ d~ um mercado municipal do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urba-
e de uma escola polivalente. no...;..;.. Produrb, junto à Caixa Ec6ilôniica Federal, 

- Ouvida a respeito, a Secretaria do Teso_uro Na- de&.tin~dos à implantação de sistema de drena-
cional do Ministério da Fazenda informou nada gem pluvial e de 1iifra.:e-strutura viária naquele mu-
'ter a opcir quanto à realização da operação. nidpio". 

· No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná- O pleito da Prefeitura Municipal de Belo Hori-
lpgos qu~_ ~I!l- ~~rec~do a --~provaç~o da Casa, zonte terh como objetivo fundamental a melhoria 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. da qualidade de vida de sua populaçao, c:om prio-
.. ' N.os termos da Resoli,ição n9 1, de 1987, que ridade reconhecida pelos ministros da Seplan e 
'estabelece normas de elaboração legislativa do da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente. 
Senado Federal durante o período de funciona- No mérito, Z~: solicitação enquãcjra-se em_ casos 
menta da AsSembléia Nacional Constituinte, opi- análogos que têm merecido a· aprovação desta 
namos favoravelmente sob os aspectos econômi- Casa. 
c~-firianceiro e legal da matéria. l'{os termos da Resolução nç 1, de --1987, que 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da estabcl~çe normas de elaboração legislativa do 
mensagem, no_s termos-do s_eguinte _ Sén<idó Federal durante o período de func_iona-

PROJETO DE RESOLUÇÃO menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi-
!'{9 1~~. º_g 1 ~?S _ namos favoravelmente sobre o pedido. 

Assim, conduímo_s pelo acolhimento da men-
Autor_i~a a Prefeitura Municipal de sagem, nos termos do seguinte: 

Gongogi - BA, a contratar operação de -
crédito no valor correspondente, em cru~ PROJETO DE-RESOLUÇAO -· 
zados, a 73.309,00 ·om. - N'130, DE 1988 

o Senado Federal resolve: -Autoriza a Prefeitura Municipal de Be-
Art. ]9 É a Prefeitura _Municipal de Gongogi lo HoriZOnte- MG a contratar operação 

_ BA, nos termos do artigo 2o da Resolução n" de crédito no valor de 6.400.000 OTN. 
93/76, alterado pela Resolução no 140/85, ambas O Senado Federal resolve: 
dq Senad.Rfederal, a_ytp,Yada a contratar opera- Ari. 1~ E a Prefeitliia Mllri.ic!Pal de Belo Hori-
ção de crédito no valor correspondente, em cruza- zonte - MG, nos ·terffios ·do art. 29 da Resolução 
dos, a 73.309,00 OTN junto ao Banco do Nor- n9 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, am-

-- -deste do Bragjl Sls\ este- na qualidade de agente bas do Senado Fedei-a!, autOriútda a contratar 
financeiro da Caixa Econômica Federal. A opera- operação de crédito no valor correspondente, em 
ção de crédito destina-se à implantação de diver- cruzados, a 6.400.000 OTN juntO à Caixa Econô-
sos equipamentos comunitários para lazer e saú- mica Federal, sendo 4.400.000 OTN com recur
de e construÇão de um mercado municipal e de sosproveníentesdoFundodeApoioaoDesenvol
uma esc-ola polivalente. _ vimento Social_~ F AS e 2.000,..000. QTN do Pro-

Art.. 2° -- Esta- i'"esoluÇãõ entr_a em vigor na Clata __ gfa,ma de Apoio ao Desenvolvimento Urbano -
de su_a- publicação. Produrb, destinada à implantação de sistema de 

É Oj>a_re~~· Sr. Presidente. drenagem fluvii:d e de infrª·_estn.itura Víáriâ naque-
le município. -' -- -

O SR. PRESIDENTE (Humb_erto Lucena) - -1\rt. 29 Esta resolução entra em vigor na data 
Erii diSCussão o prOjeto, em turno úniCo. -{Pãusa.) de_s_ua publicação. 

Não have11do quem peça a palavra, encerro É 0 parecer, Sr. Presidente. 
a discussão. _ __ 

Encerrada a cüscussão, a votação da matéria O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re- Erfi discussão o projeto. (Pausa~) _ 
gimentais. Não havendo qu~m pgça a p;:tlavra, enc~rro 

a discussão. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - : Encerrada a discussãO~ a votação da matéria 

Item 14: - proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos re--
~Mensagem n~ _198, de 1988 (n~ 377/88, gimentais. 

na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Munlcipal de Belo Ho- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
rizonte, ~stadQ de Min~s_ Gerai!), -~ contratar Passa-se, agora, à apreciação do requerimento 
operação de crédito no valor correspondente, de urgência, licjo no expediente-, p-ara a Mer1sagem 
em cruzados, a 6.400.000,00 Obrigações do n" 19.8188, que_ se transfOrmou nO ProJeto de Reso-
Te:Scil.iYõ Nacional- OTN. (Dependendo de lução n"-130/88, qUe- autorizã- a Prefeitura: Muni-
parecer.) cipal de Belo Horizonte, Estado de Mina_s Gerais, 

a contratar operação de crédito no valor corres-
Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de pendente em cruzados a 6.400.000,00 OTN. 

1987, a Presidência designa o nobre Senador AI- -~ votação 0 requerim_ento. 
fredo c· ainpos ~r· a pro'er,·r a· p·arecer. 

r- 1' Os Srs. Senadores que_o__aprovam queiram per-
O SR. Al.f'8a)O ~PS (PMDB- MG. manecer _:;;~[!@dos. (Pausa.) 

Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia-
ção da matéria. - _ _ : _- __ 

Lembro aos Srs. Senadores qüe a mate na cons
tou da Ordem do Dia da presente_ sessão, tendo 
a sua discussão encerrada. (Pausa.) 

Em votação o projeto. : , - ~--=- -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Sobre a mesa, a redação final que será lida pelo 
Sr. 1 c Secretário, 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 130, de 1988_ 

O r_e]ator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução no 130, de 1988, que- autoriza- a 
Prefeitura Murikipál de Belo Horizonte (MG) a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 6.400.000,00 OTN. 

Sala das SeS:sões, 22 de setembro de 1988. 
-Alfredo CampOs; Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 130, de 1988. 

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

RESOlUÇÃO N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
6.400.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN. 

O Senado Federal reSolve: 

Art_ 19 É a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Qerals~ nos-·rerri1os do 
art. 26 -da Resolução no 93, de 1 1- de_ outubro de 
1976, -alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va· 
lor correspondente, em cruzados, a 6.400.000,00 
Obrigações do TesciurONadonal--OTN sendo 
4.400.000,00 OTN com recursos provenientes _do 
Fundo de Apoio ao DesenvoMméhto Social -
FAS e 2000.000,00 OTN do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Urbano ---- Pr_odurb, junto à 
CaiXa Económica Federal, destinados à implan
tação de sistema de drenagem pluviaJ e de infra
estrutura viária, no municíPio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo _quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos regimen
tais. 

O projeto val à promufgciçáo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Em apreciação o requerimento de urg~ncia, lido 
no Expediente, para o Projeto do Decreto Legís
lativo n~ 21/88,- que dispõe sobre a suspensão 

-da vigência dos atas internacionais não aprovados 
pelo Congresso Nacional. 

em votação o requerimento. 

O Sr. João Menezes- Sr. Preside"nte, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a paJavra ao nobre Senador João Mene
zes, para encaminhar a votação. 

O SR- JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para 
encam1hhar.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Art. -_e Todos os atos internacionais celebra
-.dos pelo Presidente d_a República ou por Ministros 
de Estado, n:os termos do art. 84, lV, da Consti
tuição, e que não tenham sido aprovados pelo 
O:>ngresso_ Nacional __ até: ()-~i~_ 6 de out~bro de 
1988, terão sua vigência-suspensa até que o Con~ 
gresso Nãciorial_ r~s.<:>lva __ defin~ivamente sobre 
eles. . . 

Art. 2° Este-decreto legislativo entra em vigor· 
na data de sua publicaç~o. revogadas as dispo
sições em contrário. 

-Justificação 

Dentro de alguns dias, entrará em vigor a nova 
ConstitUiç"ão do Brasil. A que ainda nos rege, no 
momento em que apresentamos este projeto, es
tabelece, em seu art. 44, I, que é competência 
exclusiva do Congresso Nacional "resolver defini
tlvam:ente sobre os tratados, convenções e atas 
internacionais celebrados pelo Presidente da Re

-pública". Por sua vez, a nova Constituição diz, 
em seu art. 49, 1: que é da competência exclusiva 
do Congresso Nacional "resolver definitivamente 
sobre tratados e acordos internacionais ou atas 
que acarretem encargos ou compromíssos gravo
sos ao património nacional". 

O presente projeto destina~se a dirimir dúvidas 
a respeito dos atos int<:;rnacionais que, frrmados 
sob a ,vigência do texto constitucional, devam ser 
apre_si'!~~- _e~lo _ _S:ongresso- Nadõnal q~a~_~o. j? 
eStiver promulgada a nova Constituição. A pa!ticl
pação do Congresso na celebração desses· com· 
premissas é fundamental para o_ equilíbrio entre 
os Pode(es, e a tentativa de impedi-la configu.ra 
cerceamento do livre exercício do Poder LegiS
lativo. 

Sala de sessõeS, de setembro de 1988. -
Senador Severo Gomes. 

Tãli.to na ·cõnStituiÇãO Vigerite quanto na futu_ra, 
esses ates vão ficar sujeitos ao Congresso Nacio
nal. Poréin, tne parece· fora de lógica:' o eminente 
Senador querer, agora, já, tratar sobre uma Cons
tituição que só deverá ser promulgada no dia 5 
de outubro próximo. __ _ 
- -'--POrtãnto--;- não tem cabirneritO esse requerimen
to. Manifesto-me contráfío·ií sua aprovação. 

O SR. PliEsiDENlE (Humberto Lucena) -
Em votação õ reqUerimento. 

-- O Sr. José lgnácio Ferreira- Sr._ Presidente, 
pes;o a palavr_a para e~cami~ar votaçã?. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Concedo a- palavra ao nobre Senador JoSé lgnádo 
Ferreira, para ehcàminhar a votação. 

O SR. JOSÉ IGI'IACIO FERREIRA (PSDB 
- ES. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, tentou-se hoje na Assembléia 
Nadonal Constituinte uma medida, que era um 
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projeto de decisão, objetivando, dramaticamente, 
sustar a c_e1ebraÇão desse acordo pelo_ _governo 
brasileiro no exterior, no momento em que esta
mos a duas semanas da promulgação da nova 
Carta. 

EsSa-tentativa ficou frusJ:rada, porque, pelo Re
gimento da Assembléia Nacional Constituinte, a 
proposta de projeto de decisão obedece _a cert?s 
regrarnentos, a um processamento própno, e nao 
havia tempo suficiente para o cumprimento das 
etapas previstas no Regimento. . . 

A medida agora proposta pelo eminente Sena
dor Severo Gomes, afigUra-se-me da maior im
portância, porque, através de um _projeto de decre
to legislativo, S. Ex!' está seguro, tanto quanto eu 
me encontro agora, de que a Câmara dos Depu
.tados se disporia, numa maioria expressiva, a pro
mover uma aprovação da mesma medida, que 
S. Ex" tenta, agora, também de forma dramática, 
impedir se celebre esse acordo que, por todos 
os títulos - é bom que se deixe bem frisado 
-olhado por quaJquer ângulo é altamente lesivo 
aos interesses do País. 

Estou dizendo isso porque alguma coisa desse 
acordo me foi relatada ontem pelo Consultor-Ge
ral da República, o Dr. Saulo Ramos, que se en
contraVã- e diga-se de passagem- muito orgu
lhoso da construção jurídica em que ele traba
lhara. Disse_ a S. EX' que só podia parabenizá-lo 
pelo talento jurídico que ele _revela. S. Ex' falou
me, inclusive, que havia conseguido nos textos 
do acordo que ficaram clausulados fossem acOr
dado com os bancos vinte anos de reescalona
mento e oito anos_ de cªrência~ e com o Oube 
de Paris, dez anos -de reescalonamento e cinco 
anos de carência, e que ele -havia conseguido, 
havia clausulado, aquilo que só consta de mani
festações doutrinárias, que é a teoria da impre
visão, a disposição rebus sic stantibus, que ele 
havia colocado na pad:uação de forma expressa. 

S. ~também me dizia que a questão da impe
nhorabilidade dos bens do Estado brasileiro_, que 
ficou também pactuada, clausulada, foi quando, 
então, perguntei a S. Ex' como ficaria a questão 
dos juros fixos incidentes sobre índices flutuantes 
da Prime ou da Ubor. S. Ex' diz que é evidente 
que vão ser mantidos esses critérios, que hoje 
são adotados para 77% do total dos empréstimos 
do Brasil com os nossos credores, 77% dos nos
sos empréstimos são feitos, são celebrados, com 
juros fixos sobre índices flutuantes da PUme ou 
da Ubor. 

Lamentei profundamente esse açodarnento, 
porque não há como a História deixar de nos 
julgar, de forma bastante áspera, no f~turo, se 
não nos manifestarmos nesta oporturudade, se 
não tentarmos, por todos os melas possíveis, com 
base na Constituição, com base no nosso Regi
mento, obstar a celebração desse acordo que, 
seguramente. é profundamente lesivo aos interes
ses naclonaís. 

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço 
a palavra para formular uma questão de ordem. 

Ó SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Tem a palavra o nobre_Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CIV\ lo7:S PRONUNC0 DIS
CURSO QlJE, ENTREGUE À REVISAO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUOIDO POSTE!?IOR
MENTE 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Em votação o requerimento de urgência. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, voto 
contra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Ex' votou contra. Então, está aprovado o reque
rimento. 

O Sr. João Menezes- Requerimento de ur
gência? A Favor ou contra o ·reqUerínieritO?- Se 
eu votar a favor... -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
V. Exl' vota contra? -

O Sr. João Menezes- Contra o-requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
O Uder do PMDB vota a favor. Então, está apro
vado o_requerimento. 

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Vai ser feita a· verifiCaçáo -requerida pelo nobre 
Senador João Menezes~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Peço aos SrS.- Senadores retomem os seus luga
res, para procedermos à verificação de votação. 
(Pausa.) 

Como vota o Uder do PMDB? 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sim .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PFL? 

O Sr. João Menezes (PFL- PA) - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PSDB? 

O Sr. Chagas Rodrigues (PSDB - PI) -
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Lfaer do PDS?-(J?al,lSa_.)_ 

S. Ex' está ausente. 
Como vota o Uder do Pll3? (Pausa.) 
S. B<!'-está aUsente. 
Como vota o Uder do PDT? (Pausa.) 
S. Ex' está ausente. 
Cõrilo" vota o Uder do PDC? (Pausa.) 
S. ~ está ausente. _ 
Como vota o Uder do PMB? (Pausa.) 

O Sr. Ney Maranhão (PMB- PE)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Como vota o Uder do PSB? (Pausa.) 

S. EXf está aUsente. _-:- - - __ 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votaçào) 

VOTAM "'SIM"' OS SRS. SEJYADORES: 
Alfredo Carripos - Chagas Rodrigues - Cid 

CarValho - Dirceu Carneiro - Itamar Franco 
-João Lobo -José lgnádo - Lavoisier Mai~_ 
-Leite Chaves-Mendes .cariale-::-Nelson Ca.r-
neiro - Ney Maranhão - Ronaldo Aragão -
Severo Gomes - Wi1sãn Martins 

VOTA "'NÃO"" O SR. SEI'IADOR: 
João Menezes. 

\ 
' ..... , 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -
Encerrada a votação. 

Vai ser feita: a apuração. (Pausa.) _ 
Votaram SIM 15 Srs. Senadores; NAO, 1_. 
Não houve nenhuma abstenção. 
T atai de votos: 16. 
Não há quorum. 
A Presidência vai suspender a sessão por 1 O 

minutos, aclonando as campainhas para que os 
Srs. Senadores compareçam ao plenário. 

(Suspensa às 19 .horas e_ 59- minutos, a 
sessão é reaberta às 20 horas e 2 minutos.) 

O SR. HUMBERTO LUCENA DEIXA A CA
DEIRA DA PRESID~NC!A. Q(]E É OCUPADA 
PELO SR. DIRCEU CARNEIRO. 

_QSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Es-
.. tá reaberta a, sess~o. 

É evidente a falta de quorum. 
O requerimento fica prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador N.elson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC. 
__ pronuncia o seguinte disel:lrso.) -Sr. Presidente 

e Srs. Senadores, dirijo-me a este plenário para 
transmitir-lhe a preocupação que me tem advin
do das manifestações de base do meu Estado 
e para registrar minha perplexidade relativamente 
à maneira como ainda se planejam e se _fazem_ 
as reformas neste País. 

Trata-se, Srs. Senadores, da questão_ da assim 
chamada "operação desmonte" da Empresa Bra
sileirá de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Embrater). 

Do meu Estado, Santa Catarina, tenho rece
bido numerosos e sentidos reclamos, rormulados 
e encaminhados por preJeitos municipais; por ve
readores, por cooperativas, por entidades de elas-

- se, enfim, pela sociedade, posicionando-se contra 
a referida operação. 
- Algumas estatísticas são mostradas. O sistema 

está" presente, hoje, em 25 unidades da Federa
ÇãO, em 3254 municípios, 35.000 comunidades 
de produtores rurais; dispõe de 14.000 técnicos, 
dos quais, 11.500 na zona rural; presta assistência 
técnica e social a 1 .300 mil. produtores e às suas 
f~ijias_,_ a organizações de trabalhadores. a sindi

..cotos. 
São dados, Sr. Pre$idente_ e Srs. Senadores, 

que impressionam, eSpecialmente se visualizar
mos a extensão deste País, seu vasto e ainda, 
muitas vezes, impérvio interior. Sua grande popu
lação de pequenos e médios produtores rurais, 
vivendo nesse_mundo sem conforto. constituindo 
familiãS,- trabalhando e _produZindo, freqüente
mente ilhados pelas distânCiãs, pela falta de vias 
de acesso e de transporte, ou tolhidos por sua 
própria pequenez. 

- São 1 L5_00 Jécnicos percorrendo os mesmos 
caminhos, contactando com famflias e comuni
da-deS, cóm núcleos de assentamento, per'"unetros 
de irrigação, cooperativas, conversando e discu
tindo. _çoriJ. Q5 prodUtores sobre sistemas de_ plait
tiQ,_ qualidade das sementes, utilização e conser
vação·do solo, prodUtividade, produção e comer
cialização; sobre higiene, saúde e educação. 

-~Muito mais inquietantes são os dados, se pen
. _sarmqs_que são esses rincões do interior que pro-

duzem os alimentos báslcos par: ... ~s 140 
milhões de brasileiros: o arroz, o feijão, o i'n._i1ho, 
mandioca e carnes. _ _ ~ 

E, se acres.centarmos a previsão-da nece ·
dade de .alimentos, dos quais, o Brasi1, hoje, j .... 
é deficitário, para o ano 2.000? Para esse período, .., \ 
a agricultura brasileira terá que mudar o seu perflJ ··· 
de produção desses gêneros para responder à 
demanda interna e externa, pois, nessa ocasião, 
o Pais necessitará de 7 mi1hôes de toneladas de 
carne bovina, 4 milhões de toneladas de carne 
de frango, 30 bilhões de litros de leite, 50 inilhões 
de tOnelãdas de milho, sem considerar o arroz, 
o feijão e a batata. 

Torne-se· o Nordeste do Bras_i1_. _região historica
mente necessitada de aliffien.tos. Para êssa mes
ma época, a demanda de arroz _crescerá 74% 
(em 1987, o déficit foi de 290 mil toneladas); 
a de feijão, 28% (défiCit, em 1988, de 105 mil 
toneladas); a de milho, 27% (déficit, em _1988, 
de· 2 rriilhões de toneladas); a de cáme bOvina, 
200%; e a de frango, 163%. - -

Sr. Presidente, a perplexidade que desejo regis
trar prende-se ao fato de- que; diante do quadro 
descrito, que se afigura de calamidade, resolVe-se, 
simplesmente, ''desmontai-" a Eriipre5a Brasileir21 
·de Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Sem dúvida, Srs. Senadores, o_ sistema, pela 
sua origem, pelos seus fundamentos teóricos, p"e
Ia sua estrutura e 32 anos de história, deve neces
sitar de avaliação para possíveis atualizações, ou 
rediredonamentos teóriCos e metodológicos. No 
entanto, optar, pura e slmplesmente, pela des
montagem é superficialidade e violência. 

É superficialidade porque ação desencadeada, 
sem avaliação profunda e aberta, portanto, sem 
democracia e sem levar em conta as perspectivas 
e as necessidades da agricultura brasi1-eira. Neste 

- -País, tem-se medo de avaliar para corrigíi- de fato; 
prefere-se escamotear por meio de casuísmos 
e fugas. 

É violência, porque engendrada no silêncio e 
apresentada à sociedade comó ação inadiáveL 
talvez pelo medo de descobrir que a própria certe
za não é tão verdade, ou tão-somente para escon
der outras verdades e interesses. 

Espero, Sr. Presidente e Srs. Senadores. que 
as instâncias responsáveis reflitam com profun
didade, que ouçam o clamor dos trabalhadores 
e planejem ações coerentes com as reais necessi
dades da Nação. (Muito bem!) 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Conce-do_ a palavra ao nobre Senador Itamar Fran
co.-

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia 
-~o segliiii.te discurso.) -Sr. Presidente e Srs . .Sena

dores, ouço, hoje, a tribuna para transcrever, nos 
Anais do Senado Federal, a fntegrã da matéria 
intitulada "O Novo Ministro da Cultura", escrita 
pelo arquiteto Oscar Niemeyer e publicada no 
jornal Folha de S. Paulo: 

Tendências/Debates 

O NOVO MINI&"IRó 
DA CULTURA 

Oscar Niemeyer 

Hoje, JOsé Aparecido assuint! o Miillst_ério da 
Cultura e eu, que o acompanhei durante toda 
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a sua gestão em_ Brasília, sinto como um dever 
falar um pouco desse bom c _ _lcal amigo. COntar 
como me entusiasrriava sua conduta eXemplar 
de homem público, seu_dinan11_smo invariável; seu 
desprezo pelos que injuStamente O ci"itiêa\ram. 

E_-como_ lutou pela nova capital tão ofendida, 
construindo novos .e:dificlb:;, concluindo obras 
inacabadas, completando a Praça dos TrêS Pode
res, que desmerecida, aos turistas espantava com 
a grama a crescer entre as placas do piso, nela 
criando a pira e _o panteão que, como _um pássaro 
branco, tanto a enriquece. _ . 

E depois, termiri.ando a catedral, inserihdo em 
sua nave os belos vitrais de Marianne Peretti, pin~ 
tando-a de branco+ a cor adequada, que os menos 
sensíveis combatiam, tomando-a assim mais-leve, 
com su?ts arestas mais_ definidas a se destacar 
nos grandes espaços_ do eixo monumental. E deR 
pois ainda, construindo o Museu de Arte_ e a Casa 
do CantadOr, o primeiro, indispensável para o nível 
de cultura que uma capital exige, e a segunda, 
um desejo antigo, .e só por ele atendido, daqueles 
que can~m a vida sertaneja. 

E parillelamente, restab_elecendo _com a colabcr 
ração de Carlos Magalhães- secretário de obras 
-os direitos da comunid~de, construindo_ a, ciclo· 
via, recuperando as margens do lago e os grandes 
loteamentos ilegalmente distribUídos, reteimando 
enfim, ao decoro e à justiça que muitos anos 
de ditadura haviam dissipaao. 

No trato diário, compartilhando de suas alegrias 
e bistezas, das suas revoltas tão contidas, nunca 
o senti desesperançado. E se um dia mais penoso 
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apen§I.S som -s-ua ~nJel.tseryt'7 _argumentação e a 
força irrecusável de seus objetiyos. 

Voltado para o futuro, para os assuntos básicos 
de Brasília, Apar&ido r"es_olveu, um dia, enfrentar 
oS QraVes_ e u!ge_nte~ problemas de água e polui
ção até então protelado_s, apesar do perigo imiR 

_ nente que representava para todos, iniciando as 
obras necessárias, tão importantes que bastariam 
para marcar sua passagem pela capital. 

Mas seu pensamento ia mais longe ainda. BraR 
__ siJia e seu_ urbanismo começ_;;w.q_m .a :;er amea

çados p"ela mediocridade existente, pela ambição 
d€sffiedida dos _que nela queriam atuar, pelo per 
âer iino&illá[i6 insatisfeito, pelo -clima de cootes_
tação que a política e a frustração promoviam. 

E .a hipótese de ver Brasília desfigurada por 
uma densidade habitacional excessiva e seus ha
bitantes_a se separarem pelo "not to be envolved" 
inevitável, levou_-o a procurar a solução adequada. 
E BrasJ1ia foi consagrada Patrirnônio da Huma
nidade e protegida para sempre de seus habituais 
e conhecidos predadores. 

Esta foi a dádiva definitiva e generosa que BraR 
SJ1ia e seus habitantes devem a José Aparecido 
de Oliveira. 

Agora Ministro da Cultura, outros ãs$untos irão 
envolvê_-lo _e para todos Aparecido encontrará so
lução- atuã.lizada, sensível como :é aos problemas 
do eSpírito, -das artes e d;;t .c;ultura. 

OSCAR NIEMEYER, ao. é arquiteto, ~:riador de Brasiüa (DF) 
e d~_ !liversas obra~ no Brasil, França, ltálill, Inglaterra, Portugal, 
Estado_.s Unidos, Cuba, Venezuel<!!,_lsrael, Ubanol Gana e Argélia. 

Sr. Presidente, quero tarilbém faier constar, nos 

o deprimia, já no outro o encontrávamos recupe
rado, possuído do mesmo entusiasmo, conscienR __ 
te de sua exemplar honestidade, do seu desejo 

_ AI:t~~~ da CaSa, a _ín~egra çiey __ çorrespondênci,:i do 
amigo e digníssimo __ Qeputado Federal Sr. Aécio 
Ferreira Cui1ha, dirigida ao Presidente da Repú
blica, EXcelentíssimo· Senhof José Samey, por 
ocasião do pedido de cancelamento de sua no
meação ao cargo de Ministro do Tribunal de Con
tas da União: -

de servir ao povo de Brasília e ao seu PaísL 

Apesar de seus afazeres absorventes, Aparecido 
sempre encontrava tempo para receber os amiR 
gos, rir um pouco, comentar a vida, os homens 
e este estranho mundo em que vivemos. Homem 
de cultura, inclinado para as letras que tão bem 
domina, nosso amigo não me surpreenderia se 
um dia, escrevesse um belo romance lembrando 
o mundo da política, as minúcias que tanto conhe
ce, os desmandos e equívocos da classe domi
nante. Ou velhas estórias de Minas Gerais, convi
vendo feliz durante meses com seus personagens 
entre _os quais surgiria, com certeza, o menino 
travesso e_ cheio de fantasias, nascido em Concei
ção de Mato Dentro. 

Mas como os problemas humanos das cidadesR 
satélites_o_ afligiam! Quantas vezes-o acompanhei 
nas visitas que a elas fazia constantemente. Todos 
o cercavam. Eram reiviridicações antigas, anti
qüíssimas, que diante dele renovavam com a 
maior humildade. Mágoas imensas, injustiças 
odiosas que o perturbavam, impossibilitado de 
atendêRlas como desejaria. Mas a maioria se limi
tava a reclamar um pedaço de terra, um lote· de 
doze por vinte, que num País como o-nosso
um continente - nada representa. Um pedaço
mínimo desta terra que a eles também devia per
tencer. 

De coração aberto o meu amigo fazia o impos
sível. E a seu pedido-para atendê-los- quantos 
projetas realizei! Obras malares como teatros, ci
nemas, igrejas, centros infantis, ou menores_ e já 
construídas como abrigos de táxis, escolas, caixas 
d'água, centros de saúde etc. Obras que realizou 
sem o apoio de verbas indispensáveis, contando 

Brasília, 15 de setembro de 1988. 

ExCeleritissimo Senhor 
Doutor José samey 
DO. Presidente da República Federativa do Brasil 
Palácio do Planalto 
Nesta 

-- Senhor Presidente: 
O Jom<Jfdo Brasil de hoje~ no seU '1_nfor

meJB", public_adeclarações do Senhor New
ton Cardoso, Governador de Minas Gerais, 
cujOS -termos me causaram melancólica es
tranheza. 

Sabe bem Vossa Excelência que, após as 
eleições ºe 1986, quando tive a honra de 
ser indicado pelo meu Partido para compor 
a chapa do Senador ltal'!lar Franco, candi
dato ao Governo do Estado, aceitei democraR 
ticameirte _os resultados das umas e procurei 
manterRme afastado da atividade Política par R 
tidária,,.recolbendo-me à discrição_, que sem-

- pre caracterizou a f!1inha maneira de viver. 
Desde aquela datey n_ão procurei Vossa EXce
lêflc_ia, a qu~m me ligam laços de amizade, 

- para oonforto meu, nesses últimos 25 anos. 
Jamais solicit~i apoio de qualquer dos seus 

dignos Ministros, quase todos velhos amigos, 
_a fim-de_ que o meu nome_ fosse sequer lemR 
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brado __ para exercer carg_o_ na adminis"t!ação 
pública._ 

Ai._estão o~ meus colegas mineiros, de to
dos os partidos, para testemunharem se al
gUma vez pedi a interferênciã- de um deles 
-para endosso de projeto pessoal. 

Mesmo assim, em Qomenagem_à verdade 
importa dizer que alguns amigos, e entre esR 
ses o meu ffiho Deputado Aécio Neves Cu
nha, resolveram, por decisão própria, sugerir ª Vossª-ºcel~ncia Q me !,I oome para ocupar 
uma vaga de Ministro no Tribunal de Contas 

_ _da_União. 
A mensag.em enviada. por Vossa Excel~n~ 

tia ao_Sehado Federal representou para mim 
uma alta distinção e sabem os que me_ coR 
nhecem bem quanto fiquei reconhecido ao 
eminente_ amigo pela provã de apreço e de 
confiança sirnb61izãaa no seu gesto". --

Sensibilizou-me, "igualmente, a generosa 
acolhida que os nobres_ Senhores Seil21dores 
dispensaram ao meu nome,_ criando as con
dições constitucionais e legais para que Vos

_sa Excelência assinasse, como-assinou, o ato 
de minha nomeaÇão, publicado no Diário 
Oficial do dia 5-9-88.- - · -

Por isso mesmo, as estranhas palavras atri
buídas a Vossa Excelênc:ia, pelo Senhor Gcr 

-vernador_ de Minas Gerais, não só me sur
preenderam como me decepcionaram pro--
fundamente. -· _ 

Após 32 anos de atividade nas Casas Le
gislativas, onde cumpri oito mandatos conse
cutivos, sempre por força do voto direto e 
secreto dos meus coestaduanos, sem ter 
pleiteado em qualquer época posições de 
confiança na ái-ea do Poder Executivo, é evi
dente que nunca aceitaria uma nome_ação 
condicionada ao apoio do meu filho Aécio 
a candidato que não fosse, a seu juízo, o 
mais conveniente a Belo Horizonte e a Minas 
Geràis. 

Por conhecê-lo bem, Senhor Presidente 
José Sarney, estou plenamente convencido 
de que Vossa Excelência jamais tra~rla este 
caso_ da forma menor narrada pelo Senhor 
Newton Cardoso. 

Infelizmente, mais uma vez, a versão sobre
põe-se ãO félto. E,_SC!.Eiendo da rel€vància pára 
o País dos trabalhos desenvolvidos pelo TriR 
bunal de Contas da União, que está a exigir 
dos seus_ ministros, além de sólido$ cQnbeci
men.tos da admiriistraç_ão pública, ínquestib
nável probidade e total independência, vejo
rhe ri.o dever iildeclináY'el_ de pedir a Vossa 
Excelência que cancele o ato de minha no
meação, recentemente publicado. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência os P"rotéStos de ·amizade 
e distinta consideração. - Aéclo Fenelra 
da Cunha. 

_ Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a-palavra ao nobre Senad9r Mauro Bor
ges. 

O SR. MAURO BORGES (PDC- GO. Pro
nuncia o $eguinte discurso.) - Sr._ Presidente e 
Srs. Senadores, na qualidade de Presidente da 
Comissão Executiva Nacional do Partido D_emo-
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crata Cristãá, honra-me sobremodO, nci -dia"- de 
hoje, ter eu a oportunídade de transmitir a meus 
ilustres pares, e registrar perante a ANC, a noticia 
deveras alvissare ira, de 1 o de setembro do corren
te, que nos confirma- o deferimeilto do pedido 
do registro definitivo do PDC, por parte -do Tribu
nal Superiór ETeif6raf. ------ -----

Mais do que justas as razões de_nossa euforia, 
espeda1mente se tivermos em vista que o PDC 
é o partido que mais cresc_eu de 1986 para cá, 
contrapondo-se ao visível desgaste dos denomi
nados grandes_ partidos, atrain-do para seus qua
dros nomes_ de_ expressão nacional, estadual e 
municipal, graças a seu programa dinàmlco e 
marcadamente sintonizado _com os anseios da 
população brasileira. 

Já na Assembléia Nadonal Constitüinte, o PDC 
através de soa bancada. consagrou diversos pon
tos que incorporam Seu programa, a começar 
pela próprta convocação da Constituinte, que foi 
proposta também de nosso partido. Uma rápida 
retrospectiva da história do PDC na Eúrcipa nOs 
dá ciência de qUe os democrataS Cristãos- consti
tuem o segundo maior grupo--polítiCo europeu. 
São-grandes expressôes da demo~racia ~ristã, na 
Europa, a Alemanha Ocidental, a Austria, a Bélgi
ca, a Holanda, a Itália e a Suíça. É fundamental 
ressaltar que todos _os partitlos democratas cris
tãos de importância na Europa surgiiarri depois 
de 1945, no período pós-guerra. 

Aqui em nosso Pais, o PDC _nasceu em São 
Paulo, em 9-7-45, tendo como líder o eminente 
Professor Antônio ces_an_no-Jr:; dcfFil.i:uldade de 
Direito do Largo São Francisco. As desastrosas 
conseqüências da hecatombe de 1945, que cria
ram condições propfciãs para a instalação dos 
partidos democratas cristãos, paralelamente os 
transformaram no escoadouro da vontade política 
da sociedade dVJ1 destes países.- o·poc nasceu 
como projeto de contraposição ao capitalismo 
liberal, trazendo a proposta de um -capitalismo 
social, todo ele em cons_onância com Os teri'noS 
da encíclica Rerum Novarum. Fiel às suas ori
gens até hoje, o PDC Pennanece neste ideário
e postulado. 

A democracia cristã se opõe- ao conservado~ 
rismo da direita e ao_ extremismO -da esquerda. 
Não compactua privilégios, por isso mesmo não 
se afina com o liberalismo que exorbita o indivi
dualismo e elitiza- cada vez mais a sociedade, bem 
como não aceita a tese marxista da luta de classes, 
e deplora o materialismo e o-estatismo. A demo
cracia -cristã, não se _situando nem na extrema 
direita, nem na extrema esquerda, não se resume, 
pmém, a um partldo de centro, onde se assentam 
os liberais. O PDc-oCupa posição sul generis 
e lugar impar na topografia política dos povos, 
porque acompanha a dinâmica -das relações so:
ciais e persegue as transformaç6eS político-eco
nômlco-socíais que se-impõem ao longo da histó
ria, como imperativo de harmonia nas relações 
de uma sociedade. E, muito especialmente, o 
PDC\risa a consolidar a pr"ática da solidariedade 
cristã e da pura democracia. Sua maior fonte ·de -
inspiração é o próprio cristianismo- e todos os 
valores humanísticos dele decorrentes. 

Sob um ponto de vista geral, o PDC aqui no 
Brasil propôs a inStauração de um governo popu
lar, "porque a ascensão das massas é o maior 
fenômeno dos nossos tempos", democrático, 
"porque esta ascensãO se tradw politicamente 
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por uma participação crescente do povo no gover
no das nações", e cristão, .. porque essa ascensão 
das -massas -e essa instauração de uma demo· 
craciá de direito e de fato só se podem operar 
beneficamente, se repousarem sobre uma base 

-eiica- rãCiOriaf'', No respeitante à ordem econõ
ritk:a, o PDC adotou a postura de uma economia 
$odal democrátiça, tóda _ela fundarrientada na li
berdade do indivíduo, _que é -limitada, contudo, 
qUando se esbarra no critério maior do bem co
mum. A initfãtiva privada é valorizada e respeitada 
como elemento propulsor da economia, cabendo 
ao EStado uma função meramente coordenadora 
das atividades econõmicas. O Estado, na demo
Cracia cristã, não intervém diretamente na econo
mia, e a legislação social advogada pelo PDC visa 
à.distribuiç:ão mais eqüitativa de bens entre todas 
ãs classes sociais, pelo que substituir-se-á gradati
vWTférite, e· sem- choques contundentes para a 

-- popUI8Ção, o capitalisrrio individualista pela de
mocracia económica 

Rememorando a HistOria, vale lembrar-que em 
d~embro -de I 945 o PDC elegeu dois represen
tantes à ASsembléia NaciOilãrconstitUítite, que 
elaborou a Constituição _de 1946: Monsenhor Ar
ruCJã-Câffiara, -por Pernan1DuCo, e Mãnuei-Vítor, 

-por Sã_o_Paulo. Em 1947, realizou-se em Monte
vidéu, o CongreSso Democrata Cristão, que con
tou com a participação de_ notáveiS lideranças da 
democracia cristã, tais corno Eduarcfo Frei, do 
Chile, e Rafael Caldera, da Venezuela. Represen
tando_ o Brasil, compareceu o então jovem profes
sor universitário André F rance Montara, que lide
rou a organização de um grupo chamado 'Van
guarda Democrática". Em 1949, _este grupo in
gressou no PDC, ~assim, deiltro de nosso partido, 
passam a despontar famosos nomes egressos 
da "Vanguarda Qemocrática", dentre eles Antônio 
QUeiroz Filho, Plínio de Arruda Sampaio e André 
FrilllC:o- Montara. Em 1958, o PDC receóeu em 
suas fileiras as adesões de Juarez Távora e Nei 

_ Braga. A esta época, o partido tornou-se a segUn
da agremiação política mais importante em São 
Paulo, estadO orlde nasc~u. -

Em 1961, durante a reaJização da convenção 
nacional do partido, o PDC intensificou a sua luta 
pelo nacionalismo, a defesa de uma política exter· 
na independente e a redistribuição da propriedade 
agrlcóla, tendo em vista promover a eliminação 
do latifúndio improdutivo. 

Já no GovemQ G0u1.3rt, após a renúncia de 
Jânio Qu_adros..André Franco Montara, então líder 
do PDC na-c-amara Federal, ocupou- o Ministério 
do Trabalho. O novo-governo deu prioridade às 
refoirnas ditas de base, dando ênfase à rerorma 
agrária, à efetivação de uma política externa inde
pendente e ao estabelecimento de limites para 
a exploração do capital estrangeiro. Nas eleições 
leQiSiãtiVaS, Dem ·como para o gOverno de aJguns 
estados, -em outubro de 62, o reridimento eleitoral 
do POC ttahsformoü-o rio "maior partido peque
no"; elegendo uma bancada significativa e que 
-m.arcõU história no Parlamento brasileiro, consti
tUída por Monsenhor Arruda Câmara, Juarez Tá
vora, Franco Montara, Paulo de Tarso Santos, 
Plínio de Arruda SampaiO, Athiê Jorge Cury, José 
Henrique- Turner, Afiiz Badra, José Richa e Cid 
FUrtado, dentre outros. Em junho de 63, quando 
o então Presidente João GOulart optou por rees
truturar seu Ministério, na tentativa de agilizar as 
reformas de base exigidas pelo País, Paulo de 

Tarso foi convidado a OCupar a paSta da Edu
caçao. 

O movimento político-militar de 64, através da 
edição do Ato Institucional n9 1, de 9-4-64, estabe
leceu a cassação de mandatos de parlamentares 
e a suspenSào de direitOS--pOfífkOs, tendo esta 
medida arbitrária atingido dois pedecistas hist6-

-riCOs, Paulo de Tarso e Plínio de Arruda S-ampaio, 
que viveram no exílio por alguns anos. 

Por força do AI-2, de 27-10-65, o PDC foi extin
to, estabelecendo-se o bipartidarismo no País, 
através da Arena e do MDB. 

Ao longo dos anos que se sefluiram, reencon
trando-se nosso País com sua vocação libertária, 
restabelecido o-clima que propicia- o mais amplo 
e lãrgo debate político, aberta a trilha democrática 
do_ retomo- histórico às nossas origens, através 
da liderança do saudoso- Tancredo Neves, insi
nua-se, uma vez mais, no-cenário político nacio
nal, a:-piesença-riõtadamerite marcante ao POC; 
que vem, neste momento diffcil de tranSição por 
que pass-amos, até"iidei" aoS anseios da riãção bra
sileira e responder-aos reclamos de- súa popu-
lação. - -

Consciente_ de. seu papel na história política bra~ 
Sileira, o PDC defeilde e propuQna a democracia 
cristã, convicto de_ que só através de seus prind
plos a Pátría terá" assegUi'ado o seu pi'ogresso 
político, OConôrriico, cuhufal e social, ao abrigo 
de traumas e desviOs no processo: de -seu deSen~ 
volvimento. · 

Datado de 30 de março-de 1985, o prOgrama 
do PDC a· trouxe de volta e o reintegrou ao seta 
da vida político-partidária brasileirã, atingindo 
agora o seu objetivo maior, com a auspiciosa 
noticia de seu registro defmitivo, fatO qLie o legiti· 
ma, mais uma vez, como partícipe do contexto 
político-partidário nacional. 

T-endo como meta as prioridades_ sociais que 
se impõem atendidas, de imediato, pela classe 
política em prol do povo brasileiro, embasado no 
solidarismo que dMsa em cada cidadão um irmão 
a ser respeitado nos seus direitos básicos, o PDC 
se propõe a colaborar, neste momerito-Cfe transi
ção, com a reestruturação do Pais .. como efetiva
mente o tem feito, inclusive atraVés de teses já 
consagradas pela Assembléia Nacional Consti
tuinte. 

Com _responsabilidade, competência, probida
de e consciência de sua missão, o PDC. Srs. Sena
dores, faz-me porta-voz da sua boa nova, dente 
de que agora, no seu renascimento, nada deterá 
seu percurso de luzes e firme orientação, dentro 
do processo da democracia brasileira. 

Ei'~ _o que tiiiha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
beml) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palaVra ao ·nobre- S_ehadcir Marco Ma· 
dei. 

OSR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronun· 
da o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, Tehho afirmado que álcool-química, 
juntamente _com a sucroquímica, contnbuirá para 
diversificar a agro!D-dú~a canavieira, dar-lhe sóli~_ 
da base_econõmica e assegurar_empregos e ren
da, tanto na lavoura canavieii'ã cõrito nas fábricas 
que produzirão os derivados de alto valor agre
gado. 

Na verdade, ao proceder-se a uma análise, mes
mo superficialmente, do setor sucroalcooleiro, ne-
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cessário se faz destacar o uso do açúcar e do 
álcool para obtenção de matéria-prima para a in
dústria química. Para a sucroálcool-quimica, nu-
ma palavra. __ 

A rigor, a utilização do etanol para obtenção 
de uma infinidade de matérias-primas não é ilovi
dade na tecnologia mundial. Muitos produtos quí
micos vêm sendo obtidos no Brasil a partir dele, 
tais como, entre outros, polietileno, poliestireno, 
ácido acético, butadieno. aceta_to de vin.ila etc. Já 
na década de 20. por exemplo, a Elekeiroz, a 
Usina Colombina e a Rho_cüa -prodiizTam o cloretO 
de etila, a partir do álcool, para a fabricação de 
lança-perfumes. 

Mais recentemente, a Coperbo e· a Ci.3. AJcool
química Nacional, em Pernambuco~ produzindo, 
respectivamente, butadieno_e aldeído_ acético e 
ácido acético e acetato de vinila monômero; a 
Union Carbide_e_a_Eletroteno, e"iTlSão Paulo, para 
produção de eteno; e a Salgema, de Alagoas, pro
duzindo dicloroetano, são exemplos bem suce
didos de empresas que vêm__utilizando_o álcool 
como matéria-prima para obtenção de produtos 
químicos. _ _ _ 

Outras empresas, igualmente bem sucedidas, 
tais como a Elekeiroz. Rhodia, Hoechst, Eletro
cloro, Butilarnil, aa. Brasileira de Estireno, Stauf
fer e Victor Sence, entre as mais_ conhecidas, têm 
contnbuído, de modo inestimável, para o desen
volvimento da indústria álcool-química nacional, 
gerando riquezas, possibilitando milhares de em
pregos e abrindo novas perspectivas para o setor 
sucroalcooleiro do_ País. 

Embora com peso espeCífico menor, mas não 
menos importante, no conjunto _dos segmentos 
produtivos do Brasil, o mesmo poderia ser dito 
em relação à sucroquímica, através da partici
pação de empres_as do porte da Agroqulsa, Pfizer, 
Sandoz, Atlas, Aché, Quimibrás, Frama, Getec, 
Poliquima, Fonfoura Wieth, Bayer, Squibb, Ajino
moto Interamericana e tantas outras, de cujas li
nhas de produção, a partir da sacarose, saem 
o gluconato de sódio, glutameto monoss6dico, 
lactato de cálcio, monitol, sorbltol, oxalato de 
amônia, N-butanol, citratos de magnésio, potássio 
e de ferro, ácido lático, acetona e uma infinidade 
de outros produtos largamente utilizados pelas 
indústrias de plástico e plastificantes, de têxteis 
e de papéis, de solventes, de alimentos, de defen
sivos agrícolas e, especialmente, pela indústria 
farmacêutica. · 

O interesse pela produçáo de substâncias a 
partir do açúcar já tem m<Jis de.cem anos e, como 
afirmou o Doutor William Alrred ScheUer, profes
sor de engenharia química da Universidade de 
Nebraska, os profissionais que se dedicam a esse 
campo acumularam já métodos para a produção 
de, aproximadamente,_ dez mil produtos. 

Em conferência pronunCiada em São Paulo, 
em 1985, o Dr. Scheller asseverou que os usos 
finais dos produtos químicos fabricados a partir 
do açúcar são tão simples quanto os usos finais 
dos produtos oriundos do petr6le_o. 

"Acho"- dizia ele --..--qUe deveríamos olhar 
para o açúcar como a contrapartida do óleo cru. 
E a indústria do óleo cru descobriu que uma parte 
importante da sua_ lucratividade baseava .. se na 
conversão _do óleo em derivados petroquímicos. 
Admitindo que hoje a produção de etanol a partir 
do açúcar corresponde, nos velhos tempos, à utili
zaçáo do petróleo apenas para produzir quero-

sene, e se olharmos para a inc:Jústria _do açúcar 
e diss_ermos que ela pode avançar da mesma 
maneira que a indústria do petróleo avançou, en
tão, com o aç~car, poderemos fazer um enorme 
número de produtos." _ _ 

Afirmou, ainda, o Dr. Scheller que os baixos 
preços do aç(l_car com_ que nos deparamos hoje 
certament_e_são um fator impor:tante para aumen
tar o interesse pelos produtos químicos, tendo 
em vista o fato indesm_e_n_tíve_l de que o petróleo 
é um recurso finito _que está sendo largamente 
consumido, e cujos preços, a curto e médio pra
zos, tendem a subir. 

Como _se Vê, a ótica do Dr. William Scheller 
ê em tudo por tudo idêntica à dO Projeto 10.1 
da Ação Programada em _a~ncia e Te enologia, 
do lll Plano Básico de Desenvolvimento Oentífico 
e T ecnológlco,- de 1981, quando observava qUe 
"a sucroqufmica objetiva buscar tecnologia para 
aproveitamento dos produtos da indústria açuca
reira,_ visando a produção de outros produtos fi
-nals e intermediários de maior volume agregado 
para o consumo interno e/ou_exportaçã:o". 
--A justificativa dQ projeto, como não podia ser 
de outro modo, era a.. de que "sendo o Brasil 
o maior produtor mundial de açúcar e em face 
da instabilidade dos preços de exportação desse 
produto, toma-se imprescindível o desenvolvi
mento de uma indústria sucroquímica capaz de 
oferecer melhores oportunidades à exportação de 
produtos mais elaborados". 

Por sua vez, o Plano Diretor -Ar~a Tecnológica 
do Miriistério da Indústria e do ComérCio- deter
mina que o Jnstitutci_ Nacional de Te<:nologia deve
ria "oei.lpat-se·com aspectos tecnológicos de pro
dUtos naturais de grande importância para a eco· 
nomia do País _e_ qlie são de responsabilidade do 
.MIC, entre ·os quais o açúcar, atualmente pouco 
atendido do ponto de vista de tecnologia indus
trial". 

Embora a indústria sucroálcool-química já te
nha mais de setenta anos no Biasil, todos reco
nhecem que foi o Proálcool, instituído pelo Presi
dente Ernesto Geisel através do Decreto no 
76.593, de novembro de 1975, o grande impulsio
nador desse importante seguimento industrial, 
graças à garantia de suprimento da matéria-prima 
aliada a uma sábia política de incentivos que pos
sibilitou notável inovação tecnoló~ica nos proces
sos áfcool-químico.S.-

EÍn entreVista Concedida no ailo passado à Re
vista da Indústria, âa Federação das Indústrias 
de Pernambuco, o Engenheiro Geraldo Oliveira, 
Coordenador Adjunto do Departamento Industrial 
11, da Sudene, assim se expressou· a respeito da 
importância da sucroálcool-quimica para o de
senvolvimento do Nordeste_ e, particularmente, de 

- Pernambuco: " 
"No Nordeste e, especialmente, em Pernam

buco, a álcool-quúnica já representa um impor
tante papel no seu desenvolvimento. Cerca _de 
75% da iridiístria álcool-qufrilica brasileira encon
tram-se no Nordeste, gerando empregos, impos
tos, consumindo matéria-prima da agroindústria 
açucareira e integrando-se à indústria de bens 
intermediários_e finais do País como um todo"_. 

O Estado do Pernambuco _conc__entra as indús-
- trias derivadas ~a acetilldc;ído através do conjunto 

Coperbo- Companhia Alcool-química Nacional 
e, também, da Elekeiroz do Nordeste, reunindo, 
assim, empreerid.imentos Incentivados pela Sude-

ne, que abrangem os seguintes produtos, com 
as repectivas capacidades de produção em tone
ladas anuais: Acetaldeído- 85."000; ácido acético 
- 61.100; acetado de vimla - 80.000; octano! 
- 15.000; butaÕÕl -. 6;;00: acet&to de etila -
1.930; 2 - etil hexanóicCI..;.... 1. 700. 

Por seu turno, Alagoas, que tem no· seu com
plexo cloroálcool-qufmico as melhores perspec
tivas de desenvolvimentO,_ reúne prójetos da ver
tente do eteno, com as seguintes capacidades 
de produção em toneladas/ano: eteno- 1 00.000; 
dicloroetano - 300.000; cloreto de vinila (MVC) 
- 150.000; p6rticloreto de vinHa (PVC) -
100.000. . 

Em termos de demanda de álcool sobre a pro
du_ção brasileira, a álcool-química representa cer

-ca--de 6%, no entanto, se_-c.onstderarrnos a safra 
87/88 para a sub-região que compreende os Esta
dos do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernam
buco e Alagoas - onde a produção álcool-qui
mica acha-se concentrada - o percentual situa-
se n~ ordem de 25%. --

Para que se tenha uma idéia maís Ou nlenos 
aproximada da importância de que se reveste a 

-sucroálcool-quúnica para o País, informa ó Dr. 
Geraldo Oliveira que a exportação de produtos 
sucro químicos pelo Brasil, em 1 982, foi da ordem 
de 25:000 ton-eladas, enquanto a exportação de 
açúcar situou-se no patamar histórico de 
2.700.000 toneladas. Em divisas, a exportação 
de aç(Jcar [oi da orc;l~m de OS$ 600 milh.ões e 
a dos produtos sucroquímicos de cerca de US$ 
40milhões. 
- "Se, em termos _de massa",- acrescenta ó Enge-

- nheiro_Geraldo Oliveira, "a -relaçãO entre-6 aÇúCar 
e a·queles produtos foi _de 11 O vez.eS e, em terrilos 
de valor, somente 15 vezes favorável ao açúcar, 
o ccitejo serve para iildicàr a importância do valor 
agregado pela transformação química e seu valor 
relativo. No caso absoluto, porém, pelas dimen

··sõ·e·s- dos mercados e_de~tino dos produtos, não 
se pOde ver a suC:roqufinica ~ou mesmo a álcOol
química como uma alternativa, mas, sim, como 
uma complementação valiosa quando as condi
ções se mostrem favoráveis", 

Ao tempo em que tive a honra de governar 
Pernambuco, não descurei de apoiar e estimular 
esse importante e novo setor, pelas razões Já evi
denciadas. 

o Sr. PresideOte: Srs. Senadores, é coin profundo 
desalento que vejo o setor tão importante para 
o desenvolvimento do País, coma_ é o caso da 
sucroálcool-química, cujas perspectivas, aos 
<;>lh~ de qualquer pessoa razoavelmente infor
r:nada, são_as mais amplas pc?ssívei§, particular
mente para o Nordeste, sob a alça_ _de mira do 

-Governo, que acaba de baixar uma medida que, 
"caso seja mantida, comprometerá irremediavel
mente o desenvolvimento pernambucano", como 
lucidamente observou o Engenheiro Sebastião 
Barreto Campelo. 

Reftro-me, Sr: Preside_nte, Srs. Senadores,_ a.o 
fim anunciado da_ subsídio do ákool destinado 
à álcool-química _.;tté 1992, niantepdo-~e inalte
rado o subsídio_ concediçlo à nafta petroquímica, 
o que, fatalmente, criará dific_uldade,s à indústria 
álcool-qufmica e afetará- rudemente ·o setor su
croalcooleiro, penalizando-se,- mais uma- vez, o 
Nordeste, ql:(e desgraçad_amente continua s_endo. 
a despeito dos esforços empreendidos nos últi-
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mos 30-anos, o~mai'Cir bolsão de miséria do conti
nente americano. 

A equivocada medida governamental, pelos 
.transtornos que certamente vai provocar, com re
flexos altamente negativos nos contextos econô
mlcos e sedaiS da região - pode comprometer 
toda a indústria álcool-química do Nordeste, re
presentada, em meu estado, pela Coperbo, pela 
Cia. "Alcoolqufmica Nacional, inaugurada em 
1986 e que exigiu investimen-tos ·da ordem de 
US$ 120 milhões, pela Elekeiroz do Nordeste -
que já ultima providências para transferir a sua 
unidade industrial localizada em lguarassu, in
cluindo o seu projeto de expansão, com investi
mentos iguais a US$ 60 milhões, para Camaçari 
- pelo complexo doroquímico do Grupo Voto
rantim, pela Formíplac e tantas outras fábricas 
de solventes, tintas e vernizes que têm no álcool 
a matéria para os seus produtos._ 

Concluo este pronunciamento fazendo .apelo 
aos Ministros da Fazenda, dO Planejamento, da 
Indústria e do Comércio, e das Minas e Energias 
no sentido de que revejam a medida, ou seja, 
continuem a permitir O subsídio ao álcool desti
nado à indústria química por ser de fundamental 
importância para este setor de poii.ti:fe-tãmbém 
para o Nordeste brasileiro. - -

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

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Cliia
relli. 

O SR- CARLOS CHIAREW (PFL - RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente 
e _Srs. Senadores, o GõVerrio-vem de- firmar o 
Protocolo n~ 22 entre o Brasil e a Argentina, com 
o objetivo de incrementar as relações comerciais 
entre os dois pafses. 

Consideramos esse instrumento internacional 
como grandemente prejudicial aos interesses da 
região Sul, especialmente do Rio Grande do Sul, 
que não foi levado na devida conta, como região 
desenv_olvi.da na produção agrícola muito similar 
aos paises do Cone Sul, sobretudo no __ caso da 
Argentina. 

Somos inteiramente favoráveis à integração da 
América Latina, que, necessariamente, segundo 
pensamos, deve começar pelo Cone Sul. Entre
tanto, não é possível concordar com os termos 
e condições em que foi celebfado o Protocolo 
n" 22,- Visto que" trara-Cmormes prejuízos ao Rio 
Grande do Su1, pela concorrência -de produtos 
similares, resultado de uma região onde o produto 
agrícola e pastoril é em tudo assemelhado. Por 
isso, impõe-se que se proteja a economia gaúcha 
contra uma forma de concorrência prejudicial e 
descabida. 

Queremos informar aos iluStrêSpares que esta
mos fazendo chegar nossa inconformidade com 
os termos do referido protocolo aos ministros das 
Relações Exteriores, da Fazenda e da Casa CIVil 
da Presidência é:la República, solicitando em nome 
dos interesses do povo do Rio Grande do Sul, 
o urgente reexame do _pactuado, com vistas a 
estabelecer-se uma forma de proteção efetiva à 
economia gaúcha, inexplicavelmente esquecida 
ou posta em segundo plano quando das negocia
ções que resultaram na celebração do acordo~ 
Eis a íntegra do telex encaminhado àquelas autori
dades governamentais: -
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"Ao cumprimentarmos V. EX" muito cor
dialmente, queremos manifestar nossa estra
nheza com relação à assinatura do Protocolo 
no 22, a celebrar-se entre o Brasil e a Argen
tina. CumPre destacar que sempre defende
mos com entusiasmo a integração continen
tal nos diversos campos de atividades, espe
cialmente no comercial. Mais do que Isso, 
sempre enfatizamos que tal integração deve
ria intciar-se pelo Cohe Sul. No entanto, de 
há muito alertamos para que tomasse espe
cial cuidado a fim de que os entendimentos 
internacionais não se fiZessem com o sacri
ficio de uma região brasileira. Imprescindível 
Jelnbrar que a-história e a geografia fizeram 
do Rio Grande do -sur inegavelmente o par
ceiro mais próximo e mais Identificável com 
os nossos vizinhos argentinos e uruguaios. 

. Por isso, em toda e qualquer integração tem 
de se faZer oUvido O Rio Grande do Sul~ natu
ral entreposto dessa relação de troca, traço 
de união insubstituível dessa aproximaÇão. 
Fazer iritegração marginalizando o Rio Gran
de é medida improdutiva, incoerente, peri
gosa e injusta. A integração tem de ser feita 
- e lutamos antes e lutaremos sempre por 

-ela - com o Rio Grande_ e rião contra- o 
Rio Grande ou à margem dele. O acordo 
anunciado, nos moldes previstos, em que o 
Rio Gránde foi esquecido, atinge de maneira 
dolorid.a e de forma profunda a economia 
gaúcha quer no $etor primáriO, quer na área 
de beneficiamento_ e também na atividade 
industrial. O ideal, o recomendável, o certo 
é que tais acordos internacionais protago
nizadoS pelo Governo favorecessem o Brasil 
inclusive o nosso tão brasileiro Rio Grande, 
porém já que não beneficiam pelo menos 

- seria recomendável que não prejudicassem. 
Alerto V. EX' para o âmbito do dano atual 
e das perspectivas de prejuízo futuro. Como 
decorrência disso, se_faz imprescindível o 
reexame imediato dél decisão governamental 
ora tomada, a fim de que não se consolidem 
tais acordos económico~ internacionais ca
pazes de desestabllizar, no hoje e no amanhã, 
a economia do Rio Gralide-do Sul. Contamos 
com as gestões de V. EX" no sentido de que 
a concretização de um acordo _desse tipo se 
faça com a preservação dos interesses eco-

- nômicos e comerciais do Rio Grande do Sul, 
- -sendo imperativa a profunda revisão de tão 

importante matéria. Antecipamos nossos 
.igradeciinentos pelas providências que fo
rem adot.adas. Atenciosas saudações." 

Esperamos para ver que medidas govemamen
ta_i_s_serão adotadas, pois o Rio Grande do Sul 
nãó põde ser prejudicado, nem assistir passivo 
à sangria de sua economia pela inusitada atitude 
do Governo, que, ao finilar o Protocolo n9 22, 
"olvidou os anseios e interesses mais sentidos do 
povo gaúcho; -

Tendo em vista os fatos ora relatados, requere
mos a V. Ex" que esta nOta seja dada como lida, 
b-em cOmO que seja transcrito nos Anais desta 
Casa Legislativa o inteiro teor do telex encami
nhado aos ministros de Estado já referidos, cujo 

- inteiro teor transcrevemos. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carileiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma

·galhães. 

O SR. JUIHAY MAGAlHÃES (PMDB- BA 
Pronuncia o seguiri:te discurso.)"- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, o cmú"ncio oficii:tl, ·pelo Presi
dente da República, do fini da moratória brasileira, 
decretada em fevereiro de 1987, é o Ponto alto 
do destempero da política do feijão com arroz. 
Sua pedra de toque: "O Pafs_ volta a normalizar 
suas relações cóm o sistema financeiro_ interna-
cional" (sic). · 

MaS é também se_u momento mais inoportuno, 
para não dizer infeliz. Justamente agora, tem-se 
uma idéia_ -dáS granaes dificu1dadés qué envol
verão o ano vindourO - -1989 - e da inevitabi
lidade de um tratamento não convendonal da 

-dívida do terceiro mundo. 
Desta vez, a competente assessoria do Presi

dente Sarneynão haverá de se esquecer d~ comu
nicar o fato aOs presidentes do -MexiCo e da Argen
tina. Afinal, um ministro de _Estado._ em nome 
deste país, assili.ou, a 24 de setembro do ano 
passado, um Comunicado Conjunto_ cpm os Mi
nistros da Fazenda destes países, onde aftrma 
"ser necessário definir formas alternatiVas de fi
nanciamento mais adquadas quanto às taxas de 
juros e aos prazos hoje vigentes": · 

ÍNTEGRA DO <:OMONICAI:iO CONJUN-
TO , 

É a seguinte a íntegra do comunicado con
junto assinado pelos ministros das finanças 
do_ Brasil, Argentina e México: 

Para reforçar as consultas permanentes 
que vêm sendo realizadas entre a Argentina, 
Brasil_ e Méxic:o e levando em consideração 
?I decisão dos presidentes dOs respectivos 
países, os três ministros responsáveis pela 
área financeira estiveram de acordo em man
ter reuniões periÓdicas com o objetivO de 
examinar suas relações econômicas e as 
questões de interesse comum, particular
mente no que se refere ao comércio e à divida 
externa. 

O_s rpirUstros decidiram que seus encon
tros deverão continuar a realizar-se, de forma 
regular, uma vez por sem este ou, excepcio
nalmente, quando algum acontecimento exi
Qír. Desta forma, fica constituído ó G-3. 

Nesta primeira reunião os ministros con
- cardaram em alguns pontos básicos: 

I) Dívida externa: 
1 -Somente medidas de ajuste interno 

não são suficientes para resolver o problema 
da dívida, que tem repercussões graves sobre 
a taxa de crescimento, déficit público e a 
estabilidade de preços. O problema, que tem 
raízés no" desajuste da economia intemadd
nal,_ requer, o exercício de cc-responsabili
dade dós países credores e devedores num 
cenário de crescimento partilhado. 
2- Para gárantir uma taxa adequada de 

investimento é necessário limitar a transfe
rência Hquida de recursos para o exterior. 

3-Para· garantir a estabilidade pãra os 
investimentos é necessário encontrar meca
nisiliOs que permitam.:- it) maior 8utomati
cidade de urn adequado financiamento de 
jUros; b) ma-ior automaticidade dos desem
bolsos de financiarrientos acordados. 
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4-Para encontrar uma solução a )ongo 
prazo para a dívida compatível com a efetiva 
capacidade de pagamento de cada país, é 
necessário definir formas alternativas de fi. 
nanctamento mais adequadas quanto às ta
xas de juros e aos prazos hoje vigentes. 

ll) Organismos multilaterais: 
1 -Neste momento, o desemQols9 de 

novos empréstimos de organismos multila
terais devem superar os juros e amortizações 
recebidos dos países devedores. 
2-Suas políticas deverão ser orientadas 

para o desenvolvimento e incorporar um 
maior grau de flexibilidade. 
3-O aumento de capital do Bird e do 

BID deve concretizar-se a curto prazo. 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

- ill) Comércio exterior: 
Os ministros observaram que o serviço da 

dívida não é compatível com o prote<:ionlsmo 
Qos países credores. Os superávits comer
ciais necessários devem ocorrer como resul
tado do al,lfllento das exportações dos países 
devedores e não através da diminuiçãO das 
~portações. Nova Iorque, 24 de setembro 
de 1987. - Juan SoiTOuille, Argentina -
Lulz Carlos Bresser Pereira, Brasil -
Gustavo Petrlcioll, México. 

Ora, nem os fluxos de investimentos estão se 
aJterando entre o Primeiro e o Terceiro Mundo 
e nem os fluxos de comérdo, particularmente 
entre Brasil e Estados Unidos, estão se alterando: 

OS NÚMEROS DO COMÉRCIO ll'fTERNACIONAL 
(Porcentagens) 

1955 1960 965 970 975 980 981 982 983 984 1985 198E 

Países Desenvolvidos 64 65.9 67.9 70.9 65.4 62.4 62 62.5 63.5 63.9 65.5 -
Estados Unidos 21.3 203 19 18.8 15.9 14.1 15.1 15 14.9 15.7 15.5 -
Comunidade EconOmica Européia 31.1 332 35.1 36.7 35.1 33.9 31.7 322 32.6 31.6 33 -
Jap!oo 2.1 3.1 4.5 6.1 6.4 6.5 7.7 7.5 8.1 8.9 9.1 -
Paises em Desenvolvimento 25.9 22 20.1 18.5 24.7 28.8 28.8 272 26.5 25.5 24 -
Balança Comercial Brasil~EUA - - - - - 637 560 .143 .608 348 .185 996 
• em {JS$ milhões 

Fonte: ONCTAD. Handbook_of lnterit11tlonal Tr11cie 11nd Development S-tllti5ches Supplement 1986: C11cex 

I INFlAÇÃO NOS PAlsES EM DESENVOLVIMENTO 

I (Taxa anual, em %) 

82 83 84 85 86 87 
~ca (sub-Sahara) 18,8 29.1 22,3 19,1 23,6 25,7 
Asia 6,4 6,6 7,3 7,1 7,8 8,8 
Europa (em desenv.) . 33,1 22,8 25,4 25,4 24,8 30,3 
Or.Médio 12,7 12,2 14,8 12,2 11.4 14,7 
Hem. Oc. (Am. Latina) 66,8 108,6 131,8 143,5 88,3 131,2 
Média (incluindo toda a África) 25,4 33,0 "38,6 38,9 29,8 40,0 

I 
CRESCIMENTO ECONÓMICO NO MUNDO 

I (Em%) 

82 83 84 85 86 87 
EUA -- 2,5 3,6 6,8 3,4 2,8 3,4 
Japão 3,1 3,2 5,0 4,8 2,5 4,2 
Alemanha Oc. 1,0 1,9 3,3 2,0 2,5 1,7 
Países ind. 0,3 2,8 5,0' 3,3 2,7 3,3 
~ca (sub-5ahara) 1,7 0,6 1,2 3,0 3,6 2,3 
Asia 5,2 7,6 7,8 6,3 6,4 6,8 
Europa (em desenv.) 1,1 1,9 4,3 3,4 4,1 2,5 
Or. Médio 0,2 0,9 0,2 1,1 2,2 0,5 
Hem. Ocld. (Am, Latina) I ,I 2,4 3,5 3,5 3,9 2,5 
Média (incluindo toda a África) 1,7 1,9 4,0 3,5 4,2 3,4 

I_ Obs: Esta média é dos países em desenvolvimento . I 
Fonte: FMI 

A nível ifltemadonal, os anaJistas da cultura só 
fazem registrar o clima de pessimismo que cerca 
o fim da era Reagan. Nem mesmo o otimista 
laccoca escapa deste espírito, quando assinala 
que acabou-se um ciclo de oito anos para dar 

início a uma fase mais ou menos longa de reajus
teS. Um economista conservador, Antônio Carlos 
Lengruber, ln ''Tendêndas da Economia Mun
dial" (FSP, 27-6-88), assim prognostica o futuro: 
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7 - Mesmo assim, temos de afumar que 
sem a combinação dourada de cres.cimento 
elevado do PIB nos EUA (e em outros países) 
e de juros baiXos no mercado financeiro inter
nacional a nossa posição de balanço de pa
gamentos e dívida externa em 1988- seria 
muito mais tr~gica e dramática. Por exemplo, 
a relasão serviço da dívida exportações voltou 
novamente a patamares satisfatórios, con
trastando com o período 1982/83. 

8 - E agora? O que pode acontecer na 
economia mundial no final-desta década? 
hifelizrnente, há vários- sinais negativos. Há 
sinais de inOãção nos ECIA. Há indícios de 
alta nas taxas de juros._ Do J~dO positivo, a 
exp~tiva de ajustamento Via mercado na 
balança comercial norte-americana (o que, 
por sinal, pode ser bom para o equilfbrio eco
nómico internacional mas ruim para o co
mércio exterior braslleiro se e'ste ajUste ocor
rer via recessão e não via desvalorização do 
dólar) e, eventualmente, urna nova redução 
de preços do petróleo. 

9 - O prinCipal elemento das novas ten~ 
dências económicas internacionais é a lenta 
reaceleração da inflação. Isto não acontecia 
desde 197Bn9, quando Paul Volcker (presi
dente do Federal Reserve dos _EUA) liderou 
uma reviravolta de política econômica, que 
ãcaboiJ derrotando a__ inflação a partir de 1982 
porém às custas de recessão e juros muito 
altos entre 1980 e 1982. É possível que esta 
história esteja começando novamente, ou se
ja: as pressões inflacionárias de inído e as 
políticas de combate à inflação logo em se
guida podem reproduzir o quadro de 
1978-82. O que se espera é que esta repro
dução seja mais moderada e menos intensa, 
mesmo porque vamos ter eleições nos E<IA 
este ano, com uma eventual troca de partidos 
no poder . 

1 O-Para o Bras_il, enfrentar uma recessão 
nos EUA e juros intemadonais rlovamente 
na faixa de dois dígitos seria muito negativo. 
Mas, temos de nos preparar para esta possibi
lidade em 1989: a volta da estagflação na 
economia norte-americana, com crescimen
to zero ou negativo (o crescimento econó
mico nos EUA em 1988 ainda vai ser bom, 
em tomo de 3%_) e urna inflação_de dois 
dígitos (ou pelo menos juros de dois dígitos). 

11 - Corno neutralizar estas pressões ex
temas desfavoráveis sobre o Brasil? É preciso 
trabalhar internamente com a política mone
tária e a política cambial, mantendo o câmbio 
competitivo e os juros internos atrativos. Mas, 
cabe reconhecer ·que há um s_evero compli
cador nesta história toda: já temos a nossa 
própria estagflação em 1988 totalmente 
"made in Brazil", sem pretexto do FMI ou 
da crise economica mundial. E as tendências 
(agora negativas) da econômia mundial po
dem agravar este quadro de estagflação no 
Brasil em 1989. 

Não haverá, por c_erto, nenhuma catástrofe. O 
mundo contemporâneo acostumou-se a viver 
com o virtual, ou a era do "quase": quase desaba 
a Bolsa de Nova Iorque, quase desaba o mundo 
em pedaços sob o impacto da hecatombe nu
clear, quase explode a crise da dívida do Terceiro 
Mundo. Tomou-se este '"qUase" tão emblemático 
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do "homo communfcans", (que nada tem a ver 
com a sua caricatura assentada no Ministério das 
Comunicações da República), que emigrou para 
a filosofia onde iria encontrar_ o teóiic:_o da símula
ção -Jean Baudrillard- como seu _formulador: 

"Quando a dívida se toma muito esmaga
dora, passa-se a expulsá-Ia para um espaço 
virtual, onde desempenha o papel de catás
trofe congelada em sua órbita. A dívida se 
toma um satélite da terra, como a guerra 
se tomou um satéJite da terra, como os bi
lhões de dólares de capitais flutuantes se tor
naram um montão-satélite que gira sem pa
rar em tomo da terra. E, sem-dúvida, é melhor 
que seja assim. Enquanto eles giram, e mes
mo· que expludam no espaço (como os bi
lhões "perdidos" no "crack" de 1987), o 
mundo continua o mesmo, e é o melhor 
que se pode esperar. Porque a esperança 
"racional" de reconci1iar a economia fictícia 
e a economia real é perfeitamente utópica: 
estes bilhões de dólares só existem virtual
mente, eles não são transportáveis para a 
economia real; aliás, ainda bem que é assim, 
porque se, por um prodígio qualquer, fosse 
possível reinjeta-los nas economias de pro
dução, aí sim surgiria logo uma verdadeira 
catástrofe. Da mesma forma, não Procura
mos sobretudo reunir as duas partes disso
ci":das da guerra (como as duas metades 

do "Visconde Rachado", de Ítalo Clavino), 
deixemos a gu~rra virtual em órbita, pois é 
ali que ela nos protege: em sua abstração 
extrema, em sua excentricidade monstruosa, 
o nuclear _é nossa melhorproteção. E acostu
memo-nos a viver à sombra destas excres
cências monstruosas, a bomba orbital, a es
peculação financeira, a dívida mundial, a su
perpopuJação (para a qual ainda não foi en
contrada uma solução orbital, talvez também 
lá na circulação, na mobilização exc_êntrica 
dos excedentes), Tais como são, elas se exor
cizam em s_eu excesso, em sua própria hiper
realidade, e deixam o mundo de certa forma 
intacto·, livre de seu dublê." 

- Estàffios, pois, diante de um novcr· pafadoxo, 
parodiando Heródoto em sua estória sobre o con
denado e o Rei, quando este lhe pede um ano 
para ensinar seu cavalo a cantar em troca da_ 
anistia, em que, chegado ao clead Une, conclui-se 
que ninguém morreu nem morrerá, simplesmen
te o criminoso não cometeu crime algum, o cava
lo não morreu e, pior que tudo, -o Rei, isto é, 
os credores intemaéionais, está nu. É GEBAUER, 
nosso "advogado" na cadeia ... Na verdade, o cri_
me, se houve, foi de haverem os j1..1ros subido 
artificialmente, levando os devedores à exaustão. 
Veja-se o caso do Brasil, se tivesse pago juros 
à taxa de 6,668%, vigorante em 1973, quando 
@briu-se a corrida ao mercado de e_uro-dólares: 

Quadro 1 

Ano 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1965 
1986 
1987 

DMda 
externa 

total 
(embUhões 
de dólares) 

12,6 
17,2 
21,2 
26,0 . 
32,0' 
43,5 
49,9 
53,9 
61,4 
69,5 
81,0 

100,0 
105,1 
11J,Q 
121,3 

O AUMENTO DOS JUROS 
(dados em milhões_ de dólares) 

Juros Pagos Juros que 
no ano deveriam 

. 839,5 
_1.370,1 
1.862,7 
2090,9 
2.462,4 
3.342,8 
5347,5 
7.457,0 

10.305,2 
12.550,6 
10262,6 
10.800,0 
11238,6 
)0.054,6 

S:792,0 (3) 

ser pagos 
pela taxa 

de 1973. (1) 
839,5 

1.146,7 
.. 1.414,2 

1.735,8 
2.140,1 
2,.906,5 
3.333,6 
3.597,0 
4.102,2 
4.652,9 
5.432,1 
6.680,0 
7.009,7 
7.404,5 
8.092,6 

Juros pagos a 
mais 

acumulado 
(Z) 

223,4 
671,9 

1.027,0 
1.349,3 
1.786,6 
3.800,5 
7.660,5 

13.863,5 
21.761,2 
26.591,7 
30.711,7 
34.940,6 
37.590,7 
38290,1 

(1) /+. UlJal de juros em 1973 em de 6.668% ao .!tllO. Se fosse mantida a mesm11 taxa de juros, isso seria o que 
o Bri!Sil teria que p11gar no ano correspondente. 

(2) Esta coluM representa a som11 IIC1Jmulada do_que foi pago a mais pelo liUmento das taxas de juros-. Ê a diferença 
entre o que efetlv<!lmente foi pago e o-que deveri.!l ter sido pago se as taxas de juros se mantivessem fiJ«~s. 

(3) Me.smo com a moratóri11 do llno paSS!Ido, o Br~:~sU pagou$ 8.792 nlilhões de dóklres.dejuros. 
FONTE: Relatórios do Banco Central, vários números._ 

Ano 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Quadro;! 

ÍNDICE DE RELAÇÓES 
DElROCA 

TOTAL 
·-100 

84 
81 
76 
71 
69 
64 
71 
73 
73 

• janeiro a outubro 
FONTE: Relatório Anual1986 do Banco Central. 

Dado que grande parte do endividamento na 
década de 1980 deveu-se_ à necessidade de rolar 
a dívida- perto de US$ 50 bilhões_- veremos 
que, na verdade, não há divida; ela já foi paga. 

- O crime da divida é wna simulação, derivada do 
jogo Qe poder. É tão paradoxal todo este processo 
que os bancos americanOs, qUe hójé eStão rece
bendo os frutos do "arrõz com "feijão", -na forma 
de juros atrasados, não poderão registrá-los como 
lucros, a não ser que tenham feito prõvlsões para 
tanto. Segundo instruções do "'Federal Rese-rve 
Board'" e "Securities and Exchange Commfsion .. : 

"Quatro são as condições exigidas pelo 
Fede a SEC: 

"Principal e juros devem ser atuais e objeto 
de negociações de refmanciamento; o deve
dor deve ter normalizado suas relações com 
a comunidade financeira internacional e ter 
acertado c_or:n_ o FMI um plano de estabili
zação económica; o banco que se propõe 
a lançar os pagamentos recebidos como lu
cro deve ter feito provisões de receita sufi
cientes." 

Fed e SEC-alertam ainda que, mesmo 
cumpridas as exigências, o inadimplente não 
poderá ser considerado bom devedor pelo 
banco até que suas condições financeiras 
estejam plenamente normalizadas e haja re.. 
gularidade nos pagamentos dos débitos. 
Neste sentido, ambos remetem a uma instru
ção anterior d·a SEC. também "relacionada 
com -créditos duvidosos: 

"Os bancos devem divulgar o impacto so
bre o lucro e o lucro líquido dos juros devidos 
nos períodos seguintes ao do atual balanço, 
bem corno o impacto sobre o lucro médio. 
Os detalhes das operações de refinancia
mento também devem ser divulgados", diz 
a instrução da SEC .assinada por Linda 
Quinn, diretora da Dívision Of Cdrporate Fi
nance., 

(Jornal do Brasil, 17-9-86) 

O mesmo não ocorre, naturalmente, em todos 
os países credores. O Japão obstina-se em man
ter seus créditos em forma de "bolha", suspensos 
no ar, 'tanto quanto suas volumosas reservas inter
nacionais. A Inglaterra, mais pragmática, só conta-

,- biliza os ganhos do "arroz com feijão" e exuha 
com- a possibilidade de recuperar a rentabilidade 
dos seus bancos no ano em curso: 
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BANCOS BRITÂNICOS 
(Lucro antes do Imposto de 

Renda,_ em US$ rnühõe-s) 

Banco 

National Westminster 
Barclays 
Uoyds 
Midland 

FONTE: Reuter 

l'~'sem. 

88 
LI90 
1.050 

770 
535 

1~ sem. 
87 

426 
78 

. 1.180 
1.120 

Inocentado o mordomo, pelo crime da dívida 
(mesmo quando confesse, dobrando-se~ senten· 
ça de "pão e água" de seus algozes, sustentados 
pelos organismos financeiros oficiais como F_MI, 
BID, BIRD), emerge agora o espírito de reabili
tação da justiça, com a reParação dos &mos equi
vocadamente impostos ao suposto réu. 

Há pouco mais de nove meses, por exemplo, 
balançava o então Ministro Bresser Pereira, sob 
o acicate do relatório de 155 páginaS pungentes 
do Banco Mundial, intitulado "Brasil: uma avalia
ção da atual situação macroeconômica". Ainda 
aí, o Banco Mundial exigia, com os olhos vendaM 
dos à realidade, o estabelecimento de um rigido 
aperto fiscal, com- controle -de salários pessoal 
e agências do setor público, como preâmbulo 
de qualquer política de estabüização. Eis a "jóia" 
que seria encarnada, logo depois, pelo Ministro 
Mailson, movendo as montanhas da comunicaM 
ção social para fazerMse crer por um produto geM 
riuinamente nacional: 

Nos últimos meses, o Governo adotou vá· 
rias das medidas de redução do déficit públiM 
co recomendadas_ pelo Banco Mundíal. Em 
suas condusões, "o relatório afirm~ qtié, após 
o adoção e o estabelediilénJo da- credibiM 
lidade de medidas fiscais, seria preciso decre
taro congelamento de preços e salários para 
o Governo conseguiff(!:âi.Jiil' a inflação. -

Num trecho que apresenta as conclusões 
do trabalho, o relatório afirma: "Existem mui
tas evidências decorrentes das experiências 
em- alguns países para sugerir que econo· 
mias com inflação alta, CorOo a brasileira, 
podem ter a expectativa de reduzir a lnflação 
apenas se um pacote de ajustmento ftScal 
acreditável for suplementado por apoios no-
minais sélétiVOs que- são óferecíP,os, por 
exemplo, por um congelamento de preços 
e salários. No entanto, nas atuais circunsM 
tâncias do Brasil, o requisito de credibilidade 
para uma nova tentativa de estabilização su
gere que o elemento ortodoxo (ajustamento 
fiscal) de um "choque heterodoxo" deve pre
ceder o elemento heterodoxo (congelamento 
de preços e salários)". 

Em outra parte do trabalho, o relatório diz 
que qualquer tentativa de congelamento de 
preços destinada a reduzir o nível de inflação 
inerciai " ... deve idealmente ser adiada até 
que a credibilidade do pacote fiscal tenha 
sido estabelecida e que as distorções existen· 
tes de preços tenham sido corrigidas". Em 
relação ao- pacote fiscal, õ Banco Mundial 
diz que este deveria enfatizar_ a. reduçã9 de 
gastos e apenas secundariamente incluir me
didas de aumento de arrec:adação. "Medidas 
possíveis"' diz o-rela(óri.o, "ii'iclüem a elimina· 

---çao_-dos subsídios ao trigo açúcar e álcool, 
a elimlnação de subsídios fiscais. a elimina· 

-- ·ção-gradual de subsídios para empresas esta
tais produtivas orientadas para o comércio, 
racionalização das pQ[ític:as de salários e em· 
pregos_ nC> setor público e do programa de 
investimentos públicos; a substituição de tari
fas pelas existentes restrições quantitativas 
às íffiportaÇões e .a meUioriã do sistema de 
ínâexação de impostos arrecadados. 

Na mesma época, âulicos de todos os tempos 
sublinhavam a necessidade de_ redefinir a questão 
da dívida externa, sempre sob a idéia nxa de "nor· 
malizar as relaçõe_s_com o sistema fmanceiro inter
nacional". 

H~Je!-PQréf'!l, o próprio- BID, na palavra de seu 
Presidente_-I;J·u1que lglesias, que apresentou oRe· 
latório Anual da institUição, ·reconhece que "a.si· 
tuação latino-americana está se deteriorando e 
o ano de 198_8nãoserámelhof" (anexo). Orelató
fJo -dõ -próprio OCDE confirma uma dívida de 

- inais de US$ 1 trilhão e sugere que "24 países 
industrializados que a integram contn'buam, redu· 
zindo o protecionismo agrícola e industrial" (sic ... ). 
(FsP, Z0-1,88). . ---

Surpreendentemente, outro organismo, o Unc
tad, às vésperas da reunião de cúpula do FMI 
na Europa, propõe o perdão de 30% do valor _ 
da d.jvida de alguns deyedores. 

Ao _outubro negro de 1982 que deu início ao 
debtcrises sucede agora, pelo menos, um se
tembro primaveril, com propostas de negociação 
não convencional, onde a tônica reside na inevitp
bilidade do deságio parcial da dívida do TerCeiro 
Mundo, seja pelo condão do mercado ou_ pela 
palavra do perdão. 

Concretamente, todos vão se dando conta de 
que a dívida não vale quanto diz que vale, em 
seu "valor de face". Tanto que se desvaloriza, no 
mercado, na mêsma proporção em que se distan· 
da a possibilidade real de seu pagamento. A Bolí
via, por exemplo, chegou a ter sua dívida Cotada 
em 16 <:ents por dólar de face, evidenciando a 
impagabilidade do título. O"P"eru chegou a 6 cents 
e a Arg~ntina, 26. CUriosamente, a ''bOlha" da 
dívida vai se desfazendo milagrosamente pelo 
mercado secundário, enquanto seus credores, ao 
lorlgo de seis anos; fóram absorvendo esse~_pre-
juízos corn aur:nentos_ de provisões, reciução_ de 
seus empréstimos a países devedores e diminui
ção dos seus graus de exposure. 

PREÇOS EFETIVOS NO MERCADO SECUNDÁRIO 
DE TÍTULOS DE DfVIDA 

(Valor teórico de face = 100) 

1985 1986 1987 1988 
Argentina 60 ô3 47 26 
Brasil 75 73 57 52 
México 80· 56 54 50 
Peru 45 18 11 o· 
Fllipinas 68 54 
Venezuela 81 75 69 55 
Obs.: colocações no mês de julho de cada ano 

FONlE: Shearson. Lehman Brothers and Salomon Brothera lnc .. citado pof Rudiger Dorubusch (MIT) 

Isto abre,_entâo, campo para a desideologização 
das propostas de negociação que, nos extremos, 
propunham o "congelain~nto, à esquerda, ou o 
pagamento à p-ãO e água, forma universal_ do feijão 
com ari6z, vulgo qualquer custo, tão ao gosto 
da ortodoxia O conservador Ananclal Times, 
por exemplo, n.ao hesitou em publicar, em pri
meira página, na edição de 8 de setembro passa
do, as conclusões_ de um grupo ligado a grandes 
bancos americanos reunidos sob a "US United 
Nations Association", e presidido por executivos 
do "Morgan Guaranty". 

"O perdão parcial da dívida (é) um ingrediente 
talvez esSencial para qualquer solução permanen
te do problema da dívida", juntamente com novos 
empréstfrilos, securitização e mais conversão. 

O 'Washington Post", mais cauteloso, noticiou 
também o importante fato que se tomou público 
em um sé'minário, onde estiveram presentes Wf. 
Diam Rhodes, Dir-etõr do Citybank e o Embaixador 
brasileiro em Washington, Marcílio Marques Mo
reira. ---

"Críticas do Post 
O :Washington Post", que também noti~ 

doo~ as -conclusões do estudo, as interpretou 
de forma idêntica ao ''Financial llmes". "O 

painel (de banqueiros) criticou os ricos pafses 
credores, como também o Banco Mundial 
(BIRD) e o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) por resistirem à tendência de maior 
fleXibilidade e à busca de soluções inova
doras para o problema da dívida'", escreveu 
o "Post". De acordo com o jornal, embora 
o relatório reconheça que a estratégia atual 
produziu alguns êxitos notáveis, ele afirma 
que, ·"após seis anos de crise, o objetivo de 
normaliz_ação das r..elações entre os países 
devedores e os bancos ainda não foi alcan· 
çado. Aos olhos dos mercados financeiros, 
quase todos os países que renegociaram 
suas dívidas a partir de 1982 continuam sem 
crédito" e -·~vulneráveis a mudanças na eco-
nomia mundial". 

Se'gundo o ''Post", o relatório adverte que 
wn aumento de dois pontos nas taxas de 
juro internacionais desde o irúcio de 1988 
adiconará pelo menos US$ 8 bilhões aos cus· 
tos do seiViço da divida e avisa que "novos 
aumentos podem ocorrer". 

A principal proposta do grupo é a intensi· 
fic~ção dos esquemas de redução da dívida, 
por ineio da troca de empréstimos p~ssados 
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por novos empréstimos, com garantias do 
B!RD e do FMI equivalentes "a alguns anos 
de juros". 

No Brasil, este verdadeiro fenômenO do des-_ 
congelamento da calota polar da negociação co
mercial (pão e água = feijão com arroz) não 
deixa de repercutir em_ setor_es_ta;mbêm conserva
dores. Começam a-aounaar; nóS últimos 15 dias, 
co'rno que liberados para pensar, inúmerOs arti
gos, retomando a saída, via mercado de securiti
zação avalizado pelos bancos oficiais lnterri.ádo- -· 
nais convertidos, então, em "banques d'affaires". 

Em todos eles, sempre um recado e um remé
dio. 

in 

O melhor caminho para lidar c_om o endi· 
viciamento do Terceiro Mundo envolve sem~ 
pre mecanismos proporcionados pelo pró
prio mercado. O segredo está no deságio 
dos papéis da dívida. 

"FMI - BANOOE D'AFF AIRES" 

Paulo RabeUo de Castro e Sheila Slrota Vo_n 
O. Gaul 

"Oaro! Para se evitar excessos que poderiam 
conduzir ao cancelame.~to de débitos, ou-o que 
poderia ser desastroso, medidas de reparação a 
um "erro da justiça financeira" que exigiu o que 
não devíamos. 

Isto, aliás, é o que_está por trás da atitude da 
Venezuela, quando levou aos tribunais america
nos a questão dos contratos de sua dívida externa. 
Para este país, os "papagaios" que sustentam a 
dívida não passam de contratos frios e !~ninas, 
sem qualquer legitimidade. Para provar isto, a 
Ação Democrática (Partido do _Qo~_ro_o) recorreu 
a um es_critório de ad'lo_cacia, liderado por William 
Joyce, de Washington, o qual apresentou, na tese 
de defesa, as leis anti-t.rust, anti-rackteering ( co
larinho branco) e bancária do Estado de Nova 
Iorque. 

aovis Rossi, enviadO da FSP a Montevidéu, em 
junho de 1988, onde acompanhou a discussão 
dos chanceleres sobre dívida externa, assim regis
trou a estratégia da Venezuela: 

"Para chegar à batalha judicial, a Ação De
mocrática (a social democracia venezuelana) 
primeiro recorreu a um escritório de advoga
dos de Washington, comandado por William 
Joyce, e recebeu alentado relatór_!_o apontan-:_ 
do pelo menos três dispositivos legais que 
foram violados_ em determinados emprésti
mos à Venezuela: 

1) a lei chamada anti-racketeering, con
cebida para conter a prática da usura pela 
Máfia. ESsa lei iinpede que um deVedOr conti
nue a pagar juros quando se declara em "d~ 
fault" (incapacidade de pagamento), o que 
não foi observado em alguns empréStimos; 

2) a lei antitruste, qtie, segundo os advo
gados norte~americanos, foi violada pelo fato 
de que os bancos credores usam o mesmo 
formulário e as mesmas condições para em
préstimos, caracterizando um truste; 

3) disposições da legislação bancária do 
Estado de Nova Iorque, que impedem em
préstimos por prazos inferiores ·aos que os 
estudos técnicos mostram _ser mais aconse
lháveis. A Venezuela recebeu créditos para 

pagar em dois_ol-1 três anos, quando, segundo 
os ãdvogados, os estudos técnicos indica· 
-vam a inviabilidade de que fossem resga
tados em menos de 20 anos. 

Tejera Paris relatOu o estudo durante a ses
São plenária da manhã de ontem da Comis
são Sul-Americana de Paz_, organiSmo supra
partldário e não-governamental que está ten
tando _elaborar um novo conce_ito de segu· 
rança para a América do Sul,_ a "segurança 
democrática regional". Aparentemente, se
gurança e divida externa não são terrtas com
patfveiS, ·mas a comissão, considera que a 
divida é uma ameaça à segurança da região, 

-- po-rque boa parte dos seus recursos acaba 
-canalizada para o pagamento dos juros, retar-
dando ou impedindo o desenvolvimento e, 
por conseqüência, criando instabilidade. 

A exposição de T ejera Paris foi se<:undada 
Pelas observações_do senador peruano Ja
vier Silva Ruete, ex-miriistro de Fínanças _de 
seu pclís, que manifestou sua estranheza pelo 
fato de que os 240 bancos credores do Peru 
jamais tentaram qualquer ação legal para re
ceber os US$ 6 bilhões que o Peru lhes deve, 
apesar da;; declarações públicas do_ 2resi
dente peruano, Alan Garcia, de que não vai 
pagar. Silva Ruete entende que essa omissão 
dos bancos é um sina] de que eles próprios 
colocam em dúvida a legalidade da dívida 
ou ao menos Cle parte da dívida contraída 
pelo Peru. 

A discussão entre os dois serviu, também, 
para demonstrar que o bom comportamento 
diante dos banqueiros nào é suficiente para 
-que_. melhorem as condições de pagamento 
_çla dívid~: _o Peru não está pagando (~alvo 
um cheque de os$ 20 milhões, a título de 
demonStração de que reiniciaria o pagamen
to quando pudesse) e, em troca, não recebe 
novos créditos. Mas a Venezuela, como disse 
Tejera Paris, "está pagando tudo e com muita 
velocidade", mas tampouco "recebeu um só 
centavo de novos créditos". 

Concretamente, pois, chegamos ao ponto ou
trora desejável para mudar os rumos da negocia
·ção da dívida da América Latina. Este caininho 
tomou-se extremamente facilitado pelo reconhe
cimerltó da inviabilidade das negociações con
vencionais, que levaram o Continente a uma déca
"da de .estagnação e desequibbrios, sem saídas, 
nem perspectivas. 

Tomou-se imperãtlvO, sObretudo, pela emer
·genoa de sintomas de novo surto de -elevação 
de juros e preços nos países desenvolvidos, à 
qual se associa o re<:orte da consolidação de gran
des blocos regionais, integrados como a tEEE, 

-tudo conspirando para a marginalização do Ter
ceiro Mundo no fluxo de_mercadorias, investimen
tos e empréstimos. Talvez cientes deste processo 
os-anieriCãfios, einbOã"fiõfã, mserirãrft, na recen
te Lei de Comércio. cláusula específica de for
mação de pfovisões no sistema bancário. Dois 
grandes especialistas americanos-do "Debt üi
sis", Jeffrey S.ilchs e, particula!Tnente, Rudger 
Dombush, em recentes artigos e entrevistas publi
cadas no Brasil, riem-se desta ingênua posição 
e tentam colocar o Brasil como um bem compor
tado elo do sistema fmanceiro internacional. Em 
recente artigo na FSP ( 18~9~88), Jayme Magrassi 
de Sá afirma: 

_Setem_b'2 de 1988 

"A nova lei de comén:io dos EUA prevê 
que_ o seàetário do Tesouro daquele país, 
Sr. James Baker, se achar_ne_cessário, monte 
uma organizaçãõ para administrar essa co
lossa1 dívida do T ercelro Mundo. Nessa litiha._ 
as -âeniOé:racias da América Latina devem 
preparar "um estudo sério, profissional", 
mostrando ao Congresso (norte-americano) 
qUe a idéia dessa organização é 6tima, diz 
Sachs." 

--Para eles, o Brasil só poderá retomar o ciclo 
de investimentos modemizadores_que o capacite 
a ocupar um lugar de destaque na economia 
mundial s_e conseguir superar o impasse das 
transferências equivalentes a 4% de seu PIB para 
o exterior. Isto é passivei, segundo estes autores, 
que não fazem senão instrumentalizar o estado 
de espírito de grande parte da comunidade acadê
mica dos Estados Unidos e de parte dos ban
queiros internacionais, desde que·o Brasil aprenda 
a jogar a favor do mercado e não contra, como 
está atualmente fazendo o nosso Ministro Mailson 
da Nóbrega. Veja-se que, atentos, os próprios ban
cos, "buscam solução para a crise", como acen
tua matéria publicada, no dia 9 último (setembro), 
pela "Gazeta Mercantil": 

BANCOS BUSCAM SOLUÇÃO PARA CRISE 

por Anatole Ka1etsky 
do Financial Times 

O perdão pareia] da dlvida de nações do 
Terc__eiro Mundo, acompanhado de novos 
créditos, poderá ser essencial para-uma solu
ção permanente do problema do débito 
mundial, disse, pela primeira vez, um grupo 
que inclui importantes banqueiros comer
ciais norte-americanos. 
-ESSa conclUsãO inovadora, que evidencia 

a crescente impaciência da comunidade fi
nanceira norte-americana em relação às 
atuais abordagens da questão da dívida do 
Terceiro Mundo, foi da autoria de um grupo 
de destacados fmancistaS e representantes 
das naÇões -em desenvolvimento. A cciinissão 
foi copresidida por Anthony Solomon, ex
presidente do Federal_ Reserve Bank (Fed) 
de Nova Iorque; RodneyWagner, vice-,.chair
man" do Morgan Guaranty Trust. e também 
contou com a participação de William Rho
des, principal negociador de dividas do Citi
corp. 

Numa significativa indicãÇão das divergên
das de opiniões que têm surgido na anterior
mente unida comunidade banqueira, Rho
des, que desde 1982, tem sido figura domi
nante ern todos os reescalonamentos..ç:ie dívi
das do Tercelro Mundo, endossou aS Conclu
sões gerais do relatório preparado pela co
missão, mas acrescentou algumas reservas 
·suaves. 

Outros importantes áedores internacio
nais, incluindo Wagner, do Morgan, e Tho
mas Johnson, presidente do Chemical Bank, 
deram ao relatório seu integral apoio. Entre· 
tanto, Susan Segal, representante do Manu
facturers Hanover Trust, o banCo noite-ame
ricano que mais sofreu em conseqüência dos 
cancelamentos de dívidas do Terceiro Mun~ 
do, recusou-se_ a assinar o documento e fez 
um comunicado no qual rejeitava qualquer 
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"aplicação ampla" de reduções no serviço 
da dívida "mesmo numa base cooperativa 
e negociada". - _ 

A comissão, que se reuniu durante seis 
meses sob os auspícios da Associação-das 
Nações Unidas (UNA) norteMarnerlcana, disse 
que a redução voluntária do serviço da dívida 
deveria ser perseguida como uma alternativa 
séria e como um complemento para novos 
empréstimos "não apenas porque ajudaria 
as nações devedoras mas porque poderia 
também resultar em consideráveis benefícios 
para os bancos credores, apesar dos prejuí
zos sofridos". 

O relatório rejeitou especificamente o ar
gumento de que a negociação de dívidas 
desestimularia a concessão de futuros crédi
tos para as nações em desenvolvimento. Es
se argumento tem constituído importante pi
lar nas políticas para as dívidas promovidas 
no passado pelos bancos e autoridades do 
governo norte-americano, inclusive James 
Baker, o antigo secretário do T escuro. O rela
tório da UNA concluiu, pelo contrário, que 
a redução das dívidas, negociada conjunta
mente, levaria as nações em desenvolvimen
to "mais cedo do que tarde" a uma situação 
em que elas obteriam novos créditos. 

Pressão 
A comissão indicou, entretanto, que os 

bancos provavelmente não concordariam 
com os esquemas significativos de redução 
de débitos sem maior liderança dos governos 
das nações industrializadas, Acrescentou que 
as garantias pardais de renegociação de dé
bitos por governos ocidentais ou instituições 
multilaterais--como· o Banco Mundial (Bird) 
deveriam ser utilizadas para estimular os ban
cos a aceitar os prejuízos decorrentes do can
celamento de dívidas. 

Eles também argumentaram que nenhu
ma fórmula única poderia sOlucionar os pro~ 
blemas da divida de cada nação devedora. 
A única abordagem prática seria "uma série 
de esquemas diferentes de redução de divi
das, negociados individualmente e caso por 
caso", disse ontem durante uma entrevista 
coletiva Soiomon, atual "chairman" do ban
coS G Warburg USA. 

Jogar a favor do mercado, hoje, é jogar na 
vaga de bom senso que se aproxima no horizonte, 
trazendo a esperança de que tenhamos, até o 
final do milênio, um período de desenvolvimento 
e democracia. 

Só para ilustrar o equívoco mailsoniano da con
tracorrente, eis o que deveríamos estar fazendo, 
em lugar de "normalizar nossas relações com 
a comunidade financeira internacional" (SIC). 

DIREfRIZES PARA UM PROGRAMA DE ~ 

NEGOCIAÇÁO NÃO CONVENCIONAL DA 
DÍVIDA BRASILEIRA 

1. Securitização da dívida externa de médio 
e longo prazos, com base no valor real dos débitos 
no mercado secundário e coloc-ação dos novos 
bónus com o aval do BIRD!FMI. 

Admitindo ·um valor nominal destes créditos 
na ordem de US$ 90 bilhões, com um deságio 
de 50% , terÍamos um valor real da dívida externa 
a ser efetivamente ':negociada" de (JS$ 45 biw 
Ihões. 
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Os bônus da dívida brasileira, devidamente ava
lizados, deverão ser colocados no mercado de 
longo prazo, de 20 anos, a juros prefurndos de 
3% a 5%: ''Os bancQS deveriam se dispor a desistir 
de seu direito atual a taxas de juros normais em 
troca de .um direitO à metade da taxa de juros 
do mercado, sob a condição desta receita redu
zida de juros se tomar absolutamente segura, atra
vés da colateralidade, 'serioriteg', garantias do 
Banco Mundial ou qualquer outro acordo finan
ceiro. O título Morgan-México fracassou exata
mente porque os pagamentos dos juros sobre 
os novos títulos não foram segurado~ através da 
colateralidade ou algum outro tipo de garántia" 
(irl A Crise da Dívida, Jeffrey Jachs, FSP, 
!8-8-88); 

2. Suspensão imediata do mecanismo -de re
conversão da dfvida formal. informal e via expor
tação e sua substituição por um novo fundo de 
reconversão destinado ao pagamento parcial 
em cruzados dos juros da dívida externa; 

3. Ofensi'la do Governo brasileiro no exterior 
no sentido de situá-lo como uma nação cons
ciente de suas potenCialidades e objetivos de de
senvolvimento, aberta à participação internacional 
nos inarcos das novas regras da Constituição de 
1988 e habilitada a disputar não apenas Os amplos 
mercados privados e institucionais do _mercado 
financeiro de cada país desenvolvido como a redi
recionar os fluxos de investimentos diretos exter
nos hoje completamente fora de seu alcance. A 
esta contra-ofensiva de atitudes e imagens impor
ta ressaltar a chantagem de que foi vítima o país 
não ãbrindo mão de discutir o mérito legal e con
tábil de certos contratos duvidosos. 

COm este Programa o país retomará o ânimo 
indispenSável para tornar-se um mercado viável 
capaz de gerar um futuro condigno para &eus 
fllhos. 

Al'IEXOS 

I - Economista propõe menos rigor contra 
países devedores, 
II-Dornbussch defende ajuste ftScal contra hi· 

perinflaçã6. 
m-BIRD recomenda reforma fiscal a países 

endividados. 
IV- Para BlD situação da América Latina pio

rou em 87. 
·v-Para FMI, países em -desenvolvimento 

mostram fraco desempenho. 
Vl- Nova feição -:- Jayme Magrassi de Sá. 
VII-'"FMI- Banque D'affaires"- Paulo Ra

bello de Castro e Sheila Sirota Von Gaul. 
Vm- Revista diz que cobertura sobre moratória 

brasileira foi tendenciosa. 
lX-Risco de inadimplência é maior. 
X.,.... Os recuos conceituais no acordo da dívida 

externa: Amo Meyer. 

ANEXO I 

B-8-Economia- Quinta-feira, 18 de agosto 
de 1988 

Folha de S. Paulo 
A CRISE DA DIVIDA 

ECONOMISTA PROPÕE MENOR RIGOR 
CONTRA PAíSES DEVEDORES 

· DaRedação 

Jeffrey Sachs, 34, é um dos mais promissores 
jovens economistas da atualidade, Doutor pela 
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Harvard University, nos Estados Unidos, começoU 
a ledonar na mesma universidades tornado-se 
logo um dos mais renornados especialistas em 
macroeconomia em- todo o mundo. Foi um dos 
responsáveis pela política de estabilização aplica
da na Bolívia, onde a inflação caiu de cerca de 
24.000% em 1984 -e de 182% em fevereiro 
de 1985- para menos de l 0% ao ano em 1981. 
Sachs é ainda diretor do projeto de dfvida interna
cional do National Bureau of Economlc Research 
e membro do Conselho Assessor do Instituto Fer
nand Braudel de ECononiia" -Mundfãl 

Interessado na questão do endividamento dos 
países do Terceiro Mundo, Sachs tem criticado 
Severamente a atitude dos governos dos países 
-desenvolvidos que, segundo ele, têm adotado po-
líticas excessivamente rigorosas para com os de
vedores do mundo subdesenvolvido. Em depoi
mento ao Subcomitê sobre Política lntemadonal 
Financeira, ComerCial e Monetária do Comitê 
Bancário do Congresso (publicado abaiXo), Sachs 
demonstra as contradições implícitas nesta atitu
de. No próximo dia 31, Sachs estará em São PaulÕ 
para participar do "Seminário Internacional: A No-
va Era da Economia Mundial", organizado pelo 
Instituto Femand Braudel. Sachs falará sobre ''Li
mites críticos das dívidas". O encontro aconteCerá 
no Hotel Maksoud Plaza (alameda Can1pinriS, 150, 
zona central). 

Jeffrey D. Sachs 

1. Introdução 

Estamos nos aproximando do sexto aniversário 
da erupção da crise da dívida nos países em vias 
de desenvolvimento. Hoje, com a perspectiva que 
temos devido à passagem destes anos, podemos 
perceber claramente que esta crise na verdade 
se compõe de duas crises: a crise financeira dos 
bancos_que fiZeram empréstimos aos países em 
vi;;~s de desenvolvimento e a crise económica dos 
próprios países devedores. Nosso governo dedi
cou enormes recursos políticos e económicos à 
proteção de nossos banco_s comerciais, precio
nando e incentiVando os paises devedores a conti~ 
nuar pagando os juros da divida aos bancos. De 
fato, os principais países devedores e a maior 
parte dos países devedores menores têm- respoh~ 
dido positivamente a esta pressão, realizando 
grandes e contínuos pagamentos aos bancos co
merciais, apesar da profunda deterioração econô
mica destes países. ComO resultado destes seis 
anos de pressão, conseguimos salvar os bancos, 
mas perdemos os países! 

Consideramos a situação da América Latina, 
a região que possur a maior dívida externa. A 
inflação nesta região está numa média de 200% 
ao ano, e o Brasil e a Argentina sofrem de uma 
virtual hiperinflação. A inflação virulenta e a re~l!!
tante queda nas condições de vida da população 
devem-se em boa parte !30 peso da dívida externa~ 
Sob pressão dos EUA e de outroS países credores, 
a Argentina, o Brasil e outros países devedores 
estão lutando com todas suas forças para conti
nuar pagando os juros sobre sua dívida bancária. 
Por- que é que estes países o fazem apesar dos 
grandes e óbvios prejuízos que esteS pesados pa
gamentos de juros causam às suas economias? 
A resposta ê simples, mas talvez _seja surpreen
dente. Estes governos quefem obedecer às regras 
do jogo e querem trabalhar de forma hamonicisa 
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com os EUA,_ a Europã e O JapãO. oS EUA (atraVés 
do FMJ, do Banco· Mundial. do Clube de Paris 
etc.) lhes mostraram quais são-estas regras e eles 
estão procurando segui-las. A pergunta mais ím
portante não é por que os-países devedores estão 
se esforçando tanto para obdecer as regras, mas 
por que os EUA estão ajudando a estabelecer 
regras que em muitos casos são politíc8m-e0bte 
suicidas para governos amistosos, reformistas e 
democráticos em nosso hemisfério. - -

A atual política da dívida está causando uma 
polarização e uma radicalização na política dos 
países latino-americanos. Alguns governos refor
mistas (como o de Alfonsín e o de Miguel de 
la Madrid) gostariam de pagar uma parte da dívi
da, aquela que estaria dentro da capacidade eco
nómica e política de_ seus países. Mas como os 
EUA estão obrigando a pagar toda a dívida, estes 
governos estão sendo cada vez __ mats abalados 
por opositores mais radicais, que estão canse· 
guindo apoio devido a suas promessas de não 
pagar nenhuma parte da dívida. Portanto, a posi
ção extremista dos EUA, por um lado, está gerãn
do um extremismo no outro sentido, em toda 
a América Latina. Ironfcamente, agora, meSmo 
os interesses a longo prazo dos bancos estão s_en
do prejudicados pela posição inflexível do T escu
ro norte-americano. Alguns bancos já reco_nhe
ceram este fato,_ e estão, de forma pública ou 
particular, apoiando iniciativas como a do plano 
do American Express Bank, que estabeleceria um 
mecanismo ínternacíonal_ para alívio da dívida. 
Meu depoimento irá ressaltar quatro pontos. Em 
primeiro lugar, uma política de redução seletiva 
da dívida poderia ajudar substancialmente os inte
resses aJTiericanos, em matéria de política externa 
no mundo devedor, e poderia constituir-se num 
impulso importante à refOrma eConômica noS Paí
ses devedores. Também tenderia a proteger, e 
não prejudicar a posição dos bancos, a longo 
prazo, através do reforço da posição política de 
governos moderados que se dispõem a pagar 
uma parte do serviço da dívida. Em segundo lu
gar, os bancos comerdais poderiam agora facil
mente absorver uma quantia significativa de redu
ção da dívida. Em terceiro lugar, é o atüal enfoque, 
e não a estratégia de redução da dívida, que colo-_ 
ca a maior ameaça aos contribuintes norte-ame
ricanos. Cóntr'ariam·ente às àffimações dO-Secre
tário Baker, é a abordagem atual que está de 
fato suprindo os bancos com dólares dos contri
buintes. E em quarto IUQ-af~eiistem multas abor
dagens possíveis e razoáveis que poderiam resol
ver a crise atual, ou numa escala global ou através 
de tratamentos individualizados para cada caso. 

Antes de nos determos nestes pontos, é muito 
importante enfatizar dois aspectos fundamentais 
de qualquer s._olução realista para a crise da dívida. 
Em primeiro "lugar, precisamos adotar um enfo
que verdadeiramente individüalizado, caso porca
so, que reconheça o fato que alguns países (com· o 
por exemplo Argentina, Bolívia, Costa Rica, Peni, 
Equador) nunca poderão pagar grande parte de 
suas dívidas, enquanto que niuitos -OutroS podem 
pagar boa parte ou toda sua dívida. Em segundo 
lugar, o apoto oficial à redução da dívida deve 
ser condicionado a reformas econômicas nos paí
ses devedores, e portanto os mecanismos de re
dução da dívida devem ser_ condldonados aos 
vínculos com o FMI e com o Banco- Nundial. 
É falsO afirmar que o alíVio dà' diiAd.3 aéàbárlã. 

COin ·o--ii:i-ceófh.io à .nifOrma-eéO_nõrTiica. Pelo cõn
tcãriõ;·ar~~Ça~-d'a dívidatomana a reiórffia eco~ 
nômlca politicamente possível e viável na América 
Latina. 

2.- A política da reforma económica 
e a administração da crise da dívida 

A década de 80 tEim sidO um período de iinpor
ta_ntes reformas politicas e económicas na Amé
ri_C_a __ Latina. Ironicamente, enquanto que de ínicio 
a crise da dívida representava um incentivo à refor
ma, agora ª p9si@9 linh~ dura dos EUA em rela
Çã""o à âívida r)Ode ser um dos principais obstá
culos à continuação dos esforços em prol de uma 
refoima. 

No decorrer da última década, a América Latina 
passou por Ui-na notável onda de democratização. 
Durante a década de 70 e o início da década 
de 80, os goVeiT}OS militares da Argentina, da Bolí
via, dO BrasU;-do Peru, dO EQuador e de outros 
países_ realizaram uma administraçã_o extrema
mente -deficiente daS eCorlõmias nacionais e aju
daram a provo-car a crise da dívida nesses países. 
Quanâo a economia mundial piorou no início da 
década de ao; e a crise da dívida atingiu a América 
Latiná com toda sua força, os governos militares 
voharam aos quartéis e deixaram que governos 
democráticos·recém-eleitosjuntassem os pedaci
nl1õs. PfejUdic"ãdos Põr llltiiUições políticas extre
mamente frágeis e demandas sociais grandes e 
insatisfeitas há tempo, eStes governos democrá
tiCos teriam_tido, sob _quaisquer circunstâncias, 
dificuldades enormes para realizar reformas. E 
no meio de uma crise da dívida, com o mundo 
credor pressionando para conseguir enormes pa
gamentos de juros sobre a dívída, estes governos 
têm tido grandes dificuldades para conquistar 
me:srrro am-a-eslabilidade econômtca básica, 
quanto ménos uma refoJTn~ sócio-económica 
verdadeira. 

A INFlAÇÃO VIRULENTA DEvE-SE EM PARTE 
AO 

PESO DA DÍVIDA ExTERNA 

Infelizmente, o Tesouro norte-americano tem 
feito muito põuc6 rio sentido de reconhecer os 

_ problemas das noy<l!?_ demgcracias dç nosso he
mtsfério (ou em outras partes do mundo, como 
por exEiinPfOâas Filipinas). Os governos que têm 
obedecido à posição oficial dos credores em rela
ção à dívida têm, erri praticamente __ toda parte, 
sofridõCaiàstrOieSeleitoraiS a Cadã -eleiçi:ío suCes
siva. COnsideremos alguns exemplos. 

Argentina: Após vários anos de programas do 
FMI e grandes dificuldades com o pagamento 
do serviço da dívida, o governo fortemente refor
mista do pre5-ldente Raúl Alfonsín perdeu decisiva
mente as cru_ciais eleições _parlamentares e pro
vinciais de setembro de 1987, Como resultado, 
6 gOveiTi.O perdeu o ~orltrole da situação econô
mica_e_enfrenta a possibilidade de uma nova hipe
rinflação. No dia 9 dEi- julho, o partido perontsta 
escolheu seu candidato à eleição presidencial do 
ano que vem. AmbOs os Pré-candidatos Per6-
nistas haviam atacado a política de Alfonsín de 
pagamento da dívida, mas o vencedor (Carlos 
Menem) ganhou em parte devido à sua posição 
mais agressiva a favor de uma moratória da divida. 
A dívida da Argentina decres·ceu em valor, de um 
p_rt::ço d~ 4.7 E~-~yo~ pgr 9<?181j antes d.~ eleição, 
para 25 centavos por dólar hoje. _ 
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EquãdOr: O governo 'do PfeSideftte_Leon Febres 
Cbidero era um dos governos prediletos do Te
SQUTO no_r::te.-.<uneric_ano. Ele empreendeu refor
mas de mercado livres e pagou suas dívidas até 
que ocorreu um terremotO dey_astador, no ano 
passado. Nas negociações realizadas no ano pas
sado com o Equador, os bancos comerciais e 
o Tesouro norte-americano recusaram-se a con
templar qualquer programa significativo de redu
ção da dívida. Os bancos adotaram uma linha 
dura em relaÇão ao Equador, insistirido num enfo
que "'convencional" em relação à dívida e agora 
eles perderam a aposta. O governo foL decisiva
mente derrotado em janeiro último, numa eleição 
na qual o candidato apoiado pelo governo chegou 
em terceiro lugar, atrás _de dois outros carididatos 
que prometiam uma posição muito mais dura 
em relação à dívida. Logo antes da _eleição, a 
divida do Equador estava aproximadamente 45 
centavos o dólar. Agora está a mais ou menos 
27 centavos o dólar. 

México: o QciVerno de MI9Uei de ia Mãdrid reali
zou reformas económicas importantes e corajo
sas durante os últimos anos, principalmente des
de 1985._0 MéXico tem sido governado, a nível 
realmente notável, por uma equipe de tecnocratas 
interessada na liberalização do mercado e na mo
dernização política. Durante este período, o Méxi
co tem continuado a pagar o sei-Viço de suã dívida 
apesar de passar por um período de grande ªuste
rídade, condições de vida cada vez mais baixas 
e um ritmo crescente. de inflação interna. Agora 
sabemos que o governo pagou- por esta política 
com um fracasso eleitoral de proporções histó
ricaS, às mãos de um candidato da oposição, Cua
temoc cardenas, que colocou a moratória do pa
gamento da dívida no cerne de seu progra-ma 
político. Embora 8inda não se possa prever o re
sultado das eleições da semanda passada, existe 
agora uma probabilidade muito menor de que 
o _nqvo gove[_!l.o mexicano manteni)a tanto a_refor
ffiã-econôirika quanto o serviço total da dívida. 
A ATUAL POÚfiCA ESTÁ GERANDO RAD!CA-

UZAÇÃO 
NA AMÉRICA LATINA 

Peru: Entre 19BO e 1985, -o--gÓverilo-d.O-Presi
dente Fernando Belauitde Terry procurou imple~ 
ffiêttfãr várias medidas de reforma económica. 
Assim como nos outros casos, o grande peso 
da dívida contribuiu para um colapso do apoio 
pqlítico e 4_a estabilidªçi-~_eÇÇ>f19ffij_ç~_. _gl!1_1_~__2, 
o Presidente Alán García e o partido de oposição 
Apra subiram ao poder, com um programa de 
suspensão unilateral do pagamento da dívida. As 
ações unilaterais do novo governo em relação 
à dívida, apesar de justificadas em vista de grave 
situação económica do Peru, foram recebidas 
com grande hostilidade na comunidade financei
ra myndja}. O PEU'u pagou um preço alto pela 

_ moratória da dívida No caso, o ambiente político 
e económico continuou a deteriorar-se rapida
mente. Nas últimas pesquisas de intenção de voto 
para as eleiç~ preside~ç_íai:? que deverão ocorrer 
en1 1990, -o Candidato da Coligação 1-narxiSta de 
partidos está adiante dos outros. 

Estes e oUtros_ casos demonstram claramente 
o impasse político que _confronta os governos de 
paises devedores que "obedecem as regras do 
jogo" em relação à dívida, _ou os governos que 
_f9nfrontam O-TesOuro norte-ameriCano q!J~I)_flo_ 
este se dispõe a brigar (como no caso do Peru\ 
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Os três maiores devedores, Argentina, Brasil e 
México, estão hoje virtualmente ingovernáveis. 
Existem, porém, dois casos (Bolívia e Costa Rica) 
nos quais o TeSouro seguiu uma linha muito mais 
moderada e os êxitos nestes dois países têm sido 
notáveis. _ _ 

Bolívia: O governo do Presidente Hemán Siles 
Suazo começou em 19_82, após 18 anos de goVer
no militar. Preso entre grandes demandas sociais 
e enormes pagamentos do serviço da dívida em 
198.3 e 1984, o governo presidiu· uma -hiperin
flação que chegou a 40.0_00% ao ano no primeiro 
semestre de 1 985~ _O governo qué o sucedeu, 
de Victor Paz Estenssoro, tem sido brilhante_ e 
decisivo na imPlementação de muitas reformas 
internas, que tiveram como resultado a retomada 
do crescimento económico e a eliminação com
pleta da hiperinflação (o índice de inflação da 
Bolívia teln sido praticamente o mais baixo da 
América Latina durante os dois últimos anos). 

Nota-se, porém, que os êxitos-obtidos pelo go
verno de Paz Estenssoro foram facilitados pela 
suspensão completa feita pela Bolívia de todos 
os serviços da dívida junto aos bancos comerciais, 
juntamente com um programa de recompra da 
dívida que deverá virtualmente eliminar a dívida 
bancária da Bolívia, ao preço de 11 centavos por 
dólar. No caso da Bolívia, o Tesouro norte-ame
ricano aceitou a moratória do serviço da díVida, 
deu grande apoio ao caso- da Bolívia perante as 
instituições fmanceiraS internacionais e apoiou o 
programa de recompra-da divida. 

Costa Rica: _ _O governo do presidente Oscar-
Alias tem mantido uma suspensão unilateral par
cial dos pagamentos do serviço da clivida junto 
aos bancos comerciais e ao mesmo témpo imp)e
mentou um impressionante programa de reforma 
econômica. Assim como fez com a Bolívia, o go
verno norte-americano aceitou a s_uspensão do 
serviço da dívida costarriquenha, que ultrapassa 
os 1 00%_ do seu PNB. Os resultados globais do 
programa econômic_o _da Costa Rica têm sido 
muito positivos: rápido crescimento econômico, 
baixa inflação e rentabilidade econômlca global. 

Diferentemente do caso da Bolívia, porém, ain
da não houve qualquer resolução, a longo prazo, 
do problema da dívida (por exemplo através de 
recompra), embora Costa Rica e os bancos co
merciais estejam ativamente considerando várias 
propostas de redução da dívida. Infelizmente, o 
T escuro norte_-americano aparentemente blo
queou uma inicativa que teria usado garantias 
do Banco MundiaJ para apoiar parte do processo 
de redução da divida de Costa Rica (veja discus
são abaixo). 

As lições_ a serem aprendidas com os casos 
da Bolívia e de Costa Rica devem ser bastante 
claras. Uma suspensão parcial ou completa dos 
pagamentos do serviço da dívida pode ser coadju
vante importante de um programa de reforma 
económica bem-sucedido. Em ambos _os países, 
a atitude tomada em relação à dívida deu ao go
verno a brecha política e os recursos ecoriômicos 
necessários para a implementação de um progra
ma económico extremamente difícil. Em ambos 
os c~os, a ação unilateral tomada em relação 
à dívida mereceu o_ apoio do Tesouro norte-ame
ricano porque: 1) os países têm governos demo
cráticos de significativa importância política para 
os Estados Unidos; 2) a dimensão da dívida destes 
dois países_ é tal que é óbvio que nenhum deles 

é capaz, a longo prazo, de pagar seu serviço; e 
3} ambos os governos estão Implementando um 
prog-rama ativo de reformas econômicas. Por es
tes critérios, países como a Argentina, o EqLii:i:dOr, 
Filipinas e vários outros mereceriam um apoio 
semelhante. 

3. Os bancos poderiam absorver um nivel 
significativo de redução da dívida 

Durante muitos anos, pareceu que a única atitu
de prudente que poderia ser adotada por rrosso 
governo seri;:t Uma linha dura em relação à dívida, 
enj vista de uma posíçãcl_aparentemente frágil 
_dos grandes bancos _cios EUA. tio fmal de 1982, 
por exemplo, os grande_s bancos norte-amelica
nos tinham mais de 180% de seu capital preso 
em empréstimos à América Latina. Mas é muito 
importante notar que, seis_anos após a deflagra~ 
ção da crise da dívida, os bancos comerciais nor
te-americanos já não estão numa posição frágil, 
devido a sua exposição (vulnerabilidade) aos paí
ses em desenVolvimento, de modo que ocorreu 
uma grande expansão das opções possíveis para 
a administração da crise. 

Coin_relação a Isto, podem ser enfatizados três 
pontos. Em primeiro lugar, durante o periodo de 
1982 a 1988, os bancos comerciais norte-ame
ricanos reconstruíram sua base de capital, ao 
mesmo- tempo que pararam de aumentar seus 
compromissos líquidos junto _à América Latina. 
Ademais, os principais países devedores conti
nuaram a pagar a maior parte dos juros de suas 
díVidas durante estes anos. O efeitO globaJ tem 
sido de _uma grande redução na taxa de exposição 
dos grandes bancos, de modo que hoje eles têm, 
-em mêdia, menos de 100% de seu capital ban
cário amimado na América Latina. 

Em- segundo lugar, os valores de mercadO de 
ações dos bancos norte-americanos já refletem 
-~ma perda antecipada significativa no vaJor de 
seus ativos relacionados aos créditos concedidos 
ao Terceiro Mundo, de__acordo com os descontos 
Secundários de mercado da dívida de países em 
desenvol\'imento. Em outras palavras, bancos co
mo o Gticorp e o Chase Manhattanjá estão sendo 
avaliados no mercado de ações como se seus 
direitos sobre ~ Argentina valessem 30 cen~vos 
o dólar, e_ no México 50 cet)tavos_o dólar. As impli
cações deste desconto de mercado são sérias: 
os gran~es bancos norte-americanos poderiam, 

-agora, vender- seUs ativos de créditos_ concedidos 
- ao T ercelro Mundo com Úm desconto significa-

tivo, sem reduzir ainda mais o valor das ações 
do banco. Da mesma forma, poderiam aceitar 
um título seguro (po1' exemplo, garantido pelo 
Banco Mundial) com uma taxa de juro abaixo 
da taxa de mercado, em.troca dos atuats ativos 
arriscados que possu_em, à taxa de juros do mer
cado. 

Em terceiro lugar, o alMa da dMda poderia 
provavelmente ser estruturado de um modo que 
não prejudicasse a base de capital dos bancos. 
Consideremos, por exemplo, um caso no qual 
um banco desistiria 

ARGENTINA, MÉXICO E BRASIL SE TORNARAM 
PAÍSES INGOVERNÁVEIS 

de seus direitOs atuais sobre o México em troca 
de um.direito reestruturado que possua o mes~o 
valor de'face do principal, mas com apenas meta
de da taxa de juros do mercado. (A dívida mexi-

cana está a aproximadamente~ 50 -Centavos O dó-
lar, valor de facê). . 

Suponhamos também que o pagamento dos 
juros do novo direito seja garantido, ou através 
de um colateral fornecido Pelo México ou através 
de uma garantia fornecida pelo Banco Mundial 
ou alguma outra iri.Stituição credora. Com os pro
cedimentos contábeis de praxe (especialmente 
o FASB 15), uma tal reestruturação da dívida pro
vavelmente permitiria ao banco levar a nova dívida 

_ao valor de face original, e assim a não declarar 
uma perda de_ capital, mesmo que a dívida leve 
uma taxa de juros abaixo da taxa de mercado. 

No final, uma tal reconversão da dívida teria 
as seguintes implicações: 1) a redução dos paga
mentos de jUros contratuais pela metade; 2) ne
nhuma perda contratual na avaliação do banco 
no mercado de ações, já que o direito que o banco 
possui contra o México já está sendo cotado a 
metade do valor_ de face; e 3) nenhuma neceS
sidade (sob o FASB 15) para o banco cancelar 
o valor de capital de seu ativo no México, já que 
o principal devido sob a dívida convertida seria 
o mesmo que sob a clivida originaL 

Finalmente, observe-se o fator fundamental 
que permitiria aoS bancos aceitar o corte pela 
metade_das taxas de juros. Os bancos deveriam 
se dispor a desistir de seu direito atual a taxa 
de jurOs normais em troca de um direito à metade 
da taxa de juros do mercado, sob a condição 
desta receita reduzida_de juros se tomar absoluta

-mente segura, através de colateralidade, "senio
rity", garantias do Banco Mundial ou qualquer 
outro acordo financeiro. O título_ Morgan-México 
fracassou exatamente porque os pagamentos dos 
juros sobre os novos títulos não foram segurados 
através de colateralidade ou algum outro tipo de 
garantia. 

4. Alivio da dívida e obrigação do conbi
bulnte 

O atual governo norte-americano se opôs à 
maioria das propostas de alívio da dívida com 
a alegação de que elas implicariam um nível exa
gerado de obrigação potencial dos contribuintes. 
Assim, o Secretário James Baker bloqueou várias 
propostas de utilização de garantias do Banco 
Mundial a instrumentos de conversão da clivida 
que permitiriam aos países devedores reduzir as 
taxas de juros contratuais de suas dívidas a níveis 
abaixo do mercado (como no exemplo dado no 
item anterior). Este é um argumento politicamen
te forte, mas de modo geral pode-se dizer que 
é um argumento__ falho. O meu ponto de vista 
é que é o enfoque que está sendo dado atual
mente à questão, e não o ·enfoque da redução 
da dívida, que mais provavelmente implicará um 
nivel significativo de obrigação do contribuinte. 

O pontó ·analítico é bastante óbvio. Suponha~ 
mos que um país devedor deva dinheiro tanto 
a bancos comerciais quanto a credores oficiais. 
É lógico que o dinheiro devido a credores _oficiais 
(por exemplo o FMI, o Banco Mundial, as agências 
de crédito de exportação dgs países credores etc.) 
é dinheiro que indiretamente é devido aos contri
buintes. ,Se a dívida glob_~ for muito grande para 
o país pagar, então os bancos comerciais e os 
credores oficiais (os contribuintes) terão que divi
dir a perda. Quanto mais a perda for absorvida 
pelos bancos, menos terá _que ser absorvida pelos 
contribuintes, e vice-versa. Se os direitos dos ban-
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cos forem inteiramente protegidos, então; ·os con~ 
tribuintes terão que absorver todas as perdas de
correntes da dívida não paga. 

Sob a estratégia de administração da dívida 
do atual governo norte-ameri_cano, não ~e espera 
dos bancos comerciais que eJes absorvam quais
quer perdas. Isto significa, na prática, que é o 
contribuinte que deve absorver a redução da ca
pacidade de pagar o serviço da dívida dos países 
devedores. Até aqui, os contribuintes não sofre
ram perdas explícitas, mas perdas que são muito 
bem ocultadas_ sob a forma de novos emprés
timos, reescalonamentos e assim por diante. Basi
camente, o governo norte-americano, juntamente 
com outros governos credores e as instituições 
oficiais, tem apoiado várioS mecanismos para :se 
assegurar de que os credores oficiais não rece
bam muito em termos de serviços líquidos sobre 
seus ativos, para que os países devedores possam 
dedicar a maior parte dos serviços de dívida que 
pagam aos bancos comerciais. 

Os contribuintes acabam pagando o pato, das 
seguintes formas: 

1. As instituições oficiais, como por exemplo 
o Banco Mundial, fazem novos empréstimos aos 
países devedores, para que eles tenham mais re
cursos para poder pagar o serviço de suas dívidas 
junto aos bancos comerciais. 

2. Para apoiar estes empréstimos oficiais, pe
de-se aos contribuintes que apóiem aS instituições 
financeiras internacionais cotn !'lpropriações orça
mentárias, como o aumento geral de capitaJ no 
valor de US?75 bilhõ.es, para o Banco Mundial, 
que está no momento sendo discutido no Con
gresso. 

3. Através do mecanismo do Oube de Paris, 
os credores oficiais peraem boa parte ol..--tõdos 
os juros devidos nos empréstimos de um governo 
para o outro. Assim, enquanto os bancos comer
dais recebem o pagamento dos juros que lhes 
são devidos pelos países devedores. os credores 
oficiais-pennitem aos países -deVedores que adiem 
os pagamentos de juros que lhes devem. 

4. Alguns governos credores individuais, prin
cipalmente o Japão, durante os úJtimos anos, con
cedem novos empréstimos de governo para go
verno, que direta ou indiretamente ajudam os paí· 
ses devedores a_ cobrir o serviço das suas dívidas 
junto aos bancos comerciais. ' 

A INFLEXIBIUDADE DO TESOURO PREJUDICA 
os 

BANCOS A LONGO PRAZO 

5. Sob a égide das novas propostas para a 
divida africana feitas na reunião de cúpula de To
ronto, os credores oficiãís irão cancelar formal
mente uma parte da dfvida dos países africanos 
mais pobres. O que é importante e interessante 
é que aparentemente os governos -credores nem 
mesmo sugeriram que os bancos comerciais par
ticipassem num cancelamento pro rata do valor 
devido a eles. 

Através destes mecanismos, os credores ofi
ciais continuam a real[zar transferências de recur
sos líquidos a muitos países devedores (por exem
plo, eles concedem novos empréstimos em ex
cesso do serviço de dívida que lhes _é pago pelos 
países devedores), enquanto que os banco-s co
merciafs recebem grandes transferências de re
cursos líquidos destes mesmos países devedores. 
Em ·essêhda, a tolerância dos órgãos oficiais em 
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relação ao pagamento do serviço da dívida ajuda 
a financiar a contfnuação dos pagamentos dos 
juros devido aos bancos comerciais. 

_O objetivo desta. discussão não é rejeitar a im
portânda da assistência oficial aos países deve
dores e nem do alívio puro e simples da dívida 
junto aos órgãos oficiais. Corno já realcei anterior
mente, os países devedores estão realmente pas
sando por enormes dificuldades. O que quero 
demonstrar é que da forma como estão estrutu
radas as regras dei jogo, boa parte desta assis
tência ofiCial aéãba ajudando os bancos comer
ciais e não os próprios países devedores. A não 
ser que bancOS i:omercíais sejam pressionados 
muito mais -fOrtemente a assumir suã parte no 
alívio·- do peso da dívidi:t (ou através do perdão 

_ da dívida ou através do refinanciamentO de uma 
parcela muito maior dos pagamentos de juros 
que lhes são devidos), os acordos atuais cheiram 
a um sistema sutil, cüficil de ser controlado, de 
subsídio dos bancos comerciais, 

Na verdade, a melhor forma de proteger o con
triD_I,linte seria pressionar os bancos comerciais 
a aceitar uma parte daS perdas sobre o que lhes 

---e- devido. Se os juros devidos sobre as dívidas 
junto aos bancos comerCiais fossem substancial
mente reduzidos. a urgência de novas apropria
Ções de capital pafa as instltuiÇões financeiras 
internacionais, ÕU de novos reescalonamentos do 
Gube-àe Pãris 01..l" semelhantes, seria muito redu-

-Zida. 

5. Várias propostas para o alívio da dívida 
Essencialmente. há três tipos de propostas de 

alívio da dívida que estão sendo objeto de discus
- São- atiVa na comunidade financeira. O piimeiro 

tipO de alívio são os _chamados es_quemas "volun
tários", baseados no mercado, tipo a troca de 
títulos Morgan-México e o programa de recompra 
boliviano. O segundo tipo de proposta para o alívio 
da dívida pede simplesmente uma mudança nos 
procedimentoS- do FMI e do Banco Mundial, dan
do um perdão -oficial maior aos atrasos dos países 
devedores nos pagamentos das dfvidas junto aos 
bancos comerciais. O terceiro tipo de proposta 
para o alívio da dívida pede uma utilização matar 
do dinheiro oficial para vários esquemas de redu
ção da dívida, inclusive recompra, garantias para 
bônus de saída e assim por diante. "Um enfoque 

·- popula'i" neste sentidÕ é o estabelecimento de uma 
instituição internacional para a dívida que ajude 
a administrar uma redução substancial da dtvida 

--~que os principaiS pa:íses devedores têm junto aos 
-Dances comerciaiS. 

A POSiçAO DOS EUA É OBSTÁCULO À RE
FORMA 

DA ECONOMIA NA AL 
Não há lugar neste depoimento Pé!-ra oferecer 

uma descrição detalhada destas três diferentes 
propostas. Eu quero apenas fazer algumas obser
vações gerais referentes às forças e às fraquezas 
destas alternativas. 

De forma geral, uma redução real e significativa 
da dívida exigirá um papel ativo e de apoio por 
parte dos governos credores e das instituições 
oficiais. Os góvemos credores só poderão barga
nhar com os bancos comerciais por uma redução 

- de suas dívidas se os bancos comerciais se con-
vencerem de que: _ _ _ 

1) os governos ·Credores não_ exercerão pres
são financeira ou de política exterior sobre o país 
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devedor para que ele continue a pagar todo o 
serviço de sua dívida; e 

2) a comunidade ofici.:ú não irá indiretamente 
socorrer os bancos através da concessão de no
vos empréstimos oficiais ao País devedor. Até ago
ra, os bancos não têm se disposto a entabular 
conversações com os países devedores em tomo 
de uma solução a mais longo prazo para a dívida, 
em parfe pOrque estas--duaS cori.dições não têm 
sido claramente aceitas. Em quase tOdos os casos 
(com a exceção da Bolívia e da Costa Rica), pare
ceu ser do interesse dos bancos manter uma )inha 
dura, já que eles assumem que o TesourO norte-a
mericano oS ãpóia nas negociações. 

PrOvavelmente, o passo que por si só seria mais 
efetivo, que poderia ser tomado no sentido de 
incentiVar o _alivio da dívida, seria que nosso gover~ 
no e as instituições internacionais reconhecessem 
a legitimidade dos atrasos dos pagamentos dos 
juros devidos aos bancos comerciais, quando o 
peso_da dtvida for demasiado grande para que 
se possa pagar todo seu serviço. Quando os ban
cos comerciais reconhecerem que a comunidade 
oficial está perdoando alguns atrasos_ no paga
mento da dívida particular, eles ficariam muito 
mais abertos para procurar soluções realistas a 
longo prazo para a reestruturação dos contratos 
da dívida. 

GOVERNOS QUE SEGUEM A REGRA OFICIAL 
VIVEM 

CATÁSTROFES ELEITORAIS 

Outro motivo pelo qual se fará necessário o 
apoio oficial para o alívio da dtvida é para que 

- se possa resolver- o chãmado ''problema de-ãção 
coletiva" que aflige todos os esquemas de alivio 
voluntário da dívida. O problema básicO dos es
quemaS "voluntários" é que cada credor sente-se 
incentivado a opor-se ao alívio da dívida, espe
rando que os OUtroS credores perdoem seus direi
tos. Por exemplo, mesmo que cada banco indivi

- dual reconheça que a dívida de determinado país 
deva se cortada pela metade, pode ser do inte
resse do banCo continuai a exigir_ o pagamento 
integral do que lhe é devido, esperando ao mesmo 
tempO que todoS os outros credoreS peçam ape
nas metade do que teriam direito a receber. 

É óbvio que é esta tendência de cada credor 
individual resistir ao alivio da_dívida que faz com 
que a maior parte das operaÇões de alívio de 
dívida na economia doméstica (por exemplo, 
quando ocorre l!ma bancarrota) sejam fmpostas 
aos vários credores Por um árbitro de fora, em 
vez_ de re_sultarem de Um operação voluntária. Fa
lando em termo~ práticos, faz tão pouco sentido 
falar de alívio "voluntário" da dívida quanto falar 
de processos voluntários de falência, sob o capí
tulo 11. Porém, no âmbito internacional não existe 
nenhum tribunal de falências que cüstnbua as per· 
das numa crise de dívida. Na prática, uma redução 
significativa da dívida provavelmente exigiria uma 
liderança política (presume-s~ que dos EUA, jun
tamente com outros governos credores, e do FMI 
e do Banco Mundial) para intermecnar a espécie 
de trato que iria emergir de um processo formal 
de falência. 

A questão que talvez cause maior controvérsia 
em relação ao alívio da dívida é a que ponto o 
dinheiro oficial deveria ter um papel relevante 
no fornecimento ·da alíVio. Este-dinheirO poderia 
ser utilizado por vários motivos, entre eles: 
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1) para emprestar a wn país, para que ele pos~ 
.sa ··comprar·· sua dívida no mercado secundário; 

2) para garantir o pagamento de juros num 
bônus de saída, com taxa de juros abaixo do mer
cado; 

3) para adquirir a dívida diretamente, _como 
ocorre em muitas propostas para uma instituição 
da dívida internacional. Existe uma relutânCia polí
tica enorme em relação a tais propostas, fato que 
é ifônico, já que o dinheiro dos contribuintes fá 
está sendo. arriscado, através de empréstimos di
retos aos países mais endividados, por parte de 
vários credores oficíais. Como foi eXplicado ante
riormente,_ o dinheiro oficial ficará mais seguro 
na medida em que os bancos comerciais redu
zirem realmente _a dimensão de seus ativos sobre 
os países fortemente endiviâados. 

Gostaria de concluir com a1guns exemplos de 
países nos quais as garantias oficíaís represen
tariam uma política prudente e efetiva. O atual _ 
valor de mercado secundário da dívida de Costa 
Rica junto aos bancos comerciais é de_ 14 centa
vos o dólar. Segundo os argumentos anteriores, 
deveria ser possível combinar uma trOCa da dívida 
costarriquenha em titufos novos que tenham o 
mesmo valor nominal, mas_ com uma taxa de 
juros de mercado que seja 14% da taxa do merca
do. Assumindo que a taxa de juros do mercado_ 
sejá de 8% ao ano, os títulos de saída costard
quenhos levariam uma taxa de juros de aproxima
damente 1,1% ao ano (8x0,14). O iúvel da divida 
bancária costarriquenha é -de aproximadamente 
US$1,75 bilhão. Assim, se toda a dívida costarri
quenha fosse convertida em títulos com uma taxa 
de juros abaixo da taxa do mercado, com uma 
garantia oficial, o_serviço da dívida por ano seria 
de apenas US$19 milhões, _em vez do valor atual 
de US$140 milhões. Sob o acordo de redução 
da divida, Cos~ Rica se comprométeda a pagar 
os US$19 milhões -por ano,- mas caso isso não 
ocorress_e __ os credores oficici:is ·seriãm obrigados 
a completar o que faltasse. Assim, a comunidade 
oficial garantiria apenas US$19 milhões por ano 
e Costa Rica poderia reduzir seu peso de dívida 
contratual_em QS$121 milhões por ano. 

Observe-se que é quase_ certo que a comu
nidade oficial estará fornecendo muito ma[s do 
que US$ 19 milhões por ano à Costa Rlc.:i, durante 
muitos_anos ainda por vir: OTato de Se fornecer 
o auxílio sob a forma de garantias de bônus de 
saída parece ser uma forma altamente eficiente 
de assistênciã financeira. _Caso CoSta Rica pague 
realmente seus compromissos reduzidos de dívi
da todo ano (o que é provável, pois a quantia 
de _US$ 19 milhões ao ano está ao _seu aJcance), 
os credores oficiais acabarão não tendo que for
necer qualquer auxmo à Costa Rica. __ 

Cá1cu1os semelhantes feitos com o caso do Pe
ru demonstram que a _comunidade oficia1 teria 
que fornecer garantias anuais de aproxima"da
mente US$ 25 -milhõeS p-arã poder reduzir as obri
gações contratuais de serviço da dívida do Peru 
de aproximadamente US$ 360 milhões por ano 
para mais ou menos US$ 25 milhões (a dívida 
está. atuaJmente ao preço de mercado secundário 
de 7 centavos o dólar). Seria extremamente sen~ 
sato oferecer ao Presidente Gãi"cia a oportunidade 
de conquistar um peso anual de serviço da dívida 
deUS$ 25 milhões, através de um aJívio da dívida 
sancionado pelos meios oficiais, em troca de um 
programa significativo de estabilização no Peru. 

O oferecimentO do alívio da dívida poderia ser 
o prêmio político chave necessário do Peru para 
que o governo consiga iniciar as- reforinas ecoilô
micas tão necessárias (e para sobreviver ao tu-

-- multo põlítlCo que se seguiria). 
Deve estar claro, com estes exemplos, que exis

tem muitos casos no!>_ qu~is as garantias ofidais 
poderiam ser aplicadas de forma útil e prudente 
para conquistar um alívio significativo~ da dívidél 
em pãíses -fOrtemente endividados. De fato, sería 
um erro político significativo, a ineu ver, se o Con
gresso apoiasse _o aumento geral de capital do 
Banco Mundial sem ao mesmo tempo pressionar 
o Banco Mund"ial para oferecer tais garantias, on~ 
de elas fossem apropriadas para se conquistar 
~a redução necessária das obrigações de servi:. 
ço da dívida de um país. Mas deve ser novamente 
enfatizado que tais operações de redução da dívi
da só serão bem sucedidas se: 1) o programa 
de redução da dívida for ativ_amente apoiado pela 
comuriida:aeOflcial; 2} Os bancos individuais fo
rem fortemente encorajados a participár ria opera
ção de redução da dívida, para que se possa evitar 

o "problema de ação coletiva" anteriormente .des
crito. Em todos o_s casos, __ as operações de alívio 
da dívida com ·garantias oficiais deverrl ser condi
danadas a programas fortes e efetivos_de_reajuste 
nos países· dévedores, supervision-ados pelo FMI 
e pelo Banco Mundial. 

Programas mais ambiciosos, como por exem
plo o Arnerican Express Plan, pedem uma nova 
institução da díVída que teria um apoio financeiro 
dos paísés do Grupo dos 7, numa escala que 
seja adequada para que se tenha garantia de gran
de proporção da dívida existente dos maiores paí
ses devedores. Eu a-plaudo com elltusiãS-ino o 
conceito básico de taJ enfoque em grande escala, 
pelas razões que delineei acima. COmo já defendi 
em detalhes em out:r_ªs ocasiões (ver Sachs and 
Huizinga, "U.S. Cõmercial Banks and th_e DeVe
lopin Country Debt 5:d_$is", BrOokings Papers -Ou 
Economié: ActlVf(y.:=_l9-87: 2, -especiãlmerite as 
págs._587 -601 )~ rTI_esiilO Um pfoQrama en:t grande 
escala envolvena- custos moaerádos e riscos mo
derados para o contribuinte. 

CONTINUA A QUEDA DA INFLAÇAO 
(Inflação anual média da Bolívia, em%) 

Fente:nn·~~· 

ANEXO II 

QUEM É RUDfGER DORNBUSCH 

O economista Rudiger Dombusch nasceu na 
Alemanha, em 8 de junho de 1942. Mudo_u-se 

88 

para os Estados Unidos em 1967, após completar, 
um ano antes, sua graduação, em Econoinia, pela 
Universidade de Genebra. na Suíça. Em 1971, 
defendeu tese de _doutorado na _Universidade de 
Chicago, onde permaneceu como profeSsor-as
sistente de Ecoil.ôiii.íã: 
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Ein 1975, entrou para o Massachusetts lnstltute 
ofTechrrology (MIT), onde está até hoje no depar
tamento de Economia. 

Rudiger Dornbusch escreveu os seguintes li
vros: "Open Economy Macro-_~conomics" ijunto 
com Stanley Fischer), de 1980; "Macroecono
mics", de 1977; e "Economics", de 1980. 

O economista é também conselheiro do Insti
tuto de Economia lntem_ac_i_onal. Sua experiêricia 
em relação a países do T ercelro Mundo lhe valeu 
um convite para ser diretor do Fundo Brasil, o 
primeiro fundo de investirn_entQS estrangeiro no 
mercado de ações brasileiro, que foi formado em 
31 de março deste ano. 

Folha de S. Paulo 

B - 6 - ECONOMIA- Domingo, 28 de agosto 
de 1988 - -

DORNBUSCH DEFENDE AJUSTE FISCAL 
CONTRA HIPERINFLAÇÀO 

DaRedação 

É comum no Brasil a idéia de que os me_ca
nismos indexadores protegem a economia contra 
a hiperinflação; Na última semana, duas ínterven
ções públicas do Professor _Ru_diger Qornbusch, 
46, do Massachusetts In_stitute of T echnology 
(MIT), lançaram sérias dúvidas sobre essa pre
missa. Em uma entrevista~ um artigo publicados 
na Folha, ele defendeu que a inflação não e_stá 
sob controle, por causa d6s desequilíbrios ftScais, 
e que o_ País repete o caminbo clássico que leva 
à hiperinflação: inaexação generalizada e progres
siva antecipação dos ganhos dos agentes_econô
micos. 

As opiniões do Prof. Dornbusch suscita.rnm 
acirrada polêmica, prlnCfpalrhehte sua avaliação 
de que a crise hiperinflaclonária no" Brasil se -de
sencadearia a partir de urna desconfiança pública 
em relação ao ovemight, no qual o governo 
rola diariamente sua dívida. A partir do momento 
em que o mercado percebesse a possibilidade 
de os títulos públicos não mais serem remune
rados integralmente, dii -ele, haveria uma tendên
da a transferir recursoS parã ãtívOs reais, como-
dólar, ouro e imó_v_eis, Assim, de um dia para outro, -
o governo teria de emitir umª grande quantidade 
de moeda para honrar boa paite da sua dlvlda, 
o que desencadearia a hiperinflação. 

Dornbusch entende, porém, que o governo 
adotará medidas_ duras de estabilização, assim 
que se der conta da gravidade do quadro. Ele 
lembra que foram_ os governos fracos os que, 
historicámente, tiveram de a dotar providências de 
ajuste. - . 

Dombusch esteve na última sexta-feira na Fo
lha onde foi recebido em almoço. Entre outros, 
participaram os economistas Andrea caJabi ex
Secretário do Tesou-ro, ~rcos Clntra Albu
querque Consultor do jor:nal, Carlos Alberto 
Longo e Roberto Macedo ambos membi:os do 
Conselho Editorial, Abaixo, os principais trechos 
da discussão. 

Carlos Alberto Longo - Eu acredito que 
nós estamos atravessando nestes próximos 30 
dias- 60 dias no máximo- um momento cru~ 
cial do Brasil, onde o ExecutiVo tem que tomar 
decisões não usuais. Ele vai ter que optar por 
uma política definida pela área técnica ou por 
uma política defmida pela sua equipe e pelos seus 

_ministros da área "política". A informação que veis".Entãoelefazacordospolíticos,elefaztodo 
chega hoje é que o déficit estaria sendo subesti- o serviço pesado, porque o realis_mo político faz 
nlãç)o. Não-dá mais para-empurrar com a barriga. concluir que realmente _há um risco sério. ___ " 
Eu acho que, nesta mesa, há um consenso de 
qüe-cj gOverno na área técnfca tem feito o i)ue Folha-Osenhorafastaasoluçãodeuma 
pode ser feito. Mas, a área técnica, evidentemente, alteração violenta do governo? Isto já acon· 
?Jirtda não convenceu o presidente da _dramatiw teceu no passado. 
ddade da_situação. - -DORNBUSCH-- Esperamos que Lsto __ não 

Roberto Macedo - Os dados novos que fo-- aconteçã. -- -
Folha - Mas entre a esperança e a realiram divulgados sobre o-défiCit são muito graves, 

porque eles substituem uma trajetória _que ti- dade .•. 
nha evidências de uma decisão rigorosa de c:on- DORNBUSCH - Tem OS que fazer seiS vezes 
traJe do-déficit - por uma incónsistêncta de<::isórié. o sinal dã cruz diante diSto, esPerãndo qUe a razão 
do porltO de vista do governo com relaÇão às prevaleÇa. Mas eu quero enfatizar que são os go-
contas públicas. E, como o Longo disse, essa vemos fracos que afmai aplicam programas de 
é ainda uma questão que está se dando dentro estabJ]ização, em todos os pafses. O Plano Cruza
do próprio ExeCutivO. O planejami::nto deve enviar do foi_ feíto por um -gqvemO muit_O_ fraco. O presi
por"Ioi"ça de dispositivos constitucionais até 31 dente da Argentina, Raúl Alfonsín, estaVa n_uma 
de agosto o Orçainento de 1989 ao Congresso situação péssima quando ele implementou o pri
e issõ- fiCará clarO ;:!"Curtíssimo prazo. O OrÇa~ mefro PlanO Austral. O presidente Miguel de la 
menta será uma indicação muito clara de maior Madrid estava na mesma situação no Méxi_ç:o. To
ou menor controle fiscal. Uma indicação de me~ dos estavam no ponto em que tiveram de dizer: 
nor controle fiscal nos aproximaria da hiperin- "se nó_s não fizermos nada agora, nós perderemos 
fiação de maneira dramática, o que se verifica a possibilidade de fazer_ algo amanhã, porque o 
hoje uma valorização de qualquer ativo real. Mas, nosso poder estará ainda mals erodido", E ainda 
em um aspecto eu discordo do Professor. Dorn- existe_ outrO aspecto: ci presidente sabe e~tarnen
bus!:h: nós temos- hã 20 anos este ov~ght te o quanto a situação atual é arrisCada? Eu acho 
curto de dois, três dias. J:: urna caracterfstica do que se ele realmente soubesse, mudaria a política, 
mõviment6 brasileiro. Todos esses títulos eram faria os acordos, as coalizões e as ·concessões 
carregados pelas_ instituições fmanceiras e basea- que !h~ çlariam uma sustentação para uma polí
dos em financiameritOS de curtíssimo prazo. Se- tica aüstéra. Porqu~ el_~_!em pouc~ tempo de so
tenta por cento e oitenta por cento dívida pública bra, exatamente o suficiente para ter uma hij:lerin
Colocada junto ao público gira há muito tempo fiação. 
no ovemight. Então, isso não é um fato particu- Folha -Isto slgnifica um choque? 
larmente _novo, ainda que no resto da economia 

_.::..... eu concordo - haja um progressivo encurta- DORNBGSC:H...::...: O ·cnoijüe é -a-segUrida -part~. 
-rrlento de prazos, encurtamento_ de contratos, au- A primeira parte é a política fiscal. A politica fiscal 
mefito_ da proporção de contratos indexados e, é absolutamente essencial. Quando for feita, você 
dentro dessa indexação, aumento dos contratos quer ter certeZa de que a taxa de cãmbio, os pre-
com indexação- diáriã. Mas são tamanhos os inte-- ços públicos, os salários e a inaJoria dos preços 
re-sses no ovemighit, que dificilmente a taxa terá do setor privado pararão de aumentar- enl. ·c-on
um comportamento que deixe de proteger esses junto. o-período de ajustáiTitmto é muito pequeno 
ati vos contra a infla_ç_ão. e, por isso, desta, vez ele será rpÇiis fácil que du-
20% DE-D'IFLAÇÃ.O -POR UM_LONGO PERÍODO rante o Plano Cruzado, porque se você fiXa a taXa 

-- - - É de câmbio e os preços públicos, a maioria das 
ALGO INCONCEBÍVEL coisas devem parar de aumentar. Por iss_o;-eu 

não vejo a parte da política de rendas tão dificil, 
FOlha - Ó professor Çlombusch descre- quanto foi no- Cruzado. Depois da política_ fis"cztl 

veu os mecanismos técnicos que levariam e da de rendas, há a necessidade urgente de mu~ 
à hlperlnflação, descreveu também o que dar a política de dívida externa. Se você quer cortar 
acredl~ que se deve fazer para evitá-la, em o défidt-público, certamente isto em parte é para 
resum9, pressionar o presidente para adotai - que os investidores façam um investimento ha 
medidaS ciue são necessárias. Mas há um re- estabilidade brasileira. Se houvesse hiperinflaÇão, 
lativ9 consenso no Brasfl de que o presidente quem acreditaria que depois o Brasil cumpriria 
não t~ffi...!l~m _.!!_fQ!_ç-ª' nem a legitimidade, o serviço da dívida? Os credores deveriam dar 
nem a c:letennlnação para tomar essas me- a sua contribuíção para a estabilização ati'àvés 
dldas. E como ele vai passar mais um ano da capitalização dos juros, -investindo juroS no Bra~ 
e melo no poder, eU gostaria de saber se sil, ao ínvés de tirá-los do pafs. 
essa inviabilidade de ele eventualmente, 
_adotar medidas, DiO -tolnaiia de alguma ma~ Folha - Como o senhor acredita que po-. 

deria ser tratada a divida externa? Com uma 
nelra 'nevitável esse processo hlperiflãcio- . moratória? 
nário. - - -

_ QORNBUSCH - Não. ~ absoJyJ;amente certo OORNBUSCH - Não, c~rtamente não. A mo--_ 
que a estabilização_ virá. Basta parar de dizer que ratória é àigo que você faz quando não tem mais 
ela é impossível. É impressionante como a história dinheiro. O qu_e o país deveria ter é um programa 
se repete. Em todas as experiências de inflaÇão financeiro interno ·de reconstrução qUe "estimule 
alta, toÇios dizem, to~s manhãs, em todos os a retomada dos investimentos, corrija as finanças 
jamais que _o Executivo não t~m credibilidade e públicas, permita uma ínflação muito baixa -
por isso a inflação vai aumentar. Até que um dia não necessariamente z.ero -e. como contrapar-
o ExeCutlvo diz: "é melhor nós fazermos algo, tida, os juros pagos seriam reinvestido_ no Brasil 
pOis caso contrário as coisas ficarão insuportá- por um período de 1 O (_dez) anos. Assim, haveria 
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a reciclagem dos juros pagos para b interior da 
econortila brasileira, ao invés de superávits co
merciais enormes para gerar dólares para pagar 
rapidamente. O governo toma as medidas duras 
internamente e os credores externos fazem a sua 
parte. Eles não são roubados, não são expropria~ 
dos, apenas esperam enquanto a reconstrução_ 
do pafs é feita. 

Marcos Clntra Albuquerque - Corno se 
chegar a uma renegociação com os credores ex
temos? Já existe na comunidade financeira inter
nacional receptividade a, por exemplo, vincular 
pagamentos de juros a investimentos internos, 
o_u suspender por determinado prazo o pagamen
to de juros, ou prefocar os juros também por deter
minado prazo? 

DORNBUSCH -Vocês querem as coisas c:om 
facilidade demais. _Para ãcabár com-a inflação, 
vocês querem usar controles de preços. para re
solver o problema da dívida externa vocês querem 
que o resto do mundo arrume as coisas de fonna 
que vocês não tenham que pagar:: Mas nenhuma 
das duas coisas funciona. Vocês têm de corrigir 
o déficit público, porque esta é a maneira de aca~ 
bar com a inflação. No lado externo, vocês preci
sam ter um programa interno responsável e então 
dizer: "Aqui está a noSsa proposta externa, pe
,guem-na ou larguem-na". Se vocês perguntarem 
se a outra parte gosta, ela dirá que não porque 
um dólar à vista vem mais rápido. Os bancos 
querem se livrar da América Latina. Por isso, se 
vocês perguntarem se eles gostam da proposta, 
eles dirão que náo. Se vocês perguntarem se eles 
têm alternativa, a resposta será não. E aqui está 
a parte importante. Todos, sem ex:ceção, pergun
tam o que os bancos diriam, mas não fazem ou
tras perguntas interessantes: O que dirá o Con
gresso dos EUA? O que dirá o The New York 
11mes? Ou o The Economlst, de Londres? Sào 
eles que evitarão que os bancos façam qualquer 
coisa. Se houver um programa de estabilização 
interna sério e um progrãina de reciclagem de 
jLWOs sério, sem expropriação ou perda, não há 
dúvida de que todos diriam: "Esta é a Piime'ira 
coisa séria que ouvimos do Brasil". Mas se vocês 
fizerem as"colsas de qualquer outro modo, todos 
eles cifrão o que- O The Economist disse há dois 
meses: "É: uma incompetência sUfocante". O 
CõtlgresSó ,norte-americanO introduziu na lei ccr 
mercial menções explicitas de que o presidente 
deve tomar iniciativas sobre a dívida externa. JstQ 
é, o CongresSo acha que algo deve"ria acontecer. 
Eles acham que não podem jogar dinheiro em 
países que estão em desordem. A comunidade 
intelectual norte-americana aceita este fato. Os 
bancos aceitam qualquer proposta que pague 50 
centavos por dólar porque querem se ver livres 
da divida externa. 

RUDIGER DORNBUSCH - Não há qualquer 
certeza de que o Brasil terá hiperinflação, mas 
hoje ninguém, de responsabilidade, a descarta 
como uma possibilidade. A razão é que toda _a 
economia está se movendo para horizontes cada 
vez mais curtos, os instrumentos financeiros estão 
cada vez mais indexados, os prazos dos contratos 
estão se encurtando e os preços de ativos reais 
estão subindo rapidamente. Estes são sintomas 
de uma inflação que se está aceJerando a passos 
largos. Por isso, vejo a hiperinflação hoje comq_ 
uma questâo séria. Além disso, não se pode es· 
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_quecer do_déficit público. A previsão para 19'89 
estava em 2%. Mas já começam a aparecer nótí
cias de que vai ser maior. Do lado do governo, 
aparentemente não há consenso sobre isso. No 
caso brasileiro, com o grau de indexação da eco
nomia. com a quantidade de dinheiro colocada 
em titulas Públicos de curtrssimo prazo, qualquer 
dúvida sobre a capacidade do governo de remu» 
nerar integralmente _o ovemight pode ser o deto
nador do processo hiperinflacionário. Se o gover
no não conseguir rolar o ovemJght, ele terá que 
pagar em dinheiro. Para segurar os aplicadores, 
as_ taxas de juros são cada vez maiores. Mas isso 
significa que 6 déficit orça!llentá(jQ piora. Assim, 
o governo está realmente acuado. Como ele con
seguirá S:air desta situaçãO?- Não com medidas 
tímidas. E podemos estar certos de que, a perma
necer o quadro atual, a economia produtiva ficârá 
ainda pior do que já está: corrupçãó, fuga de capi
tais, mercado negro etc. 

Folha - E o senhor Calabi, que já esteve 
no governo, como vê ~as posições do Prof. 
Dombush? 

ANDREA CALABr- ConCordo que·uma-maní
feStaÇão- púfil!Ca -de Ins-egurança do ovemight 
seria absolutamente fatal para o governo. Portan
to, é uma qUestão obviamente delicada. EU teÕho, 
com éJtCeÇão das posições de política externa que 
o Professor Dombusch levantou na entrevista à 
FoJhã,- quase total Concordância com ele. São 
mujto claros os dados, as tendências e a preocu
pação.- Os movimentos mais recentes a meu ver 
agravaram a _qu_es~o, ou seja, abrir _o mês com 
uma taxa de- oVer em termos reaiS de 50% ou 
65% acima da inflação estimada pela OTN fiscal 
é Um despautério total. A mera transferência Je 

----ativos financeiros, mesmo que haja transferênda 
de cadernetas de poupança para o over, leva 
a uma moneti~ção, urna expansão de base que 
é assombrosa. Sem dúvida, a taxa de juros do 
over teJ!l .de ficar real, positiv~ e superior à taxa 
das cadernetas, mas oscilaçõe9'bruscas, quer por 
parte da adminísfração do over, quer decorrentes 
de medos exagerados e obviamente pouco reais, 
são coisas a serern evitadas. Por outro lado, acho 
que é Pouco real o medo de que de repente todo 
mundo queira fugir. São grandes aplicadores, to
dós eles sempre na ilusão de que "eu terei a 
capacidade_de antecipar em-um dia a fuga que 
se dará de um momento a outro e eu s_erei um 
pouco mais esperto". 9 pontCfque eu quero levan
tar é_ que são grandes aplicadores no over e, 
portanto, há uma espécie de coalizão. Se algum 
grande - algum grande qu~ eu estou dizendo 
são quatro ou cinco_ que no total têm US$ 6 biw 
Jhões -começa a sair, a comunicação é _rápida 
-~portanto há um ajuste entre grandes aplicadores 
dizendo_ "vamos ter um ponto firme de apoio". 
o que_ mostra que esse ov:~r é um pouco mais 
seguro do que o Dombusch dá a entender. Eu 
acho que há mudanças entre ativ:os, agora a dívida 
pública interna tem se expandido, pela própn'a 
redução dos outros segmentos, e no entanto se 
isso se comparar aos níveis_ internacionais, não 
o do PIB. Está crescélldo muito este componente 
dos haveres monetários. Ou seja, eu acho que 
a tendência não é para pânico imediato, mas para 
induzir medidas ftScais coerentes. A meu ver, aliás, 
é o que está sendo feito. O que se pode fazer 
hoje? Ê tentar reforçar um pouco a busca de 
um orçamento mais apertado, contra pleitos in· 

consistentes - uma parte deles vinda da própria 
Constituinre-~-e ter uma política monetária sem 
sobressaltos, mas também apertada e com juros 
reais positivos. 

DORNBUSCH - Em primeiro lugar, eu não 
estou dizendo que amanhã de manhã o over
IJight vai aesabar, e_u apenas disse que se houver 
algo de errado, a desestabilização começaria no 
ovemlght. Há precenden~s. Em outros países, 
foi o câmbio que desempenhou este papel. E 
não são os grandes investidores dos fundos de 
pensão que passam antes para ativos em dólãres. 
No México, não foram US$ 6 bilhõe5 que passa
ram para dólares, foram US$ 24 bilhõeS trar1sfe
ridos de depósitos indexados ao dólar nos bancos 
mexicanos para <kpósitos em dólares reais nos 
bancos do Texas. Isto está acontecendo no Brasil, 
aparentemente. 

Supondo que há US$ 50-bllhOes-no--overDJght, 
US$ 10 bilhões querem sair. Como o govêmo 
poderá segurá-los? A taxa de juros terá de subir 
enormemente para convencer aqueles que que
rem sair a ficar. I;_ não são os. que nãO saem 
que comandam a taxa de juros, são os que que
rem sair, porque estão com medo. Este é o meca
ni-?mo. 

MODERADAMENTE, AS PESSOAS CoMEÇAM 
A -

PASSAA PARA O DÓLAR 
Folha - Prof. Dombusch o Senhor acre

dita que esta fuga do 085 ovemlght já está 
acontecendo? A subida do ágio do dolar no 
paralelo, a alta do ouro e a valorização de 
outros ativos, como imóveis, seria um rene. 
disso? 

OORNBUCH - Nao_ acredito_ que -eSta fuga:jir 
esteja acontecendo, mas eu acho que, no varejo, 
a~ pessoas estão passando para o dólar, mesmo 
que moderadamente. HoJe, basta você falar cOm 
sotaque para que as pessoas perguntem se você 
está vende_ndo dólares. Isto não é a situação nor
mal no Brasil. O Brasil_ normal, que eu conheci 
por dez anOs, não é aquele em que as pessoas 
perguhtam se você quer vender dólares. Eu queria 
dizer -também outra coisa. Há uma tendência no 
Brasil de acreditar que aqui as coisas são diferen
tes. É verdade que o Brasil é muito diferente do 
resto da América Latina, e até os anos 80 teve 
investimento, desen}'_olvimento, _e~tabilidade fi. 
nanceira e todo o resto~Mas aQ-ora o Pais está 
numa crise de instabilidade muito clássica. O dt· 
nheiro s_e_ tom~ algo importante, as pessoas pas
sam para as ritoedap estrangeiras, o overnlgbt 
tem um pa~l intecmediário oeste_ processo._ As 
pessoas põem todos os seus recUrsos no over
rúght, mas se há irlseguraJ1ça elas passam para 
o d(llar. I:: uma situa~ã~_ca_!ac_t~rls!i~_· __ -----c 

Folha - Então o senhor acredita ser fm. 
possível estabUizar a Inflação no atual pata~ 
marde20%? 

DOR_NBUÉ;CH - _t: impossível. Os suPe~~rw 
cados atualmente aumentam os preços entre do-
mingo e segunda-feira, em 4,5%._ Quanto tempo 
levará até que as pessoas percebam que elas dew 
vem ir às compras no sábado? Eritão, os super» 
mercados começarão a remarcar os preços na 
quarta-reira também. Quando eles o fiZerem; ter 
dos os prazos se encurtarão. E-quanto mais tempo 
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se tiver 20% d~ inflação, mais as remarcações 
de preços se tomarão mais sistemáticos e em 
intervalos menores. É por isso que 20% por utn 
longo período é realmente inconceblvel. 

Folha - Quais são então as alternativas, 
que medidas deveriam ser 'ornadas? 

DORNBUSCH - Eu faria -eXata~ente o que 
o ministro da Fãzen.da deVe estar tentaftdo fazer, 
convencer-º president.e de que este precisa evitar 
a crise, ao invés de agi( de forma a ser lembrado 
no futuro como a presidente que levou o Brasil 
à hiperiliflação. Eu Seí ql.ie-põlitica.mente é difkil, 
mas altas inflações ocorrem _em países com go
vernos fracos e as altas inftaçôes são ~empre con
juradas por governos fraco~ 

Foiha - E o Senhor Calabl acredita que 
o governo vai sair da posição de fraqueza 
para assumir uma posição de maior risco e 
de ação? 

CALABI- Eu tenh.o du_êJS questões que foram 
pontos levatandos pelo Longo "en passant". Nós 
estamos num processo constituinte que realça 
e reforç:a o poder do Congresso, o que acredlto 
que seja um ponto desejado por todos. Este Con
gresso reflete a realid_ade do E_aís e carrega o-s 
seus pleitos populistas, corporativistas, setoriais 
e dai por diante. Então o _Uovemo se sente um 
pouco _enfraquecido, o Executivo se sente num 
impasse entre atender pleitos da origem mais di
versa, como forma de angariar apoio político, e 
ter uma política econôrnic_a _ _my_ito mais estrita 
e que, em apal'ência, iria_ contra todos os pleitos 
que lhe são fo(mulados~ En"@:Q as grandes ques
tões econômiças dependem muito das decisões 
políticas, algo especialmente difícil no Brasil devi
do às características d,a_representatividade política 
e dos hábitos- isto é uma Questão cultural, histó
rica, antropológica - , qLie são muito difíceis de 
reverter e que _é urn s,ln--ªl__çlaro de subdesenvol
vimento. fica dificil diSCUtif-difêli'izes de uma polí
tica industrial. Ao mesmo tempo, se percebe que 
com todos esses defeitos ~strutur.:iis, _hiStóriCos, 
político, o que é mals-ói.f" menos permanente no 
Brasil é urna certa propensão a resolver a maior 
parte dos problemas que Se ·apresentam pela via 
do crescimento, inc;ly§iive a instabilidade mone
tária de curto prazo que nós discutimos muito 
até agora, também conduz alguns grupos empre
sariais a se sentirem mais seguros em alguns 
investimentos, que podem ter rendimento mais 
lon_go, porque em seus ativbs monetários a prefe
rência pela liquidez de ~:epente fica excessiva. Em 
jargão industrial, preferem ''micar" com o torno 
a ''micar'' com ·a OTI';I. Percebe-se hoje, ao par 
de uma valorização dos ativos reais, uma urgência 
de retomar alguns investimentoS. 

Folha- Prof. Dornbusch, o senhor pode
ria nos: falar dos possíveis cenários pós-hlpe
rinflação? 

DORNBGSCH- A hiperinflação envolve imen~ 
diatamente a brutal red~bibuição da renda. Qual
quer um que não seja suficientemente rápid<fper
de a rnetàde do que tem; quem é realmente rápido 
ganha o triplo. Neste processo, a classe média 
inevitavelmente sai perdendo, e se a classe média 
~ pe,rdendo a política muda. Por isso, se você 
petgunta o que acontece no dia seguinte, você 
pode ter governos fortes. que poderiam ser muito 
direitistas, talvez com o apolo_militar. Você poderia 

ter um governo- esquerdista. Não se pode dizer 
o que ·acóhtecenl à política tradicional se ~e tirar 
da classe média o que ela possui atualmente e 
() seu sentimento de segurança. Há dois aspectos 
impOrtanteS da hlperinflação: o primeiro é que 
reatmente se sai perdendo e ·o segundo aquele 

- sentimento terrivel de não saber se amanhã de 
---manhã se terá o apartamento próprio. É isto que 

na Alemanha fez .a dasse médía se converter à 
política radical e é por isso que as pessoas se 

-·preocupam.-

. ·. FOlhi!--..:.-Qania a atenÇão a COlocâÇão do 
senhor de qUe a classe média perde. Vamos 
-sUpor então~ num exercício de lógica, que 
~«!_o~ os papéis do Governo_ vir_assem pó. 
Quem é que detéin OTN hoje? São as gian
des empresas, os grandes empresários, não 
seria a classe média. 

DORNBUSCH - O processo functona da se
guinte maneira. Todo mundo está no mercado 
financeiro. Qualquer pessoa que é intelígente to
mará ·empréstimos maciçamente antes da meia
noite~e comprará ativos reais. e dólares. E" quem 

-empresta para eles? Todos aqueles que detém 
_ativo_s do s!stema financeiro falido. F9i assim _que 

o Krupp, da Alemanha, ficOu rico. Depois da hipe
rinflação, as pessoas de dasse_média tio_ham de
pósitos que não eram indexados. As pessoas rápi

_das compram os ativos reais corri dinheirO em
prestado e o resto sai perdendo. A inflação é muíto 
mais rápida que os salários. Então o que se fez? 
Vendem-se ativos. As pessoas pegam as suas 
jóias e as vendem. Apenas para cotlseguir chegar 
ao fiin do mês. Na crise alemã do início do sé.c.ulo, 
as pessoas tinham de liquidar os seus -aparta
mentos_e se mudar para apartamentos menores 
slmpl_esmente porque as suas indexaçõe.s não 
eram capazes de acompanhar o ritmo daqueles 
que se movimentam mais rapidamente. 

DOCUMENTO SUGERE REDUÇÃO DA 
- cc TRANSFERtNCIA DE RECURSOS 

- ESta -é parte da introdução do ''RelatóriO sobre 
o Desenvolvimento Mundial 1988", divUlgado ho
je em todo o mundo: 

FinançaS púbUcas em desenvolvimento: um vi-
são geral - -

Ás finanças públicas moldam o curso do desen
volvimento. As finanças públicas afetam o uso 
dos recursos agregados e os padrões de financia
mento e, junto com as políticas monetári<l e cam
bial, influenciam O batánço de pagamentos, a acu
mulação da dívida externa, o indjce de inflação 
e as taxas de juro e cambial. Os gastos do setor 
público; tarifas públicas, impostos agregados a 

- produtos e empréstimos também afetam o com
portamento dos produtores e ·consumidores e in
fluenciam a distribuição da riqueza e recursos da 
economia. A crise da balança de pagamentos e 
os problemas com a ·díVida externa no· mínimo 
-se agravam, e geralmente são causados por uma 
poHtica fiscal imprUdente. A solução desses dois 
problemas envolve, invariavelmente, alguma 
combinação de cortes noS gastos públicos e uma 
arrecadação adicional de recursos, liberando, por
tantó, os recursos-que São-utilizados para expor
tação- e para pagar o serviço da dívida externa. 
Uma austeridade fiscal descuidada, entretanto, 
pode levar a u_ma recessão prolongada e pode 
colocar um peso desproporcional da situação so~ 

bre a camada mais pobre da populaç_ão. Por essa 
razão, os aspectos estruturais da política de finan
ças públicas - a forma de se fazer os gastos 
e arrecadar os reCursos""":" importam tanto-quanto 
o balanço macroeconômico geral. . 

O "Relatório sobre _o Qe:senvoivimentÇ) Mundíal 
1988" examina as finanças públicas_ em países 
em desenvolvimento em relação .à perspectiva 
atual de incerteza económica. A principal preocu
pação do relatório é sobre como políticas de finan
ças públicas apropriadas podem melhorar a quali
dade dos governos. Essa discUSsãO é oportuna 
por duas razões. Primeiro, ·os déficits orçamen
tários e as dlvidas ~emas causam um dilema 
para muitos governos: cOmO eles poderãO afc"ãn
çar uma estabilidade no curto prazo sem retardar 
o desenvolvimento de lon_go prazei? -Segundo, a 
perc<::pção de governo--alterou-se durante a déça
da passad<!i; _ef!quanto antes o governo era consi
derado um catalisador de desenvolvimento, a_gora 
é tido como um obstáculo. --

0 relatório está dividido em du~;i parte-s. A parte 
1 explora os recentes desenvolvimentos na eco-
nomia im.indial, íil.duindo a emergênciã-dOs seve
ros desequilíbrios ri1acroeconômic0s entt~ o$ ;Paí
ses industriais_ e o efeito -ç~isso .sobre os países 
em desenvolvilnei-lto._A parte 1 do t:elãtório cori· 
dui que uma redução signifi<:at1va no déficit públi
co dos Estad.os Unidos. junto com uma dell)anda 
mais forte noS merÇádos internos da Alemanha 
Ocidental, Japão e das novas ecorlomias indus
trializadas, são necessárias para reduzir o conside
rável desequilíbrio aluai de conta corrente e evitar 
o risco de um retardamen_to do crescimento da 
economia ni.undial. Os países em desenvolvimen· 
to devem continuar a reformar suas políticas inter
nas e a transferência líquida de recursos para fora 
aesses países deve_ser reduzid_t:) para possibilitar 
a retomada de um crescimento económico sus
tentável. 

_A parte 2 se concentra nas finanças públicas 
dos países em desenvolvimento. Nesta parte, 

- emergem cincÕ Cçnclusões amplas: 
- :Administração fistal macroeconôm(c:a pruden-
te e estável é muito mais preferivel a sucessivas 

-fases d!=! grande expansão e contraçâo fiscal. Défi
cits fisCais moáesto_s e sustentáveis promovem 
O-Cresdimento e protegem_as camactas mais po
bres-d~ população das altas çargas da austeridade 
fiscal. . _ _ __ 

Um uso maior de impostos simplificados e 
- agregados ao valoJ dos produtos e um_ sistema 

tributário reeStrutúrado podem aumentar a arre
cadação do governo e reduzir as distorções eco-= 
nôrriícas, -- -

Prioridades claras e uma_conc~Dtraç_ão na quaM 
]idade são necessárias para um _gasto públi<:::o efi
ciente e efetivo. As prioridades tendem. a __ eme:r_gir 
de maneira mais eficaZ se os responsâvets pelas 
decisões E-stão cientes das suas limitações especí
ficas quanto a re_cursos, o que os possibiüta respei
tar o orçamento ao faz_er o planejamento. 

Instituições públicas autónomas e desc.entraM 
lizadas para efeito de prestaçãO de contas, incluinM 
do governos em nível su_bnacional ~ empresas 
estatais, podem melhorar a_ eficiência tanto dos 
gastos como d_a arrecadação de impostos. Mas 
restrições administrativas limitam uma descentra
lização râpidai Um envolvimento do Setor privado 

. no fornecimento- de seiViçõS públicos deve por
tanto, ser explorado onde for passivei. 



Setembro de 1988 

Políticas fmanceiras bem definidas podem ser 
poderosas ferramentas para melhorar as situa· 
ções de pobreza. 

Apesar de a parte 2 enfõcàr os países em desen
volvimento, muitas das questões tratadas também 
são problemas para os países industrtalizados. Re
solver esses problemas é uma tarefa dificíl para 
qualquer tipo de governo. Uma reforma deve ser 
implantada em todos os níveis macro e microeco
nômicos e, também, proceder de maneira com
preensiva com todas as partes do setor público: 
governo central, estadual e local e empresas esta
tais. As relações_ entre a política fiscal e outras 
polftk:as são penetrantes e compiexãs. A falta de 
informações fiscais precisas nos países em desen
volvimento complica ainda mais a tarefa de prepa
rar uma política. Além disso, uma reforma das 
fmanças públicas normalmente envolve trocas 
compensatórias politicamente sensíve!fS- qUe a 
maioria dos governantes, seja em países em de
senvolvimento ou industrializados. prefere evitar. 
Apesar disso, os muitos exemplos de políticas 
fiscais citados nesse relatório indicam <:rue uma 
reforma é tanto possível como altamente bené
fica. 

Opções políticas para um ajustamento glo
bel 

Na medida em que a década de 80 chega ao 
seu final, persistem a turbulência e a incerteza 
económica. Desde 1983, os governos em países 
industrializados conseguiram administrar uma re
dução da inflação e manter uma taxa de cresci
mento positiva. Mas problemas significativos per
manecem: altas taxas de juros reais, declínio das 
taxas de investimento, taxas de câmbios instáveis, 
crescentes desequilíbrios de conta corrente, pro
tecionismo e - na Europa - alto índice de de
semprego. Essesprõblemas sã_o principalmente 
o legado das políticas inflacionárias e rigidez estru
tural adotadas no passado. Mas eles também sãc, 
uma conseqQência de uma coordenação errada 
de políticos macroeconômicas durante boa parte 
dos anos 80- expanSionária rios EStacfos (friidos 
e contracionista na Europa ·e no Japão -- e da 
combinação de uma polftlca fiscal folgada com 
uma política monetária rígida, pa~culannente 
nos Estados Unidos. Isso levou a·um crescimento 
lento, tanto da produção como do comércio: Co-
mo resultado, a economia mundial enfrentil rtscos 
continuamente, 

O crescimento também diminuiu substancial
mente em paises em desenvolvimento. Alguns 
países africanos, altamente endividados e com 
recursos médios sofreram declínios nos seus ren
dimentos Per caplia. O rúvel de investimentos 
nesses países caiu para patamares em que mes
mo a mínima reposição não pode ocorrer em 
importantes setores das suas economias. As dívi
das externas desses países estão aumentando, 
mas eles ainda enfrentam uma transferência ne
gativa de dinheiro, pois parei pagar· o serViço da 
dívida eles são obrigados a exceder a limitada 
quantia de seus novos financiamentos. Em alguns 
países em desenvolvimento, a severidade da pro~ 
Jangada crise econômica já ultrapassa a sltuação 
_en(rentada pelos países industrializados durante 
a Grande D_epressão de 1929 e em· ffiuitos países 
a pobreza continua a aumentar. 

'Para melhorar a perspectiva econômic:::a para 
os países industrializados e em desenvolvimento, 
os- responsáveis pelas políticas econômicas de-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

vem procurar alcançar progresso_ em relação aos 
três pontos a seguir. 

Reduzir desequilíbrios económicos entre os paí
Ses industriaUzados. 

Reestruturar as políticas econômicas nos países 
em desenvolvimento. 

Reduzir a transferência líquida de recursos fi~ 
nanceiros dos países em-desenvolvimento. 

_Reduzir desequlbõrios económicos entre 
os países em desenvolvimento 

Enquanto a perspectiva imediata na metade 
de 1988 é para uma modesta expansão econô
mic~ mll!ldiaL três passos principais são neces
sários para ampliar as possibilidades de crescl
mento e para reduzir os riscos de mais instabi
lidade nos mercados financeiros e, possivelme:nte, 
de uma drástica redução de atividades no curto 
prazo. O primeiro passo é uma ãção que tenha 
credibilidade para reduzir o _déficit público rederal 
dos Estados Unidos. Segundo, o Japão deve man
ter, e a Alemanha acelerar, o crescimento de seus 
mercados internos _através de políticas macroeco
nómicas e estruturais Cldequadas. T erteiro, as 
economias recém-industrializadas do Sudeste 
Asiático qtie têm registrado consideráveis supe
rávits comerciais podem fazer ainda mais para 
acelerar o crescimento de suas demandas inter
naS, va1orizar suas mo_edas em relação ao dólar 
e reduzir o grau de proteção para os seus produ
tores nacionais. 

No presente clima de incerteza económica, é 
inevitavelmente difícil julgar qual deveria ser a pos
tura correta de uma política macroeconômica. 
Entretanto, mudanças combinadas e que tenham 
credibilidade, na linha do que está sendo sugerido 
neste relatório, iriam ajudar a reduzir o desequi
(íbrio considerável na contas correntes entre os_ 
países indusbializados (e entre os países do Su· 
deste Asiático) e diminuir os riscos de uma reces
sã-o. Essas mudanças· também estabilizariam as 
taxas de câmbio. Além disso, o crescimento eco
nômlco poderia ser mais rápido. Essas políticas 
deveriam ser acompanhadas de -~ma redução do 
protedonlsmo. As negociaçõeS do Gatt, que no 
momento acontecem no Uruguai, propiciam um 
foro oportuno para se promover reduções multila
terais nas barreiras comerciais. 

_-sem uma açâO conjunta -por parte dos países 
industrializados, o rendimento per capita em vá
rias partes do mundo em desenvolvimento conti· 
nuará estagnado ou, na melhor das hipóteses, 
reverterá apenas lentamente o declínio dramático 
dos últimos anos. O comércio continuará desa
quecido e os preços de commoditles desvalo
riz.ados. A transferência de recursos negativos vai 
continuar a drenar os recursos financeiros dos 
-iiafses altamente endivícÍ(ldos. RisCos mais sérios 
de uma piora econômica vãO persistir. Mais que
bras nos mercados fmanceiros, taxas de juros 
mais altas e uma retração maiS severa da econo
rriia mundial será possível. 

Reesbuturar as políticas económicas nos 
países em desenvolvimento 

A responsabilidade por e_ssa segunda tarefa de 
uma política de ajustamento está com os países 
em desenvolllimento. O ritmo de desenvolvirnen• 
to desses pats~s- depende bastante da eficácia 
das políticas internas que cada governo busca. 
Essas políticas podem ser eficazes mesmo em 
meiO a (lrj\ãffibiente desfavorável em nível inter
nacionaL Há exemplos disso que não se restrin-
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gem aos países recém-industrializados da Ásia, 
cujas conquistas São freqüentemente menciona
das: eles são Bots.uana, China, Colômbia, fndia, 
Indonésia, Tailândia e Turquia. Em cada um des
ses países, o desempenho seguro _da economia 
nos anos recentes pode ser associado a saudáveis 
políticas- e não apenas a fatores especiais como 
ajuda externa o_u recursos naturais. 

Reduzir as transferências líquidas de recur
sos dos países em desenvolvimento 

Finalmente, as transferências líquidas de recur
sos dos países em desenvolvimento para o restan
te do mundo precisam ser reduzidas para que 
se melhore o desempenho económico dos países 
devedores. Políticas. ajustadas nos países indus
trializados podem diminuir as taxas de juros reais 
e melhorar as perspectivas de comércio para os 
países a1tamente-endividados. Isso, em conjunto 
com políticas sãudáveis no mundo em desenvol
vimento, vai ampliar a credibilidade _dos países 
endividados para efeito de crédito e vai ajudá-los 
a --atrair capital. Combinando melhoreS pOlíticas 
~ entrada de àinheíro. novo coro várioS rriêtodos 
disponíveis_ de_alongar ou reduzir os repàgamen
tos vai se reduzir a drenagem de recursos_ e per
mitir um aumento dos investimentos para alavan
car o crescimento. Finalmente, há o desafio para 
a maioria dos país~s altamente endividados e para 
aqueleS que tenham uma entrada média de recur
sos i:iara-encontrar novas __ opções_ finanC:eiias, in
cluindo formas _de repassar os descontos do mer· 
cada secundário da dívida externa para os países 
credores, com análises caso a cas_o, e_ métodos 
baseados nas regras de mercado .. Para os países 
que não tenham muitos problemas com dívidas 
externas da África subsaariana, as propostas para 
_aliviar a cargã de suas dívidas através de apoio 
oficial necessitam de uma cuidadosa considera-
ção. . - - - . 

Uma ação combinada nas três áreas-políticas 
para_ os países industrializados, políticas para os 
países em desenvolvimento e transferência de re
cursos - possibilitam a melhor forma de evitar 
uma retração na ecõnomia mundial e fazer com 
que os países em desenvolvimento voltem a ter 
uma nível de crescimento çomparável ao dos 
anos 50 e 60._ Entretanto, _a_ falta de_ ação em 
qualquer- uma dessa-s ffentes_ não deve se tomar 
uma desculpa para _que não se faça nada nos 
outros setores. Países em deSenvolvimento ainda 
podem fazer bastante para iritluenciar as suas 
perspectivas económicas, apesar da situação in
ternacional. Isto é verdade especialmente na área 
de finanças públicas. 

BIRD RECOMEI'IDA REFORMA FISCAL 
A PAfSES ENDiVIDADOS 

Folha S. Pimlo 7-7-88 

ANEXOill 

ANEXO IV 

B-1 O - DOMINGO, 18 de setembro de 1988 
Economia 

PARA BID. SITUAÇÃO DA AMÉRICA 
LATINA PIOROU EM 87 

ANDREW GREENLEES 

De Washington 

As condições de vida na América Latina piora
ram consideravelmente desde o início da década 
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e a perspectiva a -curto prazo é- desanimadora, 
conforme dados do relatório an,ual do Banco inte~ 
ramericano c:l.e Desenvolvimento (810), dívulg_ado 
ontem. "A sRuação latino-_americana está se dete-

siderada arriscada pelo BID, Já ·que ·o- Comércio 
toma-se vulnerável às variações cambiais dos pai-
se~ desenvolvidoS.. · · -

riorando e o ano de 88 não será melhor", afirmou Inflação 
o presidente da instituição, Enrique lglesias, na 
última quinta-feira, ao discutir com jornalistas 0 Mais um ponto desfavorável no relatório do BID: 
quadro econômico nos 25 países membros do fr"ãcaSsãram-os esforços para O controle da infla-
banco. ção nas grarides _economi_a_s latino-americanas 

Os números· referem-se a 1987, mas indicÇJ.m {exceção feita ao_ México). Segundo a avaliação-
também a tendéncia verificada nos_ três primeiros do banco, mais do _que des_equilíbrios mentb de 
meses _de 88. O Prodl!1Q Interno_ Bc_uto (PIB) per renda, a. press-ão da demanda interna é a causa 
capit.a da região - o mais importante indicadOr do insistente au_mento _dos preços. Crescem as 
de bem~estar social segundo -critérios do BID - exportações e c_aem as irriportações comO resUI-
cresceu apenas 0,4%, enquanto a população au- -- tado imediato da necessidade de pagamento dos 
mentou em média 2,2% nos países ]atino-ame- Juros da. dívida externa. Aliada ao crescimento po
ricanos. puladonal, esta situação diminui a disponibilidade 

Entre 1961 e 1980, o PIB per capita cresceu -per caplta de bens e serviços e a espirallnflacio-
3, 1% anualmente. A crise econômic~ do início nária resiste a ataques. 
-desta década jogou a taxa para 2,1% negativos A crise da dlvida tainbém afeta OS investinientos 
de 1981 a 1984. Nos dois anos seguintes, houve nos países da região. Na década de 70,investia-se 
ligeira re<:uperação, mas a curva voltou a cair o equivalente a 22,9% do PIR Desde 1983, este 
acentuadamente em 1987, quando os resultados nível CaiLJ para 15,5%. Segundo Enrique lgleslas, 
na maior parte dos países pesquisados estavam eSte quadro deverá se manter nos próximos dois 
abaixo dos níveis de 1980. ·ahôs.. mas ele acredita que "as indústrias tradicio-

0 desenvolvimento económico da América La- nais .. continuarão a investir. Cada país tem Unia 
tina entrou em seu sétimo ano consecutivo com situ_a_çao_ ~specífic~·- acre,:;centou -o presidente do 
indices inferiores a 4%. Em 1987, os países da 810, citando o Chile como uma nação que tem 
região cresceram em média 2,6%, diante dos conseguido atrair o-escentes inv~stimentos es-
3,6% fegistrados anualmente entre 1984 e 1986, trangeiros. 
período em que houve sinais de recuperação de- Enquanto a dívida externa continuou a preSSio-
pois das dificuldades dos primeiros anos àa déca- nar as maiores economias \atino-americanas, o 
da. Três dos quatro grandes do continente ficaram relatório do banco indica que o valor totã1 devido 
abaixo de 2% no ano passado: Argentina, México 
e Venezuela. O Brasll conseguiu um índice pouco 
maior: 2,9%. O PIB latino-americano foi de {jS$ 

pela região cresceu 3..5% . __ uma taxa mpd~rada, 
chegando a US$ 408 bilhões. O aumeQto f~l~tiv~
inei-lte reduzido do total. da. dí'{ida já hayia .s}do 
lnd.ic;ado ri.O relatório do Fundo Monetário lnlerha-
-cional (FMi); na semana passáda. , 

PRINCIPAIS PONTOS D~ ESTUDO_ 

1-Uma política orçamentária estável, que evi-
te fases sucessíVas de expansão e contração dos 
recursos arrecadados- cõril -impostos~ ~ 

2-Redução dos CuStoS ·dO.reColhiffientó-de 
impostos, simplificando o slstema tibutário. Nú~ 
mero menor-de alíquo~s para o Imposto de Ren
da_ e uma utilização _maior 4os impostos ~grega
dos, como o ImpostO SObre drclilã.ç~o de MerEi'l.
dorias OCM). -

_ 3_-Mfl:ior _efic_~ç:ia nos gastos públicos, com 
uma definíção mais clara das Prioridades. O técrii
cos do governo devem ter_ a !n(ormaç~o _<;:o_mpleta 
dos recursos disponíveis e não podem ultrapassar 
os valores previstos no orçamento. 

4 - Descentraltzação da máquina governa
mental indu_Lndo governos locais e empresas e 
órgãos estataiS. Como há obstáculos para um 
rápido processo de privatização, o._setor privado 
deve ser incentivado a entrar em setores antes 
monopolizados pelo governo. __ _ 
5-Política de finanças que objetiv_e uma me

lhoria da situação econômica das camadas ·mais 
pobres da população.-

900 bilhões e o modesto crescimento deverá se 
repetir nestes países errl 1988, suStenta o 510. 

Mas, se as previsões de curto prazo são som
brias, Iglesias acredita que a "impressionante cul
tura exportadora criada na Améri<;a_ Latina" man
têm vivo o otimismo cauteloso para o futuro (por 
volta da metade da década de 90). O presidente 

·do banco ressaltou o d~s.;_mpenho brasileiro no 
comércio exterior, citando •·um superávit de pelo 
menos U_S$ 15 bilhões este ano", uma previsão 
que seria considerada cOnservadora pelo governo 
do Brasil no momento. Outros países da região 
também destacaram-se com aumento das expqr
tações: México, Colôn1bi<J-, Uruguai, Chile e Costa 
Rica. 

cREsCIMENTO REAL DO PIB -PER CAPrtA 
DE 1965 A .1987 

Por setores, o resultado positivo foi o dos produ-
tos agrícolas, deixando as más .n~ticias p~ra _o_s 
manufaturados. Uderados pelo Brasil, os produ~ 
tores agrícolas latino-americanos viram seu traba
lho render 6,4% mais em 87. k boas condições 
climáticas. a maior disponibilidade de crédito e 
substanciais inc_entivos econômicos à produção 
são listados pelo relatório _ç:omo fato_i-es <:_entrais 
neste desenvolvimento~ As exportações de frutas 
e hortaliças tiveram destaque nos dados anali-
sados. _ -· __ _ _ 

A produção manufatureira perdeu o_ímpeto de 
recuperação que haVia esboçado após a crise de 
1981-83. Depois de uma eleva_s:ão de 6,3% em 
1986, o índice caiu para 2,1% no ano passado. 
Argentina e Brasil sf!o_os melhores exemplos dé!
queda: o índice bra.sileiro passou de 11,3% para 
1% e o argentino, de 12,9% para 0,6% negativos. 
As vendas de manufaturados continuaram cem
centradas nos EstadÕ.$Tr0tdos, urna política con-

(Variação percentual anual) 

npodepaís 
Industrializados 
Em"desenvolvimento 

Exportadores de bens manufaturados 
Altamente endividados 
África subsaariana 

FONTE. Bllnco NacJonaf 

FERNANDO RODRIGCIES 
Da Reportagem Local 

O Barlc6 Mu.riTdi:i.l (Bird) está recomend~ndo 
a países altamente endividados no exteriOr......:.. cõ: 
mo Brasil, México e Argentina - que façam uma 
reforma fiscal para retomar o crescimentO econô
mico. Essa é uma aas. prindpafs co-nclusões do 
Relatório dobre o Desenvolvimento Mundial 
1988'-'-que õ Bird divulga hoje, simultaneameilte, 
em todo _o niundo_. William Easterly, um dos eco~ 
nomistas da instituição; este em São Paulo na 
ultima terç:a-feirã. p-ara apresentar ·a estudo à im
prensa e disse que "uma reforma fiscal é o cami~ 
nho para se alcançar uma redução do déficit pú
b~cO compa.tível com o c~scimento econômico". 

Em seu relatório - de 307 páginas, com 51 
gráficos e 22 tabelas-, o Bird <::onclui que, "ape
sar do otimismo em relação ao desempenho no 

1965-73 
3,6% 
3,9% 
4,8% 
4,2% 
3,8% 

1973-80 
2,1% 
3,2% 
4,0% 
2;9% 
0,5% 

1980-87 
1,9% 
1,8% 
4,6% 
1,3% 
2,9% 

curto prazo das eç:onomias nos paises industria
liutdos, um crescimento e.conQrhico pequeno e 
muitas incertezas persistem no médio prazo para 
toda a economia mundial incluindo países_ desen
volvidos e em desenvolvimento"; 

No capítulo inicial do relatório, é feita uma ava
Iíaçã6 -cio" cieScimento éCQhOiilfCõ d~ aproxima-

- -craróente90 paíseS-(Vejã ta0é1a nesta página}. NoS 
paíse~riildustrial_izados, o crescimento m,.édip real 
do PIB (Produto-rnterno Bruto) ser cápita no perío
do 1973/1980 foi de 2,1% por ano. de 1980 a 
1987, esse-írldice Caiu para--1,9% pOr ano~ hós 
países -altainente endividados no exterior, como 
o Brasil, o crescimento médio real do.P~ per 
çápita foi de 2,9% de 73 a 80. No períodOSeguirite 
(80/87) o índice caiU para- 1.3% -

Ainda no capítulo inicial, é apresentado um grá
fico (veja reprodução nesta página) com o volume 
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de investimentos em quatro grupos de países em 
desenvolvimento ___ nE!sSe Gâsb; a ·amostragem 
também inçluiu 90 países. ·todos '?S grupos apre
sentaminvestimentos na década de ao rrierioreS 
do que o niveJ atingido na segunda metade da 
década de 70. --~- - - --

Diante desses indicadores, o presidente do Bird, 
Barber Conable, aponta no segundo parágrafo 
do prefácio do re1atário as duas principais consta
tações do estudo: "insustentáveis -de_~~Uilíbrios 
econômicos ·dentro e eritre os países industria
lizados e uma alta desigualdade nos indic:es de 
crescimento económico dos países em desenvol
vimento".Este ano, o relatório do Banco Mundial 
-que é o 119 e tem !Jma.ediç:ão por ano
tem como tema principal as finanças públicas. 
Além da reforma fiscal, o estudo do Bird aponta 
mais quatro medidas que deyem ser seguidas 
pelos países em desenvolvimento (leia resumo 
nesta página). 

Sugestões 

A reforma fiscal proposta no relatório do Bírd 
tem por objetivo-, basicamente, diminuir os custos 
inerentes a qualquer aumento de impostos. Esses 
custos não são apenas os administrativos, confOr~ 
me explicou Easterly, .durante -a apresentação do 
estudo à imprensa paulista, na terça~feira. "Há 
muita evasão fiscal na América Latina, e isso re~ 
presenta um custo muito alto, pois é um dinheiro 
perdido", disse. Ele evitou opínar sobre quantas 
alíquotas de Imposto de Renda um país corno 
o Brasil dever ter, mas disse que .. uma redução 
seria eficiente pára· aumentar a arrecadação". 

Ainda sobre a reforma fiScal, o banco sugere 
uma ublização maior de impostos agregados ao 
produto, como o Imposto so~re Circulação de 
Mercadorias (!CM). "Os impoStos agregados têm 
a vantagem de poder financiar diretamente a amw 
pliação dos s.erviços essenciaiS Cii-a infra-estru
tura, ao mesmo tempo em que se estimula um 
uso racional desses serviços", afiimou Easterly. 
O Bird defende este tipo de imposto para serviços 
como transporte urbano, fornecimento de água 
e eJetricidade, serviços hospitalares e erlucação 
universitária. Para que as camadas mals pobres 
da população não sejam atingidas com muito 
vigor por essa politica tributária, o economista 
do Banco Mundial disse que '"é possível manter 
algum tipo de subsídio, como, por exemplo, a 
distribuição de bolsas de estudo para universi
dades". 

Déficit público 

A outra recomendação do Bird é relacionada 
ao déficit público e à política orçamentária. "Um 
défict público controlado, com alguma folga para 
permitir aumentOs e diminUições cíclicas, é muito 
melhor do que as sucessivas fases de rápida ex~ 
pansão da base tributária sucedida por _grandes 
diminuições dos impostos" diz o relatório. Para 
ter um défict público controlado, o Banco Mundial 
aponta duas condições básicas: uma inflação 
controlada e um custo "razoável do pagamento 
do serviço da dívida externa". _ 

A terceira sugestão do relatório do Banco Mun
dial aos países em desenvolvimento é que os go
vernos se tornem mais "eficientes" nos seus gas
tos. ··Melhorando a forma de gastar do !;j'~>Vern9, 
a política econômica estaria compensando as re
percussões negativas devido ao aumento-de im
postos"; disse Easterly. Entre os exemplos do que 

~ri_a_,"ij_as~armt;Jhqf.': -~~~- ~- .syg~~s~gto para Os 
governos contratarem. rneno.s funcionáriQS e pa
gar mélhores salários aos que ficarem. 

A quarta recomendação do Bird pede uma des
.çel1trª!ízaçã_q _It91!_ s~os_. públicos e a privati
_z.ação de empresas estatais. O relatório argumen
ta que "des_centralização para as decisões admi
nistrativas e a_ possibilidade de prestação de cort
~ de uma 1"!1aneir~19e:a.l ajudam a ligar os custos 
aos Qg,of!'fkios, e, portanto, há uma melhoria da 
eficlê"ncia''. No caso dàs empresas_estatals, o Ban
co Mundial considera negativo que os orçamentos 
dos países em deseJ)vçlvirnento destinem tantas 
verbas Para esse selar da economia. 

Ptnalmente, a quinta e última recomendação 
do .relatório do Bird afirma que "reduzir a pobreza 
é o principal desafio da política de desenvolvi
mento". O Banco Mundial defende a isenção fiscal 
para os pobres no caso do Imposto de Renda 
e do fmposto sobre Propriedade. Na sua conclu
são, o estudo diz que ·•o mais importante instrl,l
mento para ãcabar com a pobreza é o investi
mento do setor público", pois "aumentar os recur
sos.destinados à melhoria da infra-estrutura urba
na de baixo custo leva a uma imediata melhoria 
do nível de vida, mesmo que isso tenha sido finan· 
ciado pof "algum tipo de imposto agregado" .. 

O "Re1atório sobre o DesenvoJvimento Mundia,l 
1 98_8" fOi irripresso em inglês, e versões em outros 
tdiomas- incluindo o português - .. estão sendo 
preparadas~ A edição em inglês pode ser adquirida 
no Brasil no seguinte endereço: Publicações Téc
nicas Internacionais Ltda .• Rua Peixoto Gomide, 
209, CEP 014b9, São Paulo (SP). . .. ~ . 

BAJ'lCO EMP~«:ST A A JUROS MAIS BAIXOS 

Da Reportagem Local 

O Banco lnt€macional de Reconstrução e De
senvolvimento (Bird) ou, c.omo é mais conhecido, 
o Banco Mundial, é uma agência especializada 
da Organização das Nações Unidas (ONU), e foi 
fundado em 1945 para planejar e financiar a re
cons1rução das economias atingidas pela Segun
da Guerra Mundial. O Bird atua fazendo emprés~ 
.timos.a governos ou com a garantia de governos, 
normalmente cobrando juros inferiores aos de 
mercado. Os-recursos da instituição são liberados 
somente quando não podem ser obtidos de ou-
tras fontes ou em condições razoáveis. -

O Banco Mundial também atua como cofinan
ciador em empréstimos concedidos por outras 
agências ou por bancos comerciais. No último 
empréstimo negociado pelo governo brasileiro 
com seus credores externos privados, o Bird fi
nanciará paralelamente mais da metade.- OS$ 
2,85 bilhões - do valor. do acordo, que foi d~ 
US$ 5,2 !iilhões. 

A fonte de recursos do Banco Mundial é forma
da pelas subscriçõ_es de capital dos países-mem
bros (que são 150 no momento), empréstimos 
tomados em ván~os mercados financeiros, lucros 
líquidos, pagamento .de empréstimos anteriores 
e operações de repasse a outras instituições finan
ceiras. Em_ junho de 86, .o capital Subscrito totaLi
zava OS$ 66,õ8ô b"Iffiões. No ano fiscal de 88 
(lo d~ julho de 87 a 30 de juliho·de 88), o Bird 
emprestou US$ 1,360 bilhão ao Brasil. (FR) 

INVESTIMENTO É MENOR NA DÉCADA DE 80 
{Investimento nos palse~ em desenvolvimento* de 1970 o 1986) 

~Poises oe~-porlodorcs de bens manufolurodo~ 

t;:;j Poises oi!Onu!l\lê éndividodot. 

Porcentcrgorn do PIB 
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PARA FMJ, PAfsES EM 
DESENVOLVIMENTO MOSTRAM FRACO 

DESEMPENHO ECONÓMJCO 

ANDREW GREENLEES 
De Washington 

Para o mundo desenvolvido, 1987 foi um ano 
economicamente satisfató-rio, mas o desempe
nho dos países em desenvo)vin:tento mostrou-s·e 
"algo desapontador" e este quadro devei-á .Se -ni!
petir em 88 e 89. "A acel~r~ção inflacionária foi 
particularmente pronunciada no- hemisfério oci
dental (termo usado pelo Fundo para identificar 
a América Latina)", segundo relat6rio anual divul
gado ontem pelo FM1 (Fundo Monetário Interna
cional) em Washington. Segundo o estudof estes 
números refletem o período ern que planos de 
estabilização na Argentina e no Brasil esgotaram
se devido a políticas fiscais e monetárias pouco 
firmes. O relatório diz ainda que a es_calada infla
cionária, a conseqente erosão salarial e a queda 
nos investimentos tanto _no Brasil quanto na Ai~ 
gE::ntina foram fatores centrais no fraco desem
penho da região. 

O relatório do FMI se~V!rá como um dos docu
mentos básicos para as discussões da 43' reunião 
dos membros da instituição~ em Berlim Ocidental 
(Alemanha), entre os pr6ximos dias 22 e 29, 

As ~onomias industrializad~s registraram um 
crescimento médio.de 3.3% no ano, <:entra 2,7% 
em 86. A inflação continuou sob controle, mesmo 
com o índice geral passando de aproximadamen
te 1% no inído de 87 para 3% doze meses depois, 
pressionado pelos preços do petróleo. Segundo 
o relatório, os primeiros três meses de 88 manti
veram estes patamares de cresçimento e inflação. 
A Grã-Bretanha foi ·o pais com maior fndice de 
desenvolvimento de seu Produto Nac:ional Brt.lto 
(4,6%). Os Estados ~nidos creSceram 3,4% e 
o Japão, 4,2%. -

Os números dos países em desenvolvimento 
são semelhantes, mas, na cw~liação do FMt as 
altas taxas popu1acionais e a baiXa renda tomam 
o quadro final muito menos favorável. "Na maior 
parte das regiões (em desenvolvimento), _as condi
ções de vida continuam~abaixo dos níveis verifica
dos no início da década", diz o relatório. A$ pririci
pais exceções são as ~ç__onomias asiát.lcas exporta~ 
deras de manufaturados, como Coréia_ do Sul e 
Cingapura. 

A taxa média de crescimento nos países em 
desenvolvimento foi de 3,4%, contra _ _4,2% em 
86. O melhor resultado veio da Ásia: 6,8%, en· 
quanto o Oriente Médio apresen~U índíce nega· 
tivo de 0,5% os países em desenvolvimento, do 
hemisfério ocidental_ aumentaram suas econo
mias em 2,5%, diãnte-·de 3,9% no ano anterior. 
A inflação continuou a desestruturar economi· 
c:amente estas regiões. Em 86,_os Preços Subiram 
em média 29,8% disparando para 40% no ano 
passado. 

Com~rclo posit1vo 
O comércio intemadonal dos pafses ~m desen

voMmento, por outro lado, recebeu avaliação po
sitiva do FMI, cujo diretor-gerente é Michel Cam· 
dessus. As vendas e preços recuperaram-se pela 
primeira vez desde 82_, diminuindo a relação dívida 
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externa/exportações critério fundamental para _os 
levantamentos do Fundo. As exportações e im
portações mundiais no seu conjunto cresceram 
5,7%, enquanto· o ano anterior registro_u 4,8%. 
Mas o bom resultado não impediu o relatóilo de 
trai:er um alerta: "pressões protecionistas em todo 
o mundo continuaram a colocar obstáculos ao 
ajuste externo de_ países em desenvolvimento". 

Mesmo assim, o grupo deStas riações exportou 
- 8,6% mais em 87, equilibrando sua balança co· 

merciat. Houve intensa atividade nos países 8siáti
cos exportadores de rnanufaturados, mas o de
sempe~o dos pafses africanos ··sub-Sahara" (ex
ceto a Africa do Su1), conforme classificação do 
Fundo, apresentaram resultado abaixO do índice 
de crescimento populacional, indicando a persis
têndª de crise profunda. 

No capítulo de Comércio Exterior, o relatório 
-destaca alterações nas práticas de alguns países 

industrializados. Segundo o levantamento. são os 
primeiros sinais de implementação do Acordo do 
Louvre, assinado em fevereiro de 87 pelos seis 
p·rlncipais membros deste bloco como forma de 

- diminuir eis --desequilíbrios comerciais no grupo, 
que· desestabilizam o restante da economia mun
dial, Nesta linha, o relatório assinala que os Esta
dos Unidos conseguiram aumentar suas exporta
ções de bens e serviços em 0,2% do PIB, ao 
mesmo tempo em que o Japão e a Alemanha 
Ocidental deram passos no sentido de abrir mais 
s_eu_s mercados a produtos norte--americanos, en
colhendo seus grandes superâvits em 0,7% e 
1,1% do PIB, respectivamente. 

O quadro internacional mais favorável para as 
regiões em desenvolvimento e a conseqüente 

queda da relação dívida/exportações estão longe 
de sQlucionar _o problema dos paíseS fortemente 
endividados, ·assm~a o relatório: O valor- hoininal 
da dívida eXterna-munçliál cresceu 10,6% em 87, 
passando a US$ 1;211 trilhão, equivalente a 39% 
dos produtos nacionais de todos os devedoies. 
Desconta~as as_ flutuasões Cambiais o auffiento 
real ficOu em--tornO' de 4%, taxa semelhãnte a 
anos. anteriores. 
- o-rela~ório suStenta a necessidade ~e 'cQ9ye
ração internacional para a questão da dívida e 
ressalta o surgimento de- novas propostas para 
o problema, como a conversão-de dívida em in
vestimentos. Os paíseS devedores. diz o FMI, de
v~,r~dobra,_l:~e~forçQS pãià a implementação de 
políticas eficientes de ajúste que· perilifta:m,- ao 
mesmo tempo, a manutenção do crescimento 
econômico. O caminho indicado é o das exporta
ções. O fundo defende aiti.da a atuação dos países 
industrializados contra o protecionisiTIO comer
cial, além do c_ontin'uàdci firiàncram.entb oficial e 
privado aos países em desenvolvimento. 

_Ao. analisar as te-ndênciaS para o periOdo que 
vai_?té _1 992, o FMI demonstra preocupação espe
~a] com a balança comercial dos países industriã
liiados, vista como fator fUndamental na estabi
lidade Ei:conômic:a mundial "Há quedaS reais nos 
desequiJfbrios, mas os indicadores ainda são ín
SÚS'tentáVeis a médio prazo", afirma o estudO, res
saltando também, seguidas veles, a médio prazo", 
afirma o· estudO, ressaltando também, seguidas 
vezes, ã importâhd.:i -do Acordo do Louvre e de 
seu efeti~Q Cl,.liTlJ?rimento. A trajetória do comércio 
interriaciàilal representa a príncipal "incerteza" 
dos próxúnós anos, conclui o relatório do FMI. 

r INFlAÇÃO NOS PAíSES EM DESENVOLVIMENTO 
(Taxa anuaL em %) 

82 83 84 85 .. 86 .. 87 
~rlca (sub·Sahara) 18,8 29,1 :<2.3 19,1 23,6 25,7 
As; a 6,4 6,6 7,3 7,1 7,8 8,8 
Europa (em desenv.) 33,1 22,8 25,4 25.4 24,8 30,3 
Or. Médio 12,7 12,2 14,8 12,2 11.4 

... 
14,7 

Hem. Oc. (Am. Latina} 66,8 108,6 131,8 143,5 108,3 131,2 
Média (incluindo toda a África) 25,4 33,0 38,6 38,9 29,8. 4Q,O 

CRESCIMENTO ECONÓMJCO NO MUNDO 
(Em%) · 

. 
82 83 84 85 86 87 

- EUA 2,5 3.6 6.8 3,4 2,8 3,4 
Japão 3.1 3,2 5,0 4.8 2,5 4,2 
Alemanha Oc. 1,0 1,9 3.3 2,0 2,5 1,7 
Países ind. 0,3 2,8 - 5.0 3,3 2,7 3.3 
África (sub--Sahara) 1,7 0.6 1,2 3.0 3.6 2.3 
Ásia 5,2 7,6 7,8 6,3 6.4 ··s.8 
Europa (em des_env.) 1.1 1,9 4,3 3,4 4,1 2,5 
Or.Médio 0,2 0.9 0,2 1.1 2.2 0,5 
Hem. Oc:id. (Am, ~tina) 1.1 2,4 3.5 3,5 3.9 2.5 
Média {incluindo toda a África) 1,7 1,9 4,0 3,5 4.2 3,4 

I Obs: Esta média e dos pa.íses e~ dese~vOlvimento 
.. '· 

Fonte: FMt 

ANEXO VI 
NOVA FEIÇÃO 

JAYME MAGRASSI DE SÁ 
A dívida externa voha à ordem do dia. Jefrey 

Sachs, de Harvard, Takao Fukuchi, de Kio~Perez 
-~-~---·".-

de Cuellar da ONU desenterraram o assunto das 
gavetas buroci-áticas áo reCente acordo que fize-
mos com nossos credores externos. · 

8ac;::hs levanta o caso da verdadeira dinÍensão 
da dívida: a rigor 50% dO valor nominal, a julgar 

I 

I 
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pelas cotações .dos_ créditos :respectivos I}O mer- neutralização de absurdos votados pela Consti-
cado financeiro internacional, Fukuchi reclama tuinte, mas estes, por isso mesmo que são de 
por uma política económica riQor9Sa e pçr-mais aplicação inviável, cedo estarão ·neutralizados de 
trabalho interno, que acabaria por dar condições fato. - -
ao país de solver, de uma forma ou de outra, 0 Brasil tem pouco tempo para montar rumos 
seus compromissos. Cu.eliar fç)rça a aprec_iação, que 0 inSiram no contexto _econômico do m~ndo 
na ONU, da dívida do Terçeiro Mundo, dentro do século 21 de maneira a não ser mero cauda-
dela, a brasileira. De um modo geral, pois o recen- tário de um surto de progresso ainda insuspeitado 
te acordo firmado pelo Brasil com os credores_ em suas verdadeiras dimensões. Oência e tecno-
estrangeiros perdeu o ar de coisa f~Jta para trans~ Jogia estão no limiar de novos tempos e as agluti~ 
formar-se em algo que pode vir a ser completa- nações no cenário mundial vão tomar mercados 
mente refeito em momento não distante. nacionais isolados meros fragmentos de colossaiS 

A nova lei de comércio dos EUA prevê que espaços econômicos. 
o se<::retário do Tesouro daquele país, Sr. James A fuga ao isolamento e, portanto, a inserção 
Baker, se achar necessário, monte uma organi- nesses espaços, tem um preço implícito, que ê 
zação para administrar essa colossal dívida do 0 da c_apacitação efetiva ou potencial. Se souber-
Terceiro Mundo. Nessa linha, as democrac;ias da mos nos administrar poderemos, a um s6 tempo, 
América Latina devem preparar "um estudo sério, adquirir pelo menos a capacitação em _um ou 
profissional", mostrando ao CongressO (norte-a- mais de um desses espaços. Sabermos nos admi-
mericano) que a ld_éja dessa organização é 6tima, nistrar, no caso, é pecorrer a ~strada das decisões 
diz Sachs. de fundo, olhando para si no espelho do mundo 

Que a idéia é mais do que ótima, não há que novo e não olhando_ para o arcaico e anac..rônico 
duvidar. Importante, todavia, é a estrutura da erga- como se constituissem conquista de progresso. 
nização e a concepção que irá presidir a adminis-
tração da dívida. As tratativas junto ao Sr. Baker, que julgará da __ 

necessidade de or9anização, não podem agora 
A primeira coisa a assinalar diz ~espeito ao co- repetir o que aconteceu no passado recente, 

metido da eventual organização - administrar quando passamos do confronto com os çredores 
a dívida do Terceiro Mundo. Com essa dimensão, a propostas despidas de melhor tratamento diplo-
8. colsa fica delicada, porque a dívida no_ Terceiro mático e a negoci.3çã9 em termos que se diriam 
Mundo é verdadeirament~ colossa1 e os devedo- clássicos. Agora, justificam-se gestões apredati-
res não têm, todos, situações iguais de débitos vasjunto a_gutrQS d~vedor_es da América Latina,_ 
e de potencial_ de pagamento. de modo a _sentir o tônus das ponderações que 

A segunda observação refere-se à América Lati~ chegarão a Washington. E o "estudo sério, profis-
na e em particular às democracias ,c;l.esta: parte sional"' não pode ser elaborado apenas por ele-
do mundo. Também aqui as condiçõe): são disse~ mentes oficià;is. Tanto por sua natureza, profu'lda 
melhantes e bem assim as potenciaJíC:l.ades. e densa, quanto pela necessidade de refletir o 

penSámento-_ nacional, Sem viezes e sem vezes 
A terceira ponderação liga-se ao "estud$> sério, de comportamento. 

profissional" que tais democracias fleveriàn) ou 

!e;:~:iar:sS:~~[e:~~~:~~ ~~~~~=~~g~~~, A nova lei ele comércio nos EUA, deu u_m passo 
--~relevante nessa questão do endividÇJmento do 

ser sério e profissional, pois as coisas caricatas Terceiro_MundQ._Parecequecomeçamafrutificar 
que têm sido observadas em matéria de dívida algumas reações positivas no sentido d_e: tirar 0 
externa, pelo menos neste no_sSQ país, não são problema do enfoque financeiro exclusivo. Ne-
poucas~ nem modestas. nhum país da América Latina terá condis;:ões para, 

A prioridade a conceder a este assunto é mani~ de maneira saudável, assegurar um comporta-
festa. Pesam-nos sobremodo o serviço_ da dívida ment6 financelro regular em matéria de paga-
e o crescimento desta. Pesam-nos pelo 'que expor- menta dessa imensa dívida. cuja tendên<::ia, a con-
tamos de capital e pesam-nos pelo irppulso que tinuar o espectro atua1, é crescer sem sessar. No 
dão ao já ameaçador_ endMdamento mobiliário caso brasileiro, por exemplo, já foram remetidos, 
interno. até meados de 1988, US$ 55 bilhões para atender 

a esse foiriiidável.ônUS; e o nosSo débito continua 
No momento não investimos em capital fixo 1;\ aumentar de modo inclemente. Os serviços da 

mais do que uns 15% do PIB. A fõfmação de dívida nos custam cerca de 4% do PIB e nos 
mega-saldos na balança comerciai para ass_egu- desarmam qualquer esquema que viermos a ten-
rar a solvência externa inibe importações essen- tar·no sentido de reativar as inversões na formação 
dais, tanto do ponto de vista de suprimento regu- brutâ ·de capital fixo. 
lar a atividades econômicas, quanto de moder-
nização e incorporação de tecnologia ao parque Na ordem e_c_on_ômica mundial"não há lirismo, 
produtivo do país. Há urgência em mudar o pano- nem filantropia. Impera o pragmatismo e a cons-
rama da capftalização de nossa economia e isso cieiltização âe forÇas e de fraquezas. ser forte 
passa por três dutos: a) o controle da inflação; não é_ arrotat_grandeza, nem alimentar ufanismo 
b) o alívio do ônus fmanceiro externo; e c) a revita- estéril. I:: miXI.ir possibilidades e aproveitar oportu-
lização do ingresso de capital ou de poupança nidades, escoradas as decisões nas realidades in-
alienigena. Passa também, evidentemente, pela temas e na capacidade nacional de realização. 
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Que a experiência vividà nos inspire no aproveita· 
merito de algo que parece irá frutificar no cenário 
mundial, mercê de atitude_s maduras e não ama~ 
dorísticas. 

Jayme Magraul de S .. 55, economista, foi Presidente do B.!lnco 
Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social (BNDES), pro
fessor eül Fundt~çbo Getúlio Yargt~s {R..I). PUC - RJ e Instituto 
Rio Branco (DF). 

Os países industrializados estão crescendo no 
primeiro semestre do corrente ano a urn.,_ taxa 
entre 3,5% e 4,0%, o que representa o melhor 
desempenho dos últimos 15 anos. Mas os países 
endividados do Terceiro Mundo não estão poden
do acOmpanhar, a não ser por tabela, isto é, via 
aumento de cOmérCio~ oS reSUltados deste aque
cimento mundial. 

Anos 80: uma década perdida para os pobres 
- desde a crise do endividamento de ,19_82, QS 

fluxos finan_ceiros das economias industrializadas 
para os países em desenvolvimento e.essaiam; 
acarTetandõ uma grailc!e lacun_a na capacidade 
de investimentos desses países. Este fato, somado 
à baixa capa<:idade de poupança dos países encfi.. 
vidados (isto devicfo à des_organização do setor 
público nesses paíseS} mais os compromissos 
externos decorrentes dos serviços das dívidas 
acumuladas representam um forte fator de~ 
nação e_conômfca. 

Os países credore.s, ao longo dos últkn()S ..._ 
através de sucessivos mecanismos financeiros,. 
vêm conseguindo ajustes capazes de evitar o fan.. 
tasma de uma nova crise financeira internacional 
A formação de grandes reservaS pelos banc::os 
credores e o sistema de conversão· de clvidas 
em investimentos, além de outros, são a1guns dos 
exemplos mais recentes. Por outro lad_o, os pafses 
devedores, fora os mecanism_ps conven_cionais 4e 
reestruturação de seus débitos e de uma ligeira 
recuperação de preços de suas principais com· 
modlties exportáveis este ano, não contàm com 
outros recursos capazes de financiar uma nova 
etapa necessária de desenvolvimento de suas 
economias. 

A maioria dos que acompanham e se preocu
pam com o problema do endividamento do Ter
ceiro Mundo não conseguem conceber medidas 
outras que não sejam a rejeição dos débitos exis
tentes ou a volta aos empréstimos ''voluntários" 
(planos Baker e BradJey, securitização, etc.) por 
parte dos bancos cr~ores. Nenhuma das solu
ções, entretanto, será capaz de resolver defmitiva· 
mente o problema, mas sim adiá-lo para um futu~ 
ro mais distante. 

O melhor CaminhQ para lidar com o endM@~ 
mento do T ercei{o Mundo envolve S~pre ll'i.epa.
nismos proporcionais pelo próprio mercado. O 
segredo está no sl~ágio dOs p_apéiS da dívida. 
Na tabela, é fácil verificar o grau" de cletertoração 
que envolve os titulas das dívidas de vários desse.s 
países. 



2582 sexta:feira 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S_eção 11) 

• __ '!'jf'~ c~·-· .•. ·; 
·c 'i MEXO vi!'o·•~ 

"FMI- BANQUE D'AFFAIRES" 

Paulo RabeUo de Castro e SheDa Slrota Von O. Gaul 

PREÇOS EFETIVOS NO MERCADO SECUNDÁRIO 
DE TfrULOS DE DMDA 

(Valor teórico de face = 1 00) 

Agentina 
Brasil 
México 
Peru 
Filipinas 
Venezuela 
Obs.: cotações no mês de julho de cada ano. 

1985 -so 
75 

-~-so-

--~c.;A-5_ -,_, --=-- .-

... 81 

1986 
63 
73 
_56 
18 -

75 

1987 
47 
57 
54 
11 
liff 
5~ 

1988 
26 
52 
50 

6 
54 
55 

FONTE: She.!lrson,_Lehman Brotherii and &llomOn Brothers lnc., ciUI·do -por Rudi-g e r Do r n -busch (MIT) 

Pelo fato_ das dividas estarem taõ depredadas, pc)Ifticas cambial e monetária dos países que se 
alguns países como o Brasil, pót e.iemj:llo, têm interessassem por este tipo de organização. Isto 
realizado grandes negóciOs com opéir~i;'Qes de não representaria'uma perda de espaço decisório 
conversão de dívida em investimentos: Segun4o dos países latino-americanos sobre suas políticas 
informações recentes do Banco Cenfri:il 'do Brasil, i1_1~r:nas~ _?eÍ<? contrário, haveria um ganho pois 
já convertemos (fOrmal-e- lnfOrffiãlniefite) ·cerca hOje a sitUação é pior. O Sistema atual de utillza-
de US$ 6 bilhões de nossa dívida, em investimen~ ção de recursos do FMI implica total monitora-
tos.Mas países como o Peru, a Bolfvla ou a Nicará- menta_ de suas economias, com a desvantagem 
gua não têm essa mesma_ c:hance, Suas econo- que as políticas determinadas pelo FMI são volta-
mias não atraem qualquer tipo de investimentos. das para o mero _ajuste externo, sem as vantagens 

Em outras pãJavras~ a· Brasil, derit.re-05 PaíseS--- qUe: agõra Poderiam ser obtidas no sistema pro
~TerceiroMurido,éO-q\JereiíneC6ricüÇóe5rrials - p6stó, -de aumento dci Cresdmento económico 
favoráveis para en-contrar soluções duradouras e maior -saflSfação social,_ em bene.ficio da estabi-
para seu· endividamento externo via mecanismoS !idade _polftica desses países. 
já existentes, _onde se ressaltaria a Oportúnidã"de, ~venf.ualmente, poderíamos pensar em termos 
ainda não explorada, de conversão de dívida por de maior valorização de algumas commoditles, 
exportações não convencionais (irade .swapa). pelo fato de não serem introdwidas de forma 
n Brasil dispúe de um poderoso parque indUstrial ábuiidante no mercado internacional por esses 
semi-ocioso em oens de_ capital, alérri de apfe- países, que hoJe disputam dólares desesperada-
sentar uma das relações criais baixas de dívida/ meme ii.ó"-OOmérdo extefior. O fato de não terem 
PIB. Mas o que dizer de outros países menos aqui- que pagar- Slias dívidas em dólares, possibiUtaria 
nhoados, em particular na nossa sofrida América também um maior interc.ãmbio intra-regional na 
Latina? - -- - Ameõc~a Lãtrna,-tãdlitando o fortaleclmentO-eco--: 

"FMl- banque d'affaireS' ~ éjustarriente em riômico da região. 
relação aos países endividados de menor porte 
económico que a presença do FMI, hoje comple
tamente estéril e até hosti1, poderia tomar-se posi
tivamente desenvolvimentista. A proposta é a se
guinte: o FMI poderia comprar; Por cotações mui· 
to vantajosas (pm exetn-pl~, B~lívi~~!'fi~!á_~a 
a 8% e 5% dos seus respedivos vãToi'e.S-de face) 
os tí'tulos representativo$ das dívida~ dõs' pequ~
rros devedores latíii:o-ãmenc:anos em mãos do 
Sistema financeird JntelTiadOnáf. -

De posse desses títulos, o FMI passaria a ser 
o único credor desses débitos, mas passaria a 
cobrá-los pelo valor integral das nações devedo- _ 
ras. Só que nâO cObrari-a em dólares, mas sim 
em moeda local. CoriStltúiôa âsSlm, Ufuã -carteira 
de moedas latino-americanas. Através desse me;. 
canismo, o FMI passada ã se-r· Uffia es}:iécíe de 

""'banque d'affaires" latino-ãiflefk:an:ci para esta 
comunidade de países. _Sernpte que alglJiifâ fia-
ção industrializada aeseJaSsé fazer uma impor
tação de qualquer um desses países que_ flzesse 
parte do portfôlio de moedas do FMI, deveria ad
quirir, primeiramente, as reservaS existentes no 
FundO. 

Neste sistema de pagamentos, o FMI passaria 
a influir, como cc-responsável, fio Controle das 

P11ulo R.beUo de C11stro, 39, economista e professor da Fundt~· 
çiio GetUllo Varg.is- (RJ), é redator-dlere da revista "Conjuntura 
Econômlcof: e consultor de empresas. 

Shefl• Slfot.a Voii O. G.U!, 38, é economista e diretorli·C:· -
ic:ectttlva da RC ConsuliÕrill. 

REVISTA DIZ QUE COBERTURA SOBRE A 
MoRATÓRIA BRASILEIRA FOI TENDENCfOSA 

FERI'IANDO RODRIGUES 

De Nova Iorque 

A moratória da dívida externa brasileira recebeu 
uma Cobertilia tendenciosa na imprenSa norte-a~ 
mencatiã, que teria favorecido aos bancos, segun
do afirrna em editoria1, a Columbla Joumallsm 
Review~ revista bimestral da Facl.U_ç;f~de de Jorna
li?mo d~ Universidade Çolumbià, de Nova Iorque. 

-Na -sua- edição de seteinbro-outubro, que saiu na 
semana passada, a Columbla Joumallsm Re
vlew diz que "pouca aten~"ãOfõi Oãdã sobre COmo 
o -p-agari1ento da dívida afeta 60% da popu1ação 
brasileira que vive na pobreza". 

O editorial foi baseado na cobertura dada à 
n:toratÓria brasileira pelos seguintes jornais: The 
New York nmes, The Washington Post, 1be 

_seternbJo de I 988 

WaJI S~et" JOuriiiii, the- Ctirlst:iai1 ScleriCe 
MOnitor, TheLosAngelesnm"i.~s eThe.Mfaml 
Herald. Segundo o artigo, a maioria das pessoas 
entrevistadas para as reportagens sobre dívida ex
terna brasileira fOram especialistas norte-ameri
canos~ banqueirõs e-· homens de_ negóCios. "En
quanto os críticos da moratória tiveram suas fra
ses citadas na íntegra, os defensores da medida 
foram evitados". 

O ex-mfnístro da Fazenda Dilson Funaro "foi 
criticado até a sua renúncia no fim de abn1" do 
ano passado, afirma o editorial, escrito por Ken 
Silverstein, que vivia no Brasil na época. Na edição 
de 1 o de maio do The Washington Post, a saída 
de Funaro foi considerada uina boa riotida parã 
o correspondente do jornal, Brasley Graham, que 
escreveu: "AuJnentam~se as esperanças de que 
o Brasil será capaz de melhorar suas relações 
com os banqueiros estrangeiros e de compor um 
consenso político ... para medidas económicas 
austeras. Que 'esperanças' eram essas?", pergun
ta Silverstein. ''Eu vivi no Brasil nessa época e 
nunca vr a ·opinião Públka brasileira Pedir melhO
res relações com os bancos:·, diz. 

Em Seu artigo de J o de juilho último, Alan R~
ding, correspondente do 1be New York 11mes 
no Brasil, descreVeu Mailson da Nóbrega como 
"ur'n tecnõCI'ata aj)ólítico". O editorial da Colum
bla Jourrlalism ReVIeW menciona os cafgoS 
que Maílson ocupou na F"azenda nos últimos anos 
de governo militar· e cóndui: "o (jue faz Nóbrega 
parecer 'ap-Olítico'- (pa-ra a impi"ensa norte-ame
ricana} e Funaro 'político' é o simPles fato de 
que Funaro não_ era aceitável aos banqueiros". 

ANEXO IX 

Dívida Extema!UNCfAD 

RISCO DE INADIMPLIÔNCIA É MAIOR 

por Wll.tiAM OOLLFORCE 
do Flnanclal'llmes 

A surpreendente proposta de redução de 30% 
ria dívida de _quinze pafses eni desenvolvimento 
a bancos cómerda.is apresentada ontem, em Ge
nebra, na Unctad, repousa na acusação discutida 
atentamente ·aa--estratégia de dívida internacional 
adotada pelas grandes nações industrializadas. 

Na opinião do secretariado da Unctad, o plano 
elaborado em 1985 por James Baker, o ex-secre
tário doTe sou r o norte-americano, não conseguiu 
reconduzir os países ein desenvolvimento à ex
pansão contínua._ 

A Unctad também sustenta que o risco de ina
dirhpfêilciãs entre bs (juinze Países mais endivi
dados é maior do que nunca. Apesar das reformas 
de politica interna empreendidas por muitos pai
ses sob pressão do Plano Baker, seu endivida-
mento cresceU. --- -

Seu ímpeto de expansão Continua bloqueado, 
as pressões iriflacionárias permanecem fortes e 
os investimentos continuam em níveis redwidos, 

A mais notável realização da _estratégia Baker 
é de que a posição credora dos bancos comerciais 
em relação ao seu capital declínõu serisiveilmente. 
Ao aumentar suas provisões para prejuízos, os 
bancos norte-americanos, britânicos e canaden;. 
ses deram passos decisivos em 1987 para se pro
tegerem da possível falta de pagamento. 

Em contraste, segundo o estudo da Unctad, 
no fim de 1987 os principais indicadores da dívida 
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dos pafses em desenvolvimento se deterioraram 
em comparação a 1982, quandO irrompeu-a crise 
de dívida. 

Se. os recentes atrasos de pagamento de juro 
por uma série de países como Brasil, Equador, 
Costa do Marfim e Peru fossem adicionados ao 
total de dívida externa para o Produto Nacional 
Bruto nos quinze países subiria de 0,42% em 
1982 para 0,5% em 1987. 

No fim de 1987, a proporção-do total de dívida 
externa para o valor das exportações desses paí
ses foi 65 pontos maior do que em 1982. 

A Unctad reconhece que fatores externos. co
mo a contínua depressão_ dos preços das com
moditles, prejudicaram o Plano Baker, mas criti
ca especialmente os bancos por não desempe
nharem seu papel na estratégia. 

Esperava-se que os bancos fornecessem recur
sos suficientes para evitar que os devedores sejam 
forçados à inadimplência a curto prazo, mas tam
bém para fortaJecer sua capacidade de serviço 
de dívida a termo mais longo. 

Na prática, os bancos se concentraram em re-
duzir sua posição credora e atenderam apenas 
à primeira expectativa, segundo a Unctad. 

ANEXO X 
OS RECUOS CONCEITUAIS NO ACORDO .~ 

DA DMDA EXTERNA 

ARNO MEYER (*) 

O _governo brasileiro e o comitê ass_eSsof dos 
bancos ·credores anunciaram, no dia 22 de junho, 
a conclusão da negociação do protocolo do acor
do que deverá reestruturar a dMda externa brasi
leira com os bancos comerciais. No_comun!cado 
de imprensa emitido pelo governo brasileiro, o 
protocolo foi apres_entado como "um dOs melho
res acordos de reescalonamento já alcançado por 
wn país devedor". Foi também ressaltado que 
o protocolo estava "inteiramerite" em confõrmi
dade com as "diretrlze5 básicas da proposta brasi
leira de 25 de setembro de 1987" e que o Brasil 
incorporava ao acordo importantes "avançOs con
ceituais". O protocolo precisa ainda Contar com 
a adesão dos cerca de setecentos bancos credo
res e ser transformado em um contrato completo. 
Só após a assinatura desse_.contr.ato pelo governo 
brasileiro e pelos bancos credores é que o acordo 
da dívida externa brasileira com os bancos comer
dais entrará em vigor. 

De qualquer forma, o protocolo já define os 
termos do principal contrato da economia brasi
leira. Esse_ contrato, como" se_sabe, terá profundas 
implicações macroeconõmicas, afetando i1ão só 
o balanço de pagamentos mas também as contas 
do setor público, os agregados monetários, os 
investimentos e o crescimento econômico do 
País. 

Não se justifica, portanto, a teõtatiVa do Minfs
tério da Fazenda de retardar a divulgação na ínte
gra do protocolo no Brasil. Contudo, graças à 
circulação de algumas cópias fora da comuni
dade bancária e às análises realizadas com base 
na leitura destas çQpias, que acabaram inclusive 
precipitando a divulgação oficia] do documento, 
é hoje possível obter uma idéia melhor do que 
foi acor~do entre o governo brasileiro e o comitê 
assessor dos bancos. 

O protOcOlo do acordo apresenta, sem dúvida, 
a1glD1s aspectos positivos, entre os quais se desta-
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cam o reescalonamento da maior parte da dívida 
-bancárjã:-avencei" ou vencida no período de 19a7 
a 1993, cerca deUS$ 61 bilhões, a redução, ainda 
que limitada, dos custos dessa dívida e a possibi
lidade, também limitada, de os bancos trocarem 
até US$- 5 óilhões de "dívida antiga" por bónus 
de longo prazo de maturação com taxas de juro 
ftxãs -abaixo das de mercado. Uma leitura cuida
do_s_a_e equilibrada revela, porém, que o protocolo 
contém uma série de aspectos problemáticos, 
omitidos ou apresentados de forma imprecisa e 
vaga no coni:"unicado de imprensa. -

Na verdade, o protocolo apresenta em vários 
pontos, em oposição ao enunciado do comuni
cado, verdadeiros recuos cQnceituais. 

O mais importante desses recuos refere-se à 
aceitação de que o Brasil poderá gerar enormes 
saldos comerciais para fazer frente aos pagamen
tos de sua divida externa. Abandonou-se, comple
tamente, a noção de que as tranferências finan
ceiras ao exterior agravam o desequilibrio finan
ceiro de s_etor público e deprimem a capacidade 
de crescimento económico. Três pontos do proto
colo deverão contribuir para manter elevadas as 
transferências fmanceiras à comunidade bancária 
internacional: o baixO fmanciamento externo obti
do, o iníciq _do pagamento do principal já em 
1991 e a limitada redução dos custos da dívida. 
--es- financiamentos bancários entre 1987 e o 

primeiro semestre de 1989 !Imitam-se a US$ 5,2 
bilhões. Desse valor, cerca de US$ 4 bilhões refe
rem-se-à regularização dos juros capitalizados em 
1987, restando, portariio, US$ 1,2 bilhão para o 
financiamento de juros em 1988 e 1989. Esse 
montãhte representa apenas cerca de 1 O% dos 
juros sobre a dívida bancária de médio e longo 
prãzo - a vencer nesses dois anos. A partir de 
1990, o Bi"asü não deverá cOntar com recursos 
dos bancos tomercials para o pagamento de ju
ros. 

NãO-bãstassem esses fatos, por si sós já preocu
pantes, o Brasil comprometeu-se, adicionalmen
te, a iniciar, a paf!ir de_l991, o pagamento do 
principal da dívida com os bancos credores. Esses 
pagamentos (down payments) totalizarão apro
ximadamenteUS$1,7 bilhão até 1993. 

Essa verdadeira escalada das transferências à 
comunidade bancária internacional não foi de for
ma alguma atenuada satisfatoriamente pela redu
ção dos custos da dívida extema com os bancos. 
As noVas margens (spreãds) de 13/16 de 1%, 
'que irão incidir sobre as taxas básicas de juro, 
são as mesmas que o México obteve em 1986, 
nã_o representando, Pot1anto, nenhum avanço em 
relação às taxas Já obtidaS por OUtros países. Na 
realidade, a tímida _redução das margens e o fato 

_ das margens antigas continuarem a vigorar até 
a data de vencimento origirlal de parcela da_ dívida 
pública (aquela referente aos empréstimos novos 
de 1983 e 1984) e- da dívida privada limitam os 
ganhos a serem obtidos com a redução das taxas. 

Estima-s_e_ que os ganhos alcancem cerca de 
US $ 300 milhões em 1988 e cresçam, nos anos 
subseqüentes, até atingir cerca deUS$ 460 mi
lhões em 1994-. ' --- - - - -

Ao iniciar as negociações com os bancoS -Cre
d_ores, o governo brasileiro procurou desvincular 
o acordo com os bancos do acordo com o Fundo 
Monetárfq_lntemâcional (FMI) alegando que even
tuais dificuldades na execução do acordo stand
by com o FMI não deveriam obstruir os desem-

bolsos dos bancos. Contudo, o protocolo conti
nua a vincular ambos os acordos. A desvinculação 
entre o desembolso da primeira parcela do fman
ciamento dos bancos (US$ 4 bilhões) e o cumpri
mento de metas estipuladas no programa com 
o FMI simplesmente evitou o absurdo de vincular 
a capitalização de juros ocorridos em 1987, a 
um programa económico a ser cumprido em 
1988 e 1989. Ainda assim, a entrada em vigor 
do acordo com os bancos está condicionada à 
existência de um acordo do Brasil com o FML 
A liberação da segunda parcela do financiamento 
dos bancos (US$ 600 milhões) depende de um 
pronunciamento do diretor -gerente do FMI, co
municando que o pro-grama económico bias!:lelro 
está sendo implementado satisfatoriamente. Já 
a terceira parcela do fmanciamento (US$ 600 mi
lhões) só será desembo!sada se o Brasil tiver saca
do a primeira e estiver" apto a sacar a segunda 
parcela do empréstimo do FMI. O protocolo ainda 
estabelece que, no caso de o Brasil deixar de 
ter um programa stand-by com o FMI até 1993, 
deverá, em seu lugar, implementar consultas bia
nuais no âmbito do artigo IV daquela instituição. 

A implementação do acoT.do com os bancos, 
bem como a liberaç!o das três parcelas de fman
damento, está adiciona1mente condicionada ao 
desembolso ou à aprovação pela diretoria do 
BIRD de certos empréstimos desta instiuição. A 
liberação_da seQunda parcela do fmanciamento 
dos bancos está também condicionada à nego
ciação , no âmbito do Oube de Paris, de uma 
minuta de aCordo da dívida externa com as agên
cias oficiais, englObando, no mínimo, o periodo 
entre 1987 e o primeiro semestre de 1989. 

_ Todas e$Sas viilÇufáÇões mostram a detenni
nação do~ bancos de garantir que outras institui
ções oficiais_ .ou multilaterais de crédito também 
contribuam para o financiamento externo da eco
nomia brasileTfa.--A contribuição dessas institui~ 
ções é, em si, mais do que desejável. QuestiO
nável, do ponto de vista de um país devedor, é 
a amarração desses financiamentos em um único 
contrato. A vincular o financiamento dos bancos 
comerciais aOs -financiamentos do BIRD e das 
ãQériCias _governamentais (Exirilbank), o País tor
na-se muito mais vulnerável a toda gama de con
dicionalidades e pressões, que são poucas, dessas 
instituiÇões. 

O~tro ponto probleffiático do acordo é a volta 
do mecanismo do relending, o reempréstimo 
a tomadores no País da dívida externa de respon
sabilidade do BanCO Çentral. OS reEmip"réStiinos 
ao setor _privado_ está;Q s~jeitos a tetas _mens~s 
ou anuais. Os reempréstimos do setor público 
não estão limitado?_ a tetas e poderão ser realiza
dos para refmanciar _vencimentos do principal e 
juros da dívida externa No entanto, o protocolo 
admite explicitamente a possibilidade de o relen
ding ser utilizado pelo setor público para financiar 
custos locais. A restrição imposta aos financia
mentos dos bancos ofidais ao setor público pode 
transformar O relendínQ numa das poucas alter
nativas de rma-ndamento de obras de empresas 
i!Stmais a g6Vertf0s---=----es'"...aduais Oü municipais. A 
disputa por esses recursos pode desembocar 
nwn verdadeiro leilão que induza ao pagamento 
de comissões não autorizadas (sweeteners) aos 
bancos credores. l'io passado,_ essas comissões 
~ram pagas dir~tamente ao§ credores ou indireta
mente, via empreitEiiras respOnsáveis pelas obras 
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a serem financiadas por intefniédlo do mecanis
mo do relending. Não era incomum que emprei
teiras "oferecessem" ~certas obras ao setor público 
ao mesmo tempo que garantiam a existência de 
fmanciamento dos bancos credores. EsSa ·prática 
não só pressionou o _déficit público mas também 
desvirtuou a própria alocação de recursos pú
blicos. 

Vale registrar que o_ protocolo não proíbe a co-_ 
brança de margens acima de 13/16 de _1% para 
reempréstimos ao setor público ou 15116 de 1% 
para o setor privado. Na verdade, o texto nego
ciado apenas aftrrna que o Banco Central não 
deixará de aprovar uma_ operação meramente 
porque ela tem essas taxas. A possibilidade de 
auferir ganhos acima -da taxa báska de juro acres
cida de spreads de 13/16 de 1% certamente ex
plica por que o comitê __ assessor dos_ bãm:os, nõ -
seu comunicado à comunidade financeira inter
nacional, apresenta o relending como um pro
grama "comercialmente atrativo" aos bancos. 

A ausência de salvaguardas efetivas constitui 
outro ponto problemático do acordo_com os ban
cos. A parte do acordo que trata dos financia
mentos não contém nenhuma cláusula de salva
guarda.Já a parte que trata dos reescalonamentos 
da dívida contém uma cláusula de salvaguarda 
que é, no entanto, rigorosamente inócua: ela sim
plesmente permite ao Brasil consultar os bancos 
caso deseje aditar o. acordo de re_escalonamento 
em função de acontecimentos adversos nos mer~ 
cados externos. Não é dada nenhuma garantia 
de que os bancos aceitem o aditamento e muito 
menos de que concedam_ novos financiamentos. 
Ademais, a realização de simples consultas para 
a alteração de qualquer contrato é sempre permi
tida, exista ou não qualquer referência a esse res-
peito no contrato original. 

Ainda que seja um problema menor do acordo, 
o pagamento pela segunda vez, em menos de 
wn ano, de taxas de_ adesão anteclpada sobre 
o mesmo montante de financiamentos revela que 
a pregação da austeridade interna não necessa
riamente se aplica aos credores externos. De..acor
do com o protocolo, o Brasil pagará taxas de 
adesão antecipada de 3/8 ou 1/8 de 1%, sobre 
o montante de financiamentos comprometidos, 
aos credores que aderirem ao financiamento_ de 
US$ 5,2 bilhões até certas datas. Acontece que, 
deste valor, US$ 3 bilhões referem-se à renovação 
do financiamento obtido no acordo de curto prazo 
de dezembro de 1987 sobre o qual o País já pagou 
taxas de adesão ante_cipadamente. 

A dimensão de recuo na negociação da dívida 
externa brasileira fica paterite quando se compara 
a proposta brasileira do início das negociações 
com o protocolo atual. Em setembro de 1987, 
o Brasil solicitava financiamentos de (JS$ 10,4 
bilhões aos bancos (o Brasil obteve a metade 
deste valor), reivindfcaVa. ina['gi:ms iguais a· zero; 
que deveriam entrar em__Yigor imediatamente so
bre o total da di\ida bancária de médio e longo 
prazo (o Brasil obteve ma~gens de 13/16 de 1%, 
que serão aplicadas imediatamente apenas sobre 
wna parte da dívida), advogava a desvinculação 
do· acordo -dos- ·ban:cos- do acordo- eom --o--Ff\\1 
(o acordo com os bancos e_stá_s vinculado não 
só ao programa do FMI mas também aos emprés~ 
times do BJRD). A proposta brasileira de setembro 
de 1987 procurava garantir uma taxa de cresci
mento econômico de 6% ao _ano. O pequeno 
montante de financiam_ento obtido e a redução 
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limitada das margens do acordo_atual certamente 
tornarão mais difícil a consecução dessa meta. 

Ao que tudo indica, o acordo negociado com 
os bancos não deverá contribuir para solucionar 
os principais problemas macroecon6micos de

correntes da crise da dívida externa brasileira. A 
geração de elevados saldos comerciais, na atual 
conjuntura internacioni!l, para viabilizar as eleva~ 

- das transferências financeiras ao exterior, requer 
uma ativa política de desvalorização cambial e 
de contenção da demanda interna, ambas com 
efeito_ negativo sobre o déficit público. O fato de 
o setor público ser responsável pela transferência 
financeira ao exterior, pois ele detém cerca de 
80% da dívida externa_ do País, e de ter de adquirir 
as divisas do setor Privado pressiona adicional
mente...a. dívida e o déficit público. Por outrolado, 
o relending, a conversão ao par de parte dos 
financiamentos novos (US$ 1,8 bilhão) em capital 
de_rjsco .ao longo de três anos e o esquema de 
conversão em vigor deverão representar um im
pacto adicional, nada .desprezível, sobre a base 
monetária e a dívida pública. Todos esses fatores 
deverão dificultar a redução do déficit público e 
minar o êxito de politicas de estabilização de pre
ços, sejam elas ortodoxas ou heterodoxas. Final
mente, a geração de saldos comerciais com base 
na contração da absorção doméstica deverei rn_an
ter a taxa de inves_timentos deprimida, compro
metendo a capacidade de crescimento da econo-_ 
mia brasileira. 

O problema central do acordo está, assim no 
sancionamento das elevadas transferências ao ex
terior. O governo brasileiro parece ter abando
nado a noção de que essas transferências agra~ 
vam o desequüibrlo do setor público e deprimem 
os investimentos. A promeSsa do ministro da fa
zenda, na carta que encaminha o protocolo aos 
bancos comerciais, de que o Brasil está disposto 
a gerar saldos comerciais de US $ 13 bilhões ape
nas ilustra esse fato. Na verdade, o protocolo atual 
mostra que o Brasil não soube aproveitar a mora
tória como alavanca de negociação, desperdiçan
do urna oportunidade sul generis de chegar a 
um acordo _definitivo para a solução do problema 
de sua dívida. 

Conclusão. 

(") Economista do Centto_de Estudos Monetâriás e de Econo· 
rni;:UntermcionaiiiBREIFQV._ -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival_ 
Baptista. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente 
e Srs. Seri.adores, os Ministros de Estado do T ra
balho e da Saúde, Srs. Almir Pazziánotto Pinto 
e Lui; Carlos Borges da §i!yeíra, nos· termos da 
portaria intermiri.isterial, divulgada no decorrer da 
solenidade hoje realizada, à qual participei_ como 
convidado, por ser presidente do grupo assessor 
do Ministério da Saúde, para o controle do taba
gismo no Brasil, e que deverá entrar em vigor 
a partir da data de sua publicação, deliberaram 
somar--esforços--e -promover- um-a -atus.~o C6Fr 

junta dos respectivos ministérios, no sentido de 
ampllãr e fortalecer, através de medidas enérgicas 
e-·concretaS;CamPànhas educativas; demonstran
do os efeitos nocivos do fumo: 

-A -oportuna e corajosa atitude dos ministros 
dQ Ttãb~ho e da Saúde deverá contribuir para 
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desestimular e_ combater, mediante processos 
educativos e retritivos, o vício de fumar, principal
mente nos ambientes de trabalho e recintos fe
chados. 

_c Convém enaltecer e prestigiar a aludida portaria 
interministerial_como uma contribuição suma
mente valiosa. e objetiva, no que tange à luta que 
vem sendo travada no território nacional, contra 
os terríveis efeitos do tabagismo que é, sem som
bra de dúvida, uma das mais graves e insidiosas 
causas de morte prematura, além do conhecido 
e ameaçador elenco_de_doenças cardíacas, diver
sas modalidades_de câncer, trombroses e aciden
tes cardiovasculares, responsáveis por cerca de 
100.000 óbitos, anualmente, em todo o País. 

Em face da indiscutível importância da referida 
portadoria interministerial, requeiro a st.ia incorpo
ração ao texto deste conciso pronunciamento, e 
felicito os eminentes Ministros Almir Pazzianotto 
Pinto e Luiz Carlos Borges da Silveira por _essa 
iniciativa destinada a melhorar as condições dé 
saúde e bem-estar dos trabalhadores e da popu
lação em geral. 

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

DOCUMEI'ITO A QUE SE REFJ;;RE O SR. 
LOURJVAL BAP77STA EM SEU DISCURSO: 

Portariã. lnterministerial no 3257 de 22 de se
tembro de 1988. 

OsMiriiS-tfos de Estado do Trabàfhci e da Saúde,_ 
no uso de SU.as-ãtrlbUiÇ"ôeS, -- - - -

Considerando caber aos . .ministérlos âo Traba
lho e da Saúde ·a graVe responsab~idade de zelar 
pela saúde e bem-estar dos trabalhadores e da 
população como um toàõ; -- - - - ---

Considerando as acusações científicas contra 
o· à gamo, de haver se toinadOUi-n _dos maiores 
responsáveis por uma série de doenças, algumas 
delas de excepcional gravidade e até fatais; 

-ConSiderando que-o víciO do tabagismo- deve 
ser desestimulado mediante processos educacio
nais e restritivos; 

Considerando qlle_ nos locais de trabalho_ nao 
deve ser liberalizado o uso do dgarr9, eis que, 
iriCOffipatí'vel-Cõm o·-ambtente-em-que perma
necem os trabalhadores muitas horas do dia e 
da noite. Resolvem: - _ _ -- --

1-=- recomendar que em "todos os locais de 
trabalho se adotem medidas restritivas ao hábito 
de fumar, especialmente onde o ambiente for fe
chado, a ventilação natural reduzida ou sejam 
adotados sistemas de condicionamento do ar; 

U - as empresas que impla_ntarern _rnedidas 
de desestimulo ao hábito de ruma_r, poderão deli
mitar áreas restril;iv~s _pc;tra os fumantes; -

UI- incurribe à Comissões IntemaS"de·P-reven
çãp de _Acic;l_entes (Cipa), nas campanhas oride 
se encontram organizadas, promover campanhas 
educativas demonstran-dO os -efeitos. nOçivos do 
fumo; 

IV- os ministros do Trabalho e da Saúde con
ferirão conjuntamente cert.iffcados de_ Honra ao 
,M.éritc às empresas qu.e se destacarem_ em cam
panhas antitabagistaS; -
· V -_esta portaria entrará em Vigor na data de_ 
sua publicação. 

Almir Pazzlar~otto Pinto, Ministro_ do Traba
lho - i.ulz Cafl.os Borge-S da Snveirã~ Ministro 
da Saúde. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -
Não há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, convocando uma extraordinária a reali
zar-se amanhã, às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Pr_oje_tc?_ de Resolu
ção no 39, de 1988, que autõriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operaçáo de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2.790,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL proferido em plenário. 

2 

Votação, em turno único, do J?!?.i!_t5?_ de Resolu-. 
ção rt' 47, de 1988, que autOriza a Prefeitura Muni
cipal de Astorga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 3.806,39 Obrigações do Tesouro Na
cional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

3 

Votação, em turno único,-do_ Projet~_ de Resolu
ção n"' 63, de 1988, que autoiiZá a -Piefeitura Muni
cipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.986,19 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 64, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de_ Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 55.000 Obriga
ções do Tesouro Nacional--OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

5 

Votação, em turno úrtico, do Projeto de Resolu
ção n"' 66, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Paranavaí, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 70, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
dpal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor_ correspondente, em 
cruzados, a 180.000 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN, tendo 

PARECER FAYORÁ VEL, proferido em plenário. 

7 

Votação, em turno únko, do Projeto de Resolu
ção n"' 95, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Valença, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário . 

DIÁRIO DO CONGRESSb NACIONAL (Seção II) Sexta'feira 23 2585 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 126, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Centenário do Sul, Estado do Para
ná, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 5.414,38 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

9 

- --Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 127, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Miranda,_ Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 83.082,71 Obri
gações do Tesouro Nadonal - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plená
riO., 

10 

Votação, em turno único, do P_roj_eto de_ Resolu
ção n<? 128, de 1988, que autoríza a Prefeitura 
Municipal de [taberaba, Estado da Bahia, a con
tratar -operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 250.000,00 Obrigações do 
Tesou-ro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção rt' 129, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gongogi, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 73309,0_0 Obrigações do 
Tesouro Nacional- QTN, tendo _ . 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

12 
Mensagem n" 55, de 1988 (n" 63/88, na ori

gem), reJativa à proposta para que seja :autorizada 
a Prefeitura Municipal de To ledo, Estado do Para
ná_,. a cqntratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 591.259,398 Obri
gações do Tesouro __ Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer.) 

13 

Mensagem n"' 68, de f988 (n9 83/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
1200.000,00 Obrigaçõés do Tesouro Nacional 
- OTN. (Dependendo de parecer.) 

14 

Mensagem n? 70, _de 1988 (n~ 85/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Munlcipal de Bonito, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
12.575,32 Obrigações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

15 

Mensagem n" 76, de 1988 (n? 91/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Murticipal de Paranatinga, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor o?rrespondente, em cruzados, a 66.075,65 
Obriga~·ões _do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

.16 

Mensagem n"139, de 1988 (n~ 241/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado de 

-Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 100.000,00 
Obrigações do T escuro Nacional - 9TN. (De
pendendo de parecer.) 

17 

Mensagem n"' _140, de 1988 (n" 212/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autor1zada 
a Prefeitura Municipal de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 713546,03 Obri
gações do TesourO" Nacional - OTN. (Depen
dendo de parecer_.) 

18 

Mensagem n? 191, de 1988 (n" 370/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Murticipal de Guara pari, Esta~()_ d() 
Espírito Santo, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 80.000 
Obrigações do Tesouro Nacional -_OTN_. (De
pendendo de parecer.) 

19 

Mensagem n? 200, de 1988 (n"' 381/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Alagoas a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 3.855.086,13 Obrigações_ do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

20 

Mensagem n? 2"03, de 1988 (il9 386/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado da Bahia a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 60.000.000,00 de Obrig~ções do Tesouro 
Naciorial ~ OTN. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
tá encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 5 minu
tos.) 

DISCGRSO PRONUNCIADO PELO SR. 
GD s-IBÓIA DE CARVALHO NA SESSÃO 
DE 13->MB E OOE; ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PCIBUCADO POSTE-. 
RIORJI!ENTE 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para encaminhar.) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, na Verdade, esse projeto 
diante da nova Constituição fica totalmente vazio. 
De acordo com a Constituição ainda em vigor, 
esse projeto 'tem uroa conseqüência, mas tendo 
em vista o sistema de fiscalização como está posto 
na nova Constituição, no Projeto de Coilstit.Uição 
2, após o 2" turno, perde totalmente a sua razão 
de ser. Não tem a razão de ser ante a nova sistemá
tica, e demonstro isso, Sr. Presidente, Srs. Senã
dores, mostrando: çomeça pelo sistema atual, on
de o poder arrecadador maior é da própria União. 
É a União quem centraliza a possibilidade arreca
dadora do estado, e a União faz uma redistribuição 
de recursos para os municípios e -~tes_ para os 
EStados. Com a nova Constituição, a arrecadação 
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municipal tem um reflorescimento, é revigorada. 
e o dinhei(o feder_al nas_ prefeituras será verba 
muito menor e em razão dcuealidade _atual será 
absolutamente insignificante .. A nova Constit~ição 
tal como delimita o Tribunal de Contas da União, 
o Tribunal de Contas dos Estados, Tribunais de 
Contas de Municípios, como São Paulo e Rio de 
Janeiro e Conselhos de Contas dos Municípios 
de acordo com essa nova delimitação da Consti
tuição, não teria razão de ser a lei que se pretende 
teleologicamente examinar, hoje, aqui, no Senado 
Federal. 

Pedi o adiamento exatamente para que espe
rássemos que a nova Constituição entrasse em 
vigor e esse assunto já fosse examinado de acordo 
com a nova Constit~ç;ãQ ~J~O de acordo com 
a Constituição que tem dias contados. A Consti- _ 
tuição em vigor só vai ter vigência até a promul
gação da nova Carta. Essa lei, quando for sancio
nada, já não vai mais encoritr~r a st,ja razãQ de 
ser. Então, esse projeto_é descasa_do da r~lidade 
futura, muito embora muito condizente com a 
realidade atual. 

Mas o Sr. Presidente sabe e todos os meus 
companheiros sabem que ninguém nesta Casa, 
mais do que eu, prima pelo zelo da honradez 
e pelo zelo da correção da coisa pública. Se os 
senhores entendem que de qualquer maneira é 
mais moralizador votar isso aqui, muito embora 
se destine a uma revogação que virá logo após, 
posso retirar o requerimento, para facilitar o en
tendimento da maioria da Casa. Não me apego 
a uma individua1idade. O meu z.elo aqui é mera
mente um zelo pela ordem jurídica do País. Nâo 
tenho outro objetivo. 

Assim, Sr. Presidente, para atender melhor â. 
Casa, retiro o meu requerimento: · · 

DISCGRSO PROfiGN.CIADOPELO SR. aD 
5'\BÓM DE C/IIIVAI.HO fiA SEsSÂO DE 
13-9-BBEOOE,ENTREGGEAREVISÃODO 
ORADOR, SERM PC/BUCADO POSTERIOR
MEI'ITE. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para encaminhar.) ....,.. Sr. Presi
dente, Srs. Seri.ado_res_. eu não_ queria que esta 
matéria fos_~e votaçla __ sem que fizesse algumas 
considerações a título de encaminhamento. 

Ouvi com muita atenção o que falou o Senador 
Jutahy Magalhães, e sabemos que o Senado é 
uma Casa que corporifica a própria Federação,z 
e cada estado tem, aqui, a sua representação, 
exatamente para essa vigilância. A vigilância que 
faz o Senador Jutahy Magalhães é, portanto, multo 
justa, e S. Ex' não quer uma disparidade do seu 
estado para com os demais ou dos demais para 
com o seu estado. 

Ouvi as explicações da inadimplência da Bahia, 
mas a mim me parece, Sr. Presidente, que estado 
inadimplente, neste momento, é um pleonasmo 
político-financeiro no Brasil atual. Não sei qua1 
o estado que não é inadimplente. Sabemos de 
muitas rolagens de dívidas; sabemos dos proble
mas dos estados ante os bancos de caráter estatal; 
sabemos de_ todas as sJtuações; mas estado ina
dimplente é uma expressão que não deve ser 
usada, pelo pleonasmo que ela contém. Basta 

dizer estado e já se sabe que é inadimplente com 
relação à União, como o Estado federal é inadim
plente, em termos federais, pela dívida externa. 
A dívida é uma constante na República de hoje, 
como é uma constante histórica neste País. uma 
dívida absolutamente generalizada no Brasil. 

Mas, Sr: Presidente, também verifica-se, aqui, 
no Senado, que todos esses projetes, necessaria
mente, são calcuJados em OTN, o que significa 
dizer que o próprio $enado Federal está a institu
cionalizar uma moeda por sobre o dinheiro oficial 
que é o cruzado. 

Sei que hoje ·é impossível se raciocinar em ter
mos· d,e ~os; mas já estou com medo que 
com essa concessão do Senado -quando sem
pre falamos em OTN e nunca mais falamos em 
cruzados -logo mais estejamos falando em dó
lares. Quem sabe se no futuro esta Casa não 
estará aprovando projetos raciocinados, calcuJa
do_s_~ preparados ao redor da existência ·da moeda 
norte.~am~ric~na? 

Causa a mim uma certa apreensão não poder~ 
mos mais usar em nenhum projeto, nem em ne
nhum tabelamento, em coisa alguma a moeda 
nacional que é o cruzado. Significa isso que, para 
esses empréstimos, assumimos como ninguém 
a inflação nacional como um monstro incontro
lável, algo indomável que assola a todos nós neste 
exato momento. 

Mas, Sr. Presidente, gostaria, também, de -
já que tenho certeza de que esta votação não 
sofrecá obstácuJos- dizer que tenho a impressão 
de que o caso da Bahia merece um exame mais 
profundo. 

O Senador JutaflY Magalhães nâo se reportou 
apenas à questão financeira, S. Ex• se reportou 
até a questões de ordem ética e a outras questões. 
que estariam dificultando o relacionamento do 
Estado da Bahia com o Estado Federal, ou do 
Estado Federal com o Es.~do da Bahia. 

Tem_o§_-ª..c;_ompanhado aqui nesta Casa a luta 
tremenda da Bancada baiana num protesto que 
não é somente nesta hora um protesto que já 
se esboçOU, já se consumou em muitas outras 
oportunidades. A Federação é aqui nesta Casa, 
eeu acho que uma discrepância da Federação 
para com os estados desmerece o princípio fede
rativo; daí por que é da responsabilidade do Sena
do Federal inquirir e saber, na verdade, o que 
h_á_ entre o Governo da União e o Governo da 
Bahia. Alguma coisa realmente está acontecendo 
e isto é sério, porQUe pode ferir o princípio fede
rativo. 

Assim, evidentemente, encaminho a votação 
de modo favorável. Vamos votar favoravelmente 
a esse empréstimo. Mas, eu queria ter certeza 
do que é que há da União para com a Bahia, 
se é verdade que a Bahia está tendo um trata
mento diversificado dos demais estados. Isso im
portá ao Senado e esse problemà n.ão pode ser 
absorvido apenas pela Bancada da Bahia; é um 
problema de todo o Senado Federal. 

Eu acredito que, aprovando essas matérias de 
hoje, ficará a oportunidade para uma indagação 
mais profunda em que se responda à real situação 
da União versus Estado da Bahia, porque essa 
adversidade é intolerável em termos federativos, 

·mclusive é um procedimento inconstitucional. 
sOmente isso, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DISCGRSO PROfiGIYCMDO PELO SR. 
GD SABÓM DE CARVALHO fiA SESSÂO 
DE 15-9-BBEOOE,EN"IREGGEÀREVISÂO 
DO ORADOR, SERM PGBUCADO POST.E· 
RIORMENTE 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para questão de ordem.) - Sr. 
Presidente, SiS. -Sén_adores: nobre senador Jarbás 
Passarinho, lamento falar primeiro que V. Ex!', mas 
o farei, também, em sua_homenagem. 

Levanto urna questão de ordem. Eis que assisti
mos aqui, neste _momento, uma situação regi
mentalmente inesperada e que somente por inad
vertêhc~ pode estar se registrando no" P:ehado 
Federal. __ . -----· 

Faço esta questão de ordem sobre a matéria 
que está sendo examinada, primeiro~ -para que 
V. Ex'? declare, ao resolver esta questão de ordem, 
que indevidamente a matéria veto a exame, pelas 
seguintes razões: primeiramente, como citou o 
Senador Jarbas Passarinho, há uma solenidade 
regimental para que alguém venha a esta Casa. 
E mais que a solenidade regimental, há as regreis 
dirigentes de uma convocação; depois disso, vêm 
as normas para que compareça quem foi convi
dado. E a primeira cOndição é exatamente haver 
a convocação. 

Ora, não estamos - como bem demonstrou 
o Senador _Jarbas Passarinho -::- di~n,~ _ de ne
nhum c~so regimental. Mas cria-se uma inversão 
total da situação através da douta palavra do Líder 
do PFL, Dr. Marcondes Gadelha. A inversão; Sr. 
Presidente, é aquela segundo a qual existiria o 
direito de alguém vir ao Senado depor. A vinda 
de um ministro aqui, nâo é por s_eu dir_eito e sim 
por seu dever. 

Sendo o Senado da República a Câmara Alta 
~do Pais, sendo a substância da própria Federação, 
não cabe a ninguém o direito de vir aqui e sim 
o dever de vir f!-qui, se houver ã convocação. 

Sr. Presidente, há também uma outra .inversão, 
uma outra, muito grav:e, inversão que estamos 
acompanhando neste momento: esse requeri
mento não deveria ter ido à baila, não deveria 
ter sido mencionado nesta sessão, porque não· 
houve, de iniciativa da Casa, a pro'-':ocação, não 
houve a convocação. O processo vem ao inverso. 

Mas todos satiem, Sr. Presfdente, que há dentro 
da atual política do País uma divergência de certo 
modo grave entre alguns senadores e o Exrri" 
Sr. Ministro Dr. Antônio Carlos Magalhães. E se 
quer, de qualquer maneira, por interesse de uma 
das partes, fazer-se desta Casa o palcá para os 
acontecimentos que aqui devam se registrar, não 
no interesse da Federação, não no interesse dos 
estados, mas no interesse de uma intriga: no inte
resse do desenvolvimento de. intriga, de uma dis
puta muito mais emocional do que política e mui
to mais política do _que institucional, e o Senado 
não pode tolerar isso, Sr. Presidente. Isso é...acirna 
dos limites jurisdicionais desta Casa. Isso excede 
totalmente_ os limites da .dignidade do Senado 
Federal. Não é admissível, de modo algum, que 
sirvamos de palco para o acontecimento em que 
seja melhor defender-se o_u denegrir, denegrir ou 
defender-se. Aqui não é o palco. 

Por outro lado, Sr. Presidente, há de se convir 
que já houve a provocação do Poder Judiciário, 
e quando há provocação do l;:>oder Judiciário, pe
los litigantes, significa se dizer que já- se optou 
pela instância judicial, que deixa sub judlce os 
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acontecimentos meramente administrativos, 
mesmo que ocorram dentro da esfera do Poder 
Legislativo. 

E evidente que, se o Sr. Antônio Carlos Maga
lhães, queria uma oportunidade para determinar 
suas provas, essa oportunidade era a própria ins
tância judiciária, maior do que esta aqui, bem 
maior do que esta aqui, para o tipo de demanda, 
para o tipo de disputa, para o tipo de ocorrência 
que se registra entre os litigantes. 

Quanto à convocação da Comissão Parlamen
tar de Inquérito, o assunto não é deste plenário, 
o assunto é, primeiro, da Comissão Parlamentar 
de Inquérito para, somente depois, víi' aqui a este 
plenário. . -- - --

Mas, de qualquer maneira, Sr. Presidente, con
sumou-se o atentado ao Regimento do Senado 
Federa1, o atentado está consumado nesta hora, 
e minha questão de ordem é para que se declare 
a ilicitude do debate que aqui se faz ante o Regi
mento, segundo, que não conste dos Anais desta 
Casa, aquilo que aqui se faz, agora, porque consu
ma um desejo subversivo, consuma um desejo 
maior do que a ordem desta: Casa, e enqualito 
defendemos a ordem desta Casa, eis que se Im
planta a revolução por sobre o Regimento, e o 
próprio Regimento dá meios a V. Ex• para que 
apague isto aqui e agora da história do Senado, 
pois o Senado não seria uma Casa de meninos, 
aqui é a Casa de homens de cabelos brancos, 
de homens enriquecidos pela vida, pess_oas expe
rientes, consagradas pelos seus estados e que 
não podem fazer o jogo infantil daqueles que pro~
curam numa disputa fatores psicológicos onde 
o Senado Federal é um inocente útil. 

Eu rrie recuso a acreditar que--o Senado deva 
ser um inocente útil. 

Somente isso, Sr. Presidente. 

PORTARIA 
1'1• 19, de 1988 

O Primeiro Secretário do-Senado Federal, no 
uso de suas atribuiçõ_es regimentais, resolve: 

Designar Antônio Carlos Simões, Assessor Le
gislativo, C1aylton Zanlorenci, Técnico Legislativo, 
e Doracy Carvalho Reis, Adjunto Legislativo, para, 
sob a presidênda do primeiro, integrarem a Co
míssão de Inquérito incumbida de apurar os fatos 
constantes do Processo no 011313/BB-9. -

Senado F~deral, 21 de setembro de 1988. -
Senador Jutahy Magalhães, Primeiro Secretá
rio. 

PORTARIA 
I'!• 20, de 1988 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições regimentais, resolve: 

Sustituir Paulo de Tarso Bonavid-es Gouveia de 
Barros, Técnico Legislativo, por Hélio de Passos, 
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Técnico legislativo. nas COii115Sões· de Inquérito 
instituídas pelas Portarias n~ 13, 14 e 15, de 1988, 
do Primeiro Seci'étârio. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1988.
Senador J~hy Magalhães, Primeiro Secretá
rio. 

PORTARIA 
I'!• 20, de 1988 

O Diretor·Geral do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do em vista o dispoStO- no artigo 482, parágrafO 
1-:>, do mesmo Regulamento, resolve: 

Designar Antônio Carlos Simões, Assessor Le
gislativo, Clayhon Zanlorenci, Técnico Legislativo, 
e Doracy Carvalftó Reis.,. Adjunto Legíslativo para, 
sob a presidência do primeiro, integrarem a Co
missão de Sindicância incumbida de apurar os 
fatos corisfãntes dos Processos n'1' 010178/88-0, 
010346/88-0, 010925/88-0 e 011807/88-1. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1988.
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

PORTARIA 
I'!• 21, de 1988 

O Diretor-Gerai do Senado Federal, no usÕ das 
atribuições que lhe confere o artigo 215 do Regu
lamento Administrativo do Senado Federal, e ten
do em vísta o disposto no artigo 482, parágrafo 
19, do mesmo Regulamento, resolve: 

Designar Victor Rezende de Castro Caiado, As
sessor Legislativo, Walter Valente, Assessor Legis
lativo e Israel Testa, Assessor Legislativo para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Comissão 
de Sindicância incumbida d_e apurar os fatos 
constantes dos Processos n95 005547/88-1, 
010706/88-7, 011055/88-0 e 011987/88-0. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1988."""'"' 
José Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécre:-contrato n9 098/88. 
·contratada: Elevadores SUR S/A 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção, 

preventiva e corretiva, com fornecimento de peças 
de reposição, em doze elevadores da marca SUR, 
do Senado Federal, instalados nos blocos C, D 
e ·a da SQS 309. 

Licitação: Tomada de Preços n9 013/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: A conta 

do Programa de Trabalho 0101021.220578_19, 
Natureza da Despesa 3132-0112/9. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n<> 
01933/0, de 2-8-88. · · 

Valor Contratual: eStimado em Cz_$ 
1.767.326,40 (hum milhão, setecentos e sessenta 
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e- sete mil, trezentos e vinte e seíS cruzados e 
quarenta centavos). 

Vigência: 2-8-88 a 31-12-88. 
Signatários: Pelo Senado Federai: Dr. José'Pa.§· 

sos Pôrto. Pela Contratada: Walter Nascimento 
Coutinho. 

Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: CQritfáto- nç 099/88. 
Contratada: Indústrias Villares S/A 
Conlratante: Senado Federal. 
Objeto: Prestação de seiviços de marlutenção, 

preventiva e corretiva, Com fornecimento de peçaS 
de reposição, em sete elevadores, todos da marca 
ATLAS, do Senado Federal. -

Ucitação: Tomada de Preços n<> 013/88. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta 

do Programa de Trabalho 0101021.2205/819, 
Natureza da Despesa 3132~0112/9. 
- Empenho: Fo! emitida a Nota de Empenho n9 

01932/1, de 2-8-88. - · ·· · -
Valor Contratual: estimado_ em Cz$ 

4.050.000,00 (quatro milhões e cinqüenta mil cru~ 
zados). 

Vigência: 2-8-88 ã 31-12-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.José Pas

sos Pôrto. Pela Contratada: ~alma JOsé Go_?çal
ves. 

Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri
mónio. 

EXTRA TO DE CONTRATO E/OU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Contrato n9 100/88. 
COntratada: Elevadores OTIS S/ A 
Contratante~ Senado Federal. --
Objeto: PfestaçãO de serviÇos de manutenção, 

preventiva e corretiva, com fornecimento de peças 
de reposição, em cinco elevadores da marca 
OTIS,localiiados nO Anexo 11 do Senado federal. 

Ucitaçãd. tomadã de preços n<> 01'3788. 
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta 

do Programa de Trabalho 0101021.2205/819, 
Natureza da Despesa 3132-0112/9. 

Empenho: Foi erilitida a Nota de Empenho n<> 
01934/8, de 2-8-88. - - _ 

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 
1.327.500,00 (hum milhão,_ trezentos e -vinte e 
sete mfl e quinhentos cruzados). ----

Vigência: 2-8-88 a 31 ~ 12-88. 
Signatários: Pelo Sena-do Federal: Dr. José Pas~ 

sos Pôrto. Pela Contratada: José Eduãrdo Ribãs. 

Alrui.ury Gonçalves Martins, Diretor da Sub
secretaria de Administração de Material e Patri~ 
môniri. · 
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SENADO FEDERAL 
Fãço·saber que o Sen-ado Federal aprovou, nos 

termos do artigo 42,- inCiso IV da Constituição,_ 
·e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• 96, DE 1988 

Autoriza o Governo dO Estado de Mi~ 
nas Gerais a realizar operação de em~ 
préstimo externo no valor de US$ 
48,500,000.00 (quarenta e oito milhões 
e quinhentos mn dólares americanos) 
destinada ao Programa de ConseJVação 
e Produção Aorestal em Minas Gerais 
- Pró-Aoresta. 

Art to É o Governo "dO EsfãdO de- MinaStfe
rais autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo externo no valor 
de US$ 48,50o;ooo.oo (qúarerita e alto milhões 
e quinhentos mil dólares americanos), ou o equi
valente em outras moedas, de principal, junto ao 
Banco _Mundial, destinada ao Programa de Con~ 
servação e Produção Florestal em MiD-as Gerais 
-Pró-Floresta. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos moldes 
aprovados pelo Poder Executivo Federá!, Inclusive 
o exame das ..::ondiçOes creditícias da operação, 
a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em 
articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
tennos do artigo 1~. item 11 do Decreto n~ 74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas _as demais 
exigências dos órgãos ehC:al'feQ'éidos da execução 
da política econômico~financeira dO Governo Fe~ 
dera!, e, ainda, as -disposições- da _liesolução nQ 
4279, de 1 ~ de julho de 1987; aUtõriiádora da 
operação. 

Art. 3? Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação; 

Senado Federal, 22 de Seternbrõ de 1988 . ....:.. 
Senador-Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber_ que o Senado Federal aprovou, nos· 
tennos do artigo 42, inciso VI,- da Constituição, 
e cu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seg!Jinte __ . 

RESOWÇÃO 
N"97, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Bandeirantes, Estado· do Mato Grosso 
do SUl, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 
a 4.699,00 Obrigações do Tesouro Na
dona] (OTN). 

Arl 1 ~ É a J?refeitura Municipal de Bandei
rantes, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos 
do art. 2o da ResoluçãO n1 93, de 11 de outubro 
de 1976. alterada_ pela Resolução n~ 140, de_ 5 
de dezem_bro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 4.699,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN),_junto 
à Caixa_ Económica Federal, esta na qualidade 
de 9estora do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social (F AS), destinada à aquisiçã"o de veí
culo para transporte escolar, no município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro _de 1988.
Seriadõr Humberto Lucena, Presidente. 

t'§iço-saber qUe o Senadõ Fedei-al_aprovO!J.nos 
termos do- artigo 42, inciso VI, da __ Cor:!st!tuição, 

-e eu,_ Jiumberto L_Ucena, Pr~sid~fij:e, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• 98, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lta
poiã, Estado do- MatO Gi-osso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
13.800,00 Obrigações do Tesouro Na
dona! (OTN). 

Art. 1 ~ .t: a Prefeitura Municipal de !tapo rã, Es
tado do Mato Grosso do Sul, r1os termos do artigo 
2° da Resolução n~ 93, de ll de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução nq 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autoriZada 
a contratar operação de crédito_ no valor corres
pondente, em cruzados, a 13.800,00 Obrigações 
do Tesouro Nªçional (OTN);jui"tto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FASr destinada à aquisição de vetculos para 
transporte escolar, no rnunidpio. 

Art 2o Esta resolução entra em \_ligor_ na data 
de sua public~_s:ao. : ___ - _ ____ _ __ _ 

Seriado--F'ederal, 22 de setembro de 1988. 
Senador Humbero Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termOs do artigo 42, inciso VI,- da ConstítUição, 
e eu, Humberto Lucena, P_residente, promulgo a 
seguinte 
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PASSOS PORTO 
Oiretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo~ 
JOSECLER GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Di reter Adjunto 

RESOLUÇÃO 
N• 99, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
ltauçu, Estado de Goiás, a contratar ope· 
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 25.293? 75 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Itauçu, Es
tado de Goiás, nos termos do artigo 2° da R~ol.u.: 
ção n" 93, de 11 de outubro de 1976, alter-ªaa_ 
pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 19_85, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 25.293,75 Obrigações dO Tesouro 
Nacional- (OTN),junto ã Caixa Econôri1iC"a Fe
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Sociar_(FAS), desti
nada à aquisição de equipamentos para coleta 
de lixo e implantaçãO de calçamento, galeriaS plu
viais, meios-fieiS e- SarjetaS, no tnuriicipfo: -

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

Senado Fe_deral, 22 de s_etembr_o de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, protl}u!go a se
guinte 

RESOLUÇÃO 
N•1oo, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rondon6polls, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
11.912,68 Obrigações _do Tesouro Na
dona! (OTN), 

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Rondonó
polis, Estado do Mi;\lo Grosso, nos termos do arti
go 2o da Resolução n~ 93, de 11 de o~tubro de 
1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 de 
dezembro dE: 1985 •.. amR.a.s do Senado .Fec!<::;ral, 
autorizada a contratar operação de crédi_to_no va-
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lor correspondente, em cruzados, a 11.912.68 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), juntQ 
à Caixa _EcOnómica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Des_envo!vi
mento Social (FAS), destinada à aquisição de 
equipamento ·para co!eta de lixo, no município. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1988. -
Senado[ H1,1m};)e~ Lu.~ena, Presiçjente. 

Faço saber que o Sena_do Federal aprovou, nos 
termos do __ artigo 42, inciso VI, da Coostituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• 101, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
caíba, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
9.645,45 Obrigações do Tesouro Nacio
na (OTN), 

_ Art. J o _ É a Pre(eitura Municipal de Macafba, 
Estado do_ Rio Çii'àõ..de __ do Norte, nos termos do 
· artiQC; 2" da ResÔlUÇãO~n~ 93. de 11 de oUtubro 
de~1976, -aJterada -pela Resolução -!T' 140, de 5 
de dezembro de 19&.5.-âmlias do Senado Federa!, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 9.645,45 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto 
à Câtka- Ecóriôttlícã. Federal, esta na qualidade 
de gestora do Filrido de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (F AS), de_stinada à aquisição de veí
culos para transporte escolar, no município. 

Art. 2'· Esta resolução entra em vigor na data 
de_ sua publicação. 

Senado Federal, 22 de setembro de l 9"88. -
~f?ador ~u~~erto Lucena, ~residente_. 

_Fê!ÇO Sàber Que o Senado Fe:déral-aprOVo~. nOs 
termos do _?.rt. 42, in~js_o YI. da Constituição, e 

eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-· 
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• 102, DE 1986 

Autoriza o Governo do Estado da Pa
raíba a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
32.458.000,00 Obrigações do Tesouro 

-Nãt:ional (OTN). 

.... Art. 1 ,. É o Governo dO Estado da Paraíba, 
nos terinos do artigo 2~ da ResOluÇão n-: 93, de 
11 de outubro de 1976;-alterad.a pela Resolução 
n'"' 140, de 5 de dezembro de 1985,_ ambas do 
Senado Federal, autOrizado a contra~r operação 
de crédito- nO valor correspondente, em cruzados, 
a 32.458.000,00 Obrigações do T escuro Nacional 
(OTN), junto ao Banco do Estado da Paraíba S/A. 
este na qualidade de agente financeiro da opera
ção, destinada à irilplantação, ampliação e melho
ria de sistemas de abastecimento d'água e esgo
tos sanitários em diversos municípios do Estado. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
-Senado Federal, 22 de s.etembro_ de 1988.

Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO 
N• 103, DE 1988 

. Autorizã-a Prefeii~ra ·Municipal de lpa
meri, Estado de Goiás, a contratar Opera· 
çáo de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do 
Tesouto Nacional (OTN). 

- Art. 1 ~ t .a Prefeitura Municipal de lpameri, 
_Estado de Goiás, nos termos do artigo 2~ d9 Reso
lução n~ 93, de 11 de_ outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas.do Senado Federal, autorizada a contr~tar 
operação de_ crédito_no valor correspondente, em 
_ç:ruzadqs, ª 80.000,00 Qbrigações do Te_s_ouro 
NaciOnal (ÓTN), junto à caixa Económica Fede
_ial, _esta n~ qualidé!de de agente fi_nanceiro da ope-
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ração, destinada à execu_ção de obras do Progra
ma Produrb, no- município. -

Art. 2~ Esta resolução entra em Vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 22 áe Setembro de 1988. 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Fed~ral aprovou, nos 
termos do art. 42, -iii.dSo VI, da Constituição, e 
~u. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇÃO 
N• 104, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 200.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN_). 

Art 1" É a Prefeiturã Mlinlcipal de Alta Ao
resta, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 
2'1: da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a -contratar operação de cr_édito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2oo-:omr.--oo Obri!=l'acões 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta ml qualidade de agente fi
nanceiro da operação, destinada à execução de 
obras do programa Produrb, no município. 

1 -ATA DA 28• REUNIÃO, EM 23 DE 
SETEMBRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1- Comunicação da Presidência 
- Inexistência de quorum para abertura 

da sessão e· designação da Ordem do Dia 
da próxima sessão. 

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

Senado Federal, 22 de setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que O Senàdo Federal aprovou, 
nos teimas do art. 42, inciso VI, da Constituiç_ão, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO 
~~N'105, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Por
to Nacional, Estado de Goiás, a contratar 
operação de crédito no valor cotTeSpon· 
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obriga· 
ções do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Porto Na
cional, Estado de GoiáS, no_s termos do art. 2'· 
da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas.do.Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corr_es_-_ 
pondente,_em cruzados, a 80.000,00_-0brigaçôes 
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Eco
nómica Federal, esta na q-ualidade de age_nte fi
nanceiro __ da operação, destinada à execução de 
obras do programa Produrb, no município. 

.Art. 2o Esta resolução e:ntra e:m vigor _na ç:lata 
dé sua publicação. 

Senado_Federal, 22 de setembro de 1988. ~ 
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

1.2 -ENCERRAMENTO 

1.3---: EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 -Comunicação 

Do Senador José lgnácio Ferreíra, referente 
a sua filiação no Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB). 

Sábado 24 2591 

Faço saber que- o semido Feáeral aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se
guint~ _ 

RESOLUÇÃO 
N'106, DE 1988 

- Autoriza a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
a contratar operação de_crêdito no valor 
corresp-ondente, em cruzados, a 
6.400.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do 
art. 2~, da Resolução no 93, de 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução no 140, de 5 
de dezembro de 19_85, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor correspondente, em cruzados, a 6.400.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), sendo 
4.400.000,00 OTN com recursos provenientes do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soe_ ia] (fAS) 
e 2.000.000,00"DTN do .Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento. UrPano .(l?rod~,trl;> ), junto à Caixa 
Económica fe4eral, destinaQqs à Jmplantâçã<?. de 
sjstema de drenagem pluvial e de infra-estrutura 
viária, no municíJ?iO. 

Art. _2° Esta_ resolução entra em_ vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal. 23 de_ setEmlbro de 1988.-
Senador Humberto Lucena, Presidente. - -

2-PORTARIA DO PRIMEIRO SE· 
CRETÁRIO 

N 21, de 1988. 

3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VI CE-LIDERES DE 

PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DÉ COMISSÕES 

PERMANENTES 

Ata da 28'-' Reunião, em 23 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. ~SE/"'ADORES' 

Mário Maia - Aluízio Bezeira - Nabor Júnior 
-Leopoldo Perez- cãrios De'G!rli- Ronaldo 
Aragão- Olavo Pires -João Men!'!zes_- Almic 
Gabriel - Jarbas Passarinho -Alexandre Costa 
-João Lobo- Afonso Sancho- Lavoisier Maia 
-Raimundo Lira- Ney Maranhão- Ounhe[me 
Palmeira - Teotonio Vilela Filho - Francisco 

R_olle:mberg - Lo.!:_!riva! _Bapt[§ta - J utahy Maga
lhães -José lgnácio Ferreir& - João Calmon 
- Afonso· Arinos ..-.:._ Nelson Carneiro ...:....:_· Itamar 
França- Ronan Tito ........:. Severo Gomes- Fer
nando Henrique Cardoso - Mário Covas - Jra
puan Costa Júnior - Mendes Canale - Wilson 
Martins -:-:- Leite Cha~~~s - PirÇ~u Ça[·n~iro. 

O SR~-PRESIDE.N'I'E (Diii:_eu CarneirO)·- A . 
lista. de presença--acuSã- ci ~COfnpareciriiento de· 

35 senhores senadores. Entretanto, não. há em 
plenário quorum regimental para abertura da ses
são. 

Nos temias dO--§ 2° dÕ_-art: 180 do-Regirrlento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa serâ despachado pela Presidência;indepen-
deiliemelite de fêitura. - -- -

Nestas condições, voU encerrar a preserite reu
nião, designando para a essão ói-dinária de segUn
da-feira, dia 26, a- seQuinte - · 
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ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 39, de 1988, que_ autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipa1 de Janduís, Estado do Rio_ Orand_e do_I"!_orte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2,79.Q,OO Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN_), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

2 

Votação, em turno ú_nico, do Projeto de Resolu
ção n~ 4 7, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Astorga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito n_p valor corr~spondente, em 
cruzados, a 3.806,39 Obrigações_ do Tesouro Na
cional (OTN), tendo 

PARECER FAVORAVE_L, proferido em plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 63, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura Muni
cipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação dE: crédito no valor 
c':?rrespondente, em cruzados, a 3.986,19 Obriga
çoes do Tesouro Nacional (OTN), tendo -

PARECER FAVORÁVEl, PrOferidO-em pleriàrh 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu- _ 
ção n~ 64, de 1988, que autoriza a Prefeitura M_uni
cipal de Pau dos_ Ferros, Estado do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 55,00- Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 126, de 1988, qUe aUtoriza a Prefeitura 
Municipal de Ceritenárlo do Sul, Estado do Para
ná, a c·ontratar operãção de crédito no valor cor
respondente,-em cruzªd_os, a 5A14,38 Obriga
Ções do TesoUro Naciona1 (OTN), tendo 
- PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

9 

Votação, em turno únic_o, do Projeto de Resoh.J
ção n~ 127, de 1988, que autoriz~ a Prefeitura 
Municipal de Miranda, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contra~r _ _operação de crédito no valor 
corr:eSpOndente, em cruzados, a 83.082,71 Obri
gaçõ~s do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plená
rio., 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 128, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltaberaba, Estado da Bahia, a con
tratar -operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 250.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN}, tendo 

PARECER _F AVORÀ VEL, proferido em plenário. 

11 

Votação, em turno ·único, do Projeto de Resolu
ção n" 129, de 1988 que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gongogi, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 73309,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

12 

Mensagem ri.9 55,_ de 1988 (n1 63/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a PrefeitUra Municipal de Toledo, Estado do Para~ 

5 ná, a contratar operação de crédito no valor cor~ 
Votação, em turno ún!cn, do Projeto" de Resolu- respondente, em cruzados, a 591.259,398 Obri-

ção n~ 66, de 1-988,-Cjue autõriza a Prefeitura Muni- gações dO Tesouro Nacional (OTN). (Dependen
cipal de Paranavaí, Estado do Paraná, a cOrltratãr- --do do parecer.) 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações -do Tesouro
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

6 

Votação, _em _turno ú_nico, do Projeto de Resolu-_" 
ç:ão n~ 70, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura Muni
cipal de T uriaçu, Estado do" Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente,_em 
cruzados, a 180,00 Obrigações do T escuro Na
cional (OTN), tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em plenáriO. 

7 

Votação, em turno único, do ~rojeto de Reso~J,.l
ção n~ 95, de 1988, que ã.t.itoriza ãVrefeitura Ml.lni
dpal de Valença, EStado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor corresponde_n_te, em 
cruzados, a 80~000,00 Obrigações do Te!!_ouro 
Naciona1 (OTN) tendo _ _ _ 

PARECERF AV ORÁ VEL, proferido em plenário. 

13 

Mensagem n" 68, de 1988 (n" 83/88, na ori
gem}, i'etativa à proposta para que seja autoriza 
a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
1.200.000,00 Obrigações do T escuro Nacioi'laJ 
(OTN): (Dependendo do parecer.)-

14 

Men_sªgem n" 70, de 1988 (n" 85/88, na ori
-gerti)~-relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipa1 de Bonito, Estado do Mato 
Grosso do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente. em cruzados, a 
12.575,32 Obrigações_ do Tesouro Nacional 
(OTN). (Dependendo de parecer.) 

15 

Men~gem n.~ 76, de l9B8 (ri~ 91188, ria ori
gem), relã.tiva à proposta para (Jue seja autoriza"da 
a Prefeitura_Municipal de Paranatinga, Estado do 
Mato Grosso, cf éóntr~ õperaçãó de ciédito no 
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valor correspondente, em cruzados, a 66.075,65 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Depen
dendo de parecer.) 

16 

Merlsag-ein n° 139, de 1988 (ft 241188, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Esta-do de 
Mato Grosso, a ·contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 100.0_00,00 
Obrigações do Tesouro Nacionãi. (O"(N). (Depen~ 
dendo ~e parecer.) 

17 

Mensagem n~ 140, de 1988-(n~ 242/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a PrefeitUra Municipal de SinoP, EStado do Mato 
Grosso, a contratai operação de cfédiiO no valor 
corr_:spCmdente, em cruz_ados, a 713.546,03 Obri
gaçoes do Tesouro Nactonal (OTN). (Dependen
do de parecer.) 

18 

Mensagem no 191, de 1988 (n~ 370/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do 
Espírito Santo, a contratar operação de_ crédito 
no valor correspondente, em cruza-dos, a 
80.000,00- ObrigaçõeS -dó- Tes_oüro Nacional 
(OTN). (Dependendo de parecer.) • 

19 

Mensagem no 200, de 1988 (n~ 381188, tia ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Alagoas a contratar ope· 
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 3.855.086,13 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.) 

20 

Mensagem n~ 203. de 1988 (n~ 386/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo do Estado da Bahia a c-ohtratéJ.r opera
ção de crédito no yalor correspondente, em cruza
dos, a 60.000.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN). (Dependendo de parecer.)· 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es
tá encerrada a reunião. 

(Levanta-se a Ieum"ão às 1 O horas e 30 
minutos) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS-TER
MOS DO§ 2' DO ART. 180 DO REGIMENTO 
INTERNO: 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lência que a partir do dia 1 O de julho de 1988 
deixei a Dãi1cada do Partido do Movimento Demo
crátis-o_ Brasileiro (PMDB ), passando _a integrar a 
do Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB). 

Atenciosas sa.udações. -Senador José lgná-
cio Ferreira. _ 
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PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETARIO 
N' 21, de 1988 

O Primeiro Se<:retário do Senado Federal e Pre
sidente do Conselho de Supervisão do Cegraf no 
uso de suas atribuições e considerando o des-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) 

pacho autorizativo do Presidente do Senado Fede
ral no Processo n" 008652/88-0, resolve: 

Prorrogar, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar 
de 1 ~-1 0-88, o prazo de permanência do servidor 
Luiz Fernando Gomes, médico, Qasse B do Qua
dro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Fe-

Sábado 24 2593 

dera!, em Paris, França,_ a fim de que o mesmo 
<::onclua, com ônus totaJ para o Cegraf a missão 
de Estudos de que trata a Portaria n" 22, de 1987. 

Senado Federal, 23 _de s~embro de 1988. -
Senador Jutahy Magalhães, Primeiro SeCretá~ 
rio. 



República Federativa do Brasil , 
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SEÇÃO 11 

TÉRÇA·FEIRA, 27 DE 8ETÊM8R0 DE 1988 . BRASWA- DF 

SENADO FEDERAL 

. 1-ATA DA 29' RE(JNJÃO, EM 26 DE 
8Eil!MBRO DE 1988. 

1.1 - ABERTURA-
1.1.1- Comunlcaçóes da Presidência 
- [nexistência de quorum para abertura 

da sessão, .. 
- Convocação de sessão extraordinária 

a realizar-se amanhã, dia 27, às 14 horas e 
30 minutos, com ordem do Dia qUe designa. 

1.2- ENCERRAMENTO 
1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO. 
1.3.1 - Mensagens do Senhor Presi-

dente da República 
-- N9 209/88, rEifeiEinte à es'colha do Sr. 

Milton Bezerra Cabral, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
SocialiSta da Roménia. 

- N~ 210/88, referente à escolha da Sta. 
Anunciata SaJgado dos Santos, Ministra de Se
gunda Oasse, da Cãrrelra de Diplõmatá, para 

SUMÁRIO 
exercer a função de Embaixador do Brasiijun
to à Rep(Jblica Unida dos Ç:irnarões. 

- N• 205188 (n' 388188, nà oiigem), resti
tuindo autógraros éie projeto de lei ~ncloil.aM 
do. 

- N• 206 a 208 e 211188 (n•s 389 a 391 
e 402188, na oilQem), de aQradecimento de 
comunicações. 

1.3.2- PTojeto 

--projetO_ de Lei do Senado n9 70/88, de auto
ria do Senador Francisd:)Róller'nberg, que 
acrescenta artigO ao Capitulo li - "Do trata
mento e da recuperação", da Lei n9 6368. 
de 21 de outubro de 1976, que"dispõe sobre 
medidas de prevenção e repressão ao tráfk:ó 
ilícito_ e uso indevido de substâncias entorpe
centes oúque· ifeterminerh-dep-endêllda tisica 
ou psk:iuicá, suprimindo-lhe o artigo 16, do 

_ Capítulo 111~ "Dos criines· e das penas," discri
minaJ_lâo o usuário de drogas'dependenciarl-

tese prevendo às medidas cabíveis à su~ recu
peração -pSicÕssodal. 

2 '-INSTITtiTO DE PREVIDllNÓA 
DOS CONGRESSISTAS 

- -Ata da 109 Reunião Ordinária, iealizada 
em i6de jUÕho de 1988. -. 

- Pareceres referentes _a análise dos Balan
cetes Patrimoniais, dos- D-emonstrativos das 

- Receitas e Despesas. 

-Demonstrativos das contas Receita e 
Despesa. 

-Balancete Patrimonial 

3-ATADECOMissAO 

4-MESA DIRETORA 
5 -liDERES E VICE-LiDERES DE

PAR11DOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 29" Reunião, em 26 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Dirceu Carneiro 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES:_ 

Nabor Júnior- Rona1do Aragão - Alexandre 
Costa - Edison Lobão - Chagas Rodrigues - o 

Od. Sab6ia de Carvalho -Raimundo Lira- Ney 
Maranhão - Mansueto de Lavor - Frandsco 

Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy Maga
lhãe:;-lrapuan CostaJúruor- Pompeu de Sou
sa - Meira Filho - Affonso Camargo - Dirceu 
carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A 
lista de presença acusa o comparecimento _de 

16 Srs. Senadores_:_ Entretanto; não há em plenário 
o quorum regi!'fle~tal para a abertura da sessão. 

NOs termos dp § 2? do art. 180 do Regimento 
_ Interno, o expediente que se en_contra sobre a 

r;nesa será despachado pela Presidência, indepen-
dentemente' de leitura. -

\ 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

PASSOS PORTO DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade d;:~ Mesa d_o,Senado F_e_dera! _ Diretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL OA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Di reter lndustri.:,l. , 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oíretor Adjunto 

AsSINATURAS 

semeStral ···············'·····~····~----~-Mr-·····.··.·--r~·";" Ci$ ~-~-'~. 

Exemplar Avulso 
·······················-~---······'""'··~"'""-'': 

Tiragem: z.zon:exemplares. 

Nestas condiçõés, vou encerrar a presente reu- · .. 6 
niio, convocando sessãO· extrâordiilária a re·ali- , . . 
zar-se amanhã às 14- horas e 30 'miflutoS ç--· - - __ Votação, em turno umco, ~o ProJeto _de Resqh,~-
a seguinte ' ' Qm ·çao n"' 70, de 1988, que autoril.a_a Prefeitura MtJ~-

. · · cipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contra~r 

ORI>EM DO DIA 
1 

Votaç_ão, em turno único, do P(Ojeto de Resolu
ção n~ 39, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado_ do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de CJ'éditQ no valor- corr_es
pondente, em cruzados. a 2. 790,00 Obrigações 
do Tesouro Nacion~l ~ OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, piofe'ndo em plenário. 

2 

Votação, em turno único, do ProJeto de_ Resolu
ção n947, de 1988,que a:Utolíza_a Prefeitura Murll
cipal de_ Astorga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor com!spondente, em 
cruzados, a 3.806,39 Obrigações-do Tesouro Na
dona! - OTN, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenáiio. 
3 . 

'operação de crédito no valor correspondente, er:n 
cruzados, a 21.738,72 Obrigc;~ções.dctT~spyt:_o 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

7 

, .-· Votação, em turno único,-çlo Projeto cie)~éSQh,a
ção n., 95, de 1988. qu~ ;:~utoriza,a Pref~itu~a M.Urii

- cipal de Valença, EstadQ .da .Bahia, ~ cÇ>ritf8tar 
operação de crédito no valor C:orr~~poÍl.dénté, ~in 
•Cruzados, a 80.000,00 Obrigações do_ T €!s0Uio 
Nacional - OTN, tendo · · - _ ' ·· · ' 

PARECER FAVORÁVEL, prof~ rido en: pl~náÍio. 
8 

Votação, em turno único, dq'P.rojetQ d,e.Resolu
·Ç'áo n9 126, de 1988, que' autoriza a Prefeitura 
Municipal de CentenáriO âo Sul, -Estado do Para

Tná,_a contratai operação de.crédito' no Y~or. -cor
respondente,-em érúzados,... ã._5.414,38 Obriga
ções do Tesouro_ Naslona]- úTT'(tendo 

J ~ PARECER FAVORAVEL. proferido em plenário. 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção n'~ 63, de 1988, que autoriuu~ Prefeitura Muni- 9 

cipal de S_ão Josê d_QJ'jQrte, Es~do do Rio Grande _-Votação, em turno úhico, do Projeto de Resolu-
do Sul, a contratar operação de crédito no valor ção_ no 127, d~ _ 1988, que _aU!Orizã: a Prefeitura 
correspondente, em cruzados, a 3.986, 19 Obriga- Municipal de, Miranda, Estado- do Mato Grosso 
ções do Tesouro Nacional- OTN, tendo rdo Sul, a contratar operação de crédito na valor 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. !correspondente,'e"m cruZados, a 83.082,71 Obri-
4 gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo. 

r ' PARECER FAVORÁVEL, prb~eiido em plenário. 
Votação, em turno único, do Projeto de: Resolu-

ção n' 64, de 1988, que autoriza a Prefeitu(a Muni- ·1 O 
cipal de Pau dos Ferros, Estãdo do Rio ·ara.nde .. Votação, em turno Ónico, do PrÕje-to de Resolu-
do Norte, a contratar operação de crédito no ~alor ção n9 _ 12_8, de 1988, que _autoriza · ~ I'_refeitura 
correspondente, em cruzados, a 55.000,00 Obri- ;. Municipal de itaberaba, Estado da_ Bahia, a con-
g,..,.ões do T escuro Nacional- OTN. , tendo - - 1 ~)" ..... 1 ~ tratar operação de crédito no ~a o_r corr~sp~m-

PARECER F AVOru\VEL. proferido em plenário. dente, errl cruzados, a 250.000,0Q Obrigações do 
S TesoQro Nacional- OTN, tendo ' 

.• _· · PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção n"' 66~ de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni- _11 cipal de Paranavaí, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em Votação, em turno único, q.o Projeto de Resolu-
cruzados, a 80.aoo;oo Obrigações do Tesõuro ção no 129~ de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Nacional - OTN, tendo - MUnicipal de Gongogi, Estado do Bohia. a con-

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. tratar ilperliçlio de cr&llto no valor conespon-

d~nt~.- erO :c~4o.s _"a 73 . .;309p0. Óbrigações- do 
Tesóu.ro Nacional - OTN, tendo 
· PAREcERFAVORAvEl.,profendoem plenário. 

.12 

~nsagem n' 55, de 198!1 (n' 63/Sa na ori
g_em), reJátiva à PropoSta parà que seJa autorizada 
a.Prefeitu"ra Municipal de Tol~o._Est.a,dp do _Pz;~ 
ná, a contratar operação de créditp .n.p v_alor cOr~ 
respondente: em· cruzad,os, a 591.259,398 Obri~ 

.. gações do- Tesouro Nacion*l_ -~ _QTN. (Depen
dendo de parecer.) 

13 

Mensagem 'no 68, de 1988- (n"'. 83/88,_ na ori· 
gem), relativa. à. proposta para que SeJa autorizâda 
a' Prefeitura "Muniçipal de Dourado~._ Estado do 
Mato Gro"ssd do Sul_,_ a contratar operação de cri
dito no valor correspondente;· enl Cruzados, a 
1200.000,00 Obrigações do Teso~o NadQMI 
- OTN. (Dependendo de parecer.) -

. . 14 . ,':' ' 

Mensa!1em ·n~> 70, de 1988 (n" 85/88, na :ori
·gem), relativa à proposta para que seja autoriz.&cfa 
a Prefeitur_a Municipal de Bonito, Estado do Mato 
Grossb'do Sul, a contratar OperaÇãO de crédito 
no valor correspondente, effi cruzadoS, ._-a 
12.575,32 Obrigações do Tesouro_ Nacional ....:..... 

' om (Dependendo de parecer.) 

15 --- -

Mensagem r\ o 76; de 1988 (n?-91188. na ~~
gem), relativa à proposta para que Seja aUtorizada 
-a Prefeitura Municipal de Par_an~tinga, Estado dp 
Mato Grosso~ a. contratar operação de_ crédito nó 
valor correspondente_. em cruz~dps, _a 66.075,65 
Obrigações do T escuro Nadooa_l - OTN. (Oe
pendendo de parecer.) 

16 

Mensagem n~ 139, de 1988~ (i:t~, 24,1~~'-n3: o~
gem), relativa à proposta para que, seja autorizada 
a Prefeitura Munidpai de Pedra Preta, Estado do 
Mato Grosso; a _contratar oper~çãp~ d_e crédito nO 
valor correspondente, em cruzados, a lOO.OOO,QO 
Obrigações do Tesou~o Nacional.- OTN. (De
pendendo de parecer.) · · 

17 

Mensagem n• 140, de 1988 (11" 242/88, na ori
gem), relativa à proposta para que' Séja autolimda 
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a Prefeitura _Mtciibl~âÍ 'de 'Sin'oP: EStãdo'do' MatO~ : .ç~~ ~ a·e: En9enharia Industrial, 'Universidade-. 
Grdsso', a contratar Operação de crédito no valor Maokonzio, São Pa"uJo, 1943/47. - -
correspondente, em cruzados, a 713.546,03-0bri- Curso Slq;erior dê- Guérfa, EscOla Supe~or __ de 
gações do Tesouro Nacional- QTN. (Depen- Guen:a, Rio de Janeiro, '1976. · -
Qendo de parecer.) Diretor de"Effipresas da Indústria Textil, Mecânica, 

'18 

Mensagem n~'-191, de 1988 tn~' 370/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Guarãpari, Estado do 
EsPíritO Santo; a Contrãu.i( operação de crédito 
no valor cqrresp,o,ndente, em cruzados, a 
ao.ooo;oo bbri9ações do Tesouro Nacional -
OTN. (Dependen~o de parecer.) 

19 

MensaQem.n? 200~ de 1988 (n9 38118_8, na ori_
gem}, i"elatívâ â PrbpôStà Pai-à <iUe 'séjà àUtorizado 
o Governo do Estado de Alagoas a contratar ope
ração de crédito no vaJor correspondente, em -~ru
zados,· ci 3.'855.086,13 ObliQàÇões do Tesout9 
Na~io~al- ?TN: (Oeperid~':'Jdo ~c:; parece~.) 

20 

Mensagem. n• 203, .de 1988 (n' 386/68, na oli
gem), relativa à propbsta para que seja autoriZado 
do Govenl.ó .do ,EStado da Bahia a coritr'atar opera
ção ele cré.cllto no valor correSpOndente, em cruza
dos, a (?Q.QQO.QQO,OO ObrigaçõeS dO Tesauro Na-
cional- OJN. (De~end~nd? _d~ .P?re~er.) , 

O SR. PRE'SIDENTE (Dirceu Carneiro) --'Es
tá encerrada a reunião. 

COnstruÇão Cwil, na Paraíba e Rio de Janefro, 
1948188::- .. ·. . . . 
Associado" à empresa de Cómunicaçaó (TV) na 
Parail>a, 1948/88. . · 
Presidente da F ederaçã.o das IndústriaS do Estado 
da Parilíba, -1949152: -- · · ·. 
Diretor Se:crefárlO e Diretof Viçe-Pr_esidente da 
Co"nfeaefaÇãõ NãCtõna, da Indústria -- CNI, 
1954162: :·. ~- ~--- ... -- .• ·. 
Membro do Conselho Nacional do SES! -Ser-
viÇO Sodc,J dà'IildUStría, ~1954/00. . . . -. 
Deputado Faderal (PlB -Paraíba),I_983/66. . 
Deputado Federal (ARENA- Paraíba), 1967 riO. 
Senador da República (PDS- Paraíba), 1971178. 
SenacJor da RepUblica (PFJ, ---:_Paraíb?J119'79/86. 
2~ SeCri""tãriO-àaMesa Dii'etortl, Senã"do Federal, 
1973rl4. 
Presjdente da _Cori:lissão_ de Economia, Sénadp 
Federal, 1975r16.' - · ·· ' ·· ~ __ .. · 
Presidente da Comiss8o çle Seguianç_~ __ f:iacio~al, 
Senado Federal, 1977rl8: · · · 
Presidente da Comissão de Minas e Energia, Se-
nado Feáeia~ 1981/82. -
39 Secretáriõ da Mesa Diretora, Seilado Federal, 
1983/84. . 
Relató_r: do Regulamento da EJ~iç_ã~~r~ J?r~~i-
deíife-aa·Rep®Iíca, ·senàdo:Federal. . 

'Preside'nte dã COmissãO_ e; Tecnologia, Senado 
_ , (Le.vanta-se a reunião às 15 f!o,ri!s e 05 Federal, 1985/86. - - · · - ·- - - · 
mfn~.) · · ~ ~- .- ·--- ·~ - - · · ---~ ---~~-~-~ ~Titular da CõriiisSáO de RelaçõeS EXteriores, Sena-

EXPEDIENTE DESPACHADO 'NOS TER- do Federal, 1973/87. . • _-
MOS DQ § 29 DO ART._ .180 DO R~OIMEN"!"O Membro do Dh:etório Naciorial do PDS, Senado 
INTEJ<NO; Federal, 1971rl8. 

• · · MENSAGENS Membro do Diretórlo Nacional do PFL, Senado 
• . · • - . - --' .. . , ---, Federal, 1985/88. 

DO PRESIDENTE DA R.EPOBUCA Vice-Presidente do Parlamento_ Latino Americano, 
Submetendo à deliberação do Senado Federal Senado Federal. 1'982/86: _ .· -- -

a escolha. de nomes indicados para função cujo · Relatar· da CPI sobre o Acordo Nuclear Brasil-~~ 
provimento depende de sua prévia aquiescência. gentina, Senado Federal, 1982185.- ~---- .. -, 

' ' l r- T •. r - - - - .. r,- Representante da Indústria no Conselho de Admi-
MENSAGEM N• 209 de 1988 nistração do IAPI -Instituto de Aposentadoria 

. (1'1: 400/88, na ortgem) 
Excelentíssimos Senhores Membros do Sena

do Federal: 
De conformidade com o artigo 42 (item III) 

da Coristltt:Iição, tenho a honra de -submeter à 
aprovação" de Vossas Excelências a _escolha, que 
deseja 'fázet~ 'dO Senhor Milton Bezerra Cabral, 
para exe'rCer a função de Embaixador do Brasil 
junto à RePúbliba-Sodalista da RomêrU:~:, nos ter
mos dos artigos 56 e 59 do Regulamento de Pes~ 
soai do· Serviço Exterior, baixado pelo Decerto 
n9 93325, de 1 o de Outubro de 1986. 

2.- Os méritos do Senhor Milton Bezerra Ca
bral, que rtu~ indUziram a escOlhê-lo par!!' o desem~ 
penho deSSa' elevada função ·constam da anexa 
infomi.ação ·cro-·Mmistério das RelaÇões Exteriores. 

Brasília, 23 de·setembrode 1988.-José Sar-
ney. . ' 

INFORMAÇÃO 

CURRJCGLC/M 11TAE: 

DoutOr MILTON BEZERRA CASRAL 
Umbezeiro, Paraíba, 6 de outubro de 1921. 

e Pensão dos lndustriários, 1960/62. 
Diretor do IBC pãra -os- países do Ç>ii~nte Médio 
e NOrte- da ÁfriCa, Com escrit6rí0 em Beyrouth 
-Líbano, 1988(69. · · • . -
GovernadOr do Estado da Péirãíba, 1986187.
Chefe da Delegação Patronal à 48• CO'nferêilcia 
lntemadonaJ do Tràbalho-Ort:~ Genebra; Süi-
'çª, 1958, . ' '· ~ . . -' .. . '· .. 
Delegado d~ .Coôlederaç~? Nacional da lndústf:ia 
à Con(erência lntemacionaJ de lnvestimento, Nova 
Orleans, EUA, 1960. · -
~egado da Confederação Nacional da Indústria 
à Coruerênda lritemaclonal de Investimento, São 
Franciséó, ÉOA, 1967. · , 
Repres_entante do Senado Federal na Conferência 
Interparlamentar sobre Poluição· do Meio Am'?i~n-

. te; Roma, 1974. - - -
Observador do Senado Federal na III, IV e V Confe
rência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
reaJizadas em Genebra, Sulça e Nova York, ECJA, 
1980/82. . '' 
Ordem do Mérito Tatnarldaré, Ministério da Mari-
nha, 1972. -
Ordem do- Congresso N'acional, Grãrrde Oficial, 
1973. . ... - • --

Ordem do· Mérito Naval, Comendador,- 1'-\ir}i~~rio, 
da Marinha, 1980. . · · - · · ' · ' . · 
Oi'dem do lpii'anga, Grão~Mestre, Estado d~ São,· 
Paulo, 1981. . 
Ordem do Mérito; FOrças Armadas, Grão--Mestre, 
Estado Maior das Forças Armadas, 1986. - - -
Publicações: __ _ 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Editora SE-
GRAF, Brasília; 1971. --- -
A Crise Brasileira de Combustíveis ü(Jüidos1 Edi; 
tora SEGRAF, Brasllia,-[973,- · · --- - · 
Ação Parlamentar, Edttora SEGRAF, S:rasília~ 
1973. • .. . .. "-- . . .. 

Següto Desemprego, Edítora SEGRAF, Brasilia~ 
1975. ' . . .-.,·. .• 
Política Nacional do Melo-Ambiente, Editora sE: 
GRAF, Brasília, 1978. - - -
AS Novas Frontefras· do Mar, Editora SEGRAF, 
BraSília, 1980. 
Integração Econômica da América Latina, Editora 
$EGRAF, Brasflia, 1983. - : - . . . 
A Questão· Nuclear, EditOra ·sEGRAF: Brasíliê!, 
1983. . . 
O Doutor Milton Bezerra Cabral é Casaaõ COm 
a Serihora Myriam Ernany de Mello e SilVia Cabral, 
tendo três filhas: Elizabety, Maria CriStina e Anna 
Th 

. ... . .. 
ereza. 
Secretaria de' Estado das Relações Exteriores, 

em de de 1988.-Sergio Barbosa 
Semt, Chefe c;io Departamento do Serviço Exte-
rior. 

·---- - -

(À Ço;pisSdo'de Relações ~erlorei.)_ -

-~·MENSAGEM 
N• 210, de 1988 

(I'!• 401/88, na origem) 

ExceierltíSs1ril6s SenhOres Meffibi-os d_o: sena-
do Federal: . - · -

De conformidaC:Ie ·com o artigO 42_{itein.~ll)
da _Constituição, tenho a 'fiOili-a di submeter à 
aprovação de Vossas ExCeJêriciaS a· escolha, (Jue 
de$_ejo fazer, da S~nhora Annundata Salgado dos 
SantoS, Ministra de-Segundã.- dasSe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embai
xadora do Brasil junto à República Unida dos Ca
mal-ões, nos termos dos a·rtigos 56 e 58 do Regu~ 
Iam~n.tp_ de Pesso~.l do Serviço I;xte_ríor, ~aixado 
pelo Decreto n9 93.325, de 19 de outubro de-1986. 

2~ os-mêrltOs--dã MrnTStriAririunCiata Salgado 
do__s,Santos. que me induzirem a escolhê-la para 
o desempenho dessa elevada função, constam 
da ane_~ infoJ11lação do Ministério das Relações 
f:xt.ériofes: ~- - . . -- - - --

-Brasüic!,23desetembrode 1988.-JoséSar
ney 

INFORMAÇÃO 

CGRRICGLM VITAE:· 
MINISTRA ANUNCIA TA SALGADO D_OS. SAN
TOS . 
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1932. 
Filha de Antonio PaduJa e 
Sylvia Teixeira Bàltar. 
Bacharel em Direito, FD-UBIRJ 
Cill's'ó'"'de Preparação- à ·carreira Diplomata, IRBr. 
CurSO de Aperfeiçoamento de Diplomatas,IRBr. 
Cônsul de TerCeira Oasse, 9 de junho de 1960. 
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Segundo Secretário; antigüidade, 18 de março 
de 1964. · · · . . .. · . . 
Primeiro Se<:retário, meredmento; 16 de junho 
de 1969. . . _ 
Conselheiro, merecimento, 6 de setei'nbro de 
1973. -
Ministro de Segunda aasse, ineréciménto, 29 de 
junho de 1984. - -
Assistente do Chefe da Di\;sã,Q do P~s9al, 1960. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Econ&:nico 
e Comercial, 1961. 
Auxiliar do SeCretário-_Oetal-Adjunto para Assun
tos da Europa Oriental e Ásia, 1961. 
Assistente do Chefe da DiviSão do Pess~J. 1961. 
Assistente do Chefe da Divisão c;ie Cotnünicações 
e Arquivo, 1969no. " ___ _ 
Chefe, substituto, da Divisão de Comunicações, 
1969no. . . . 
Assessor do chefe do Departamento de Organis
mos Intemac:ionais, 1_ 979/81. 
Chefe de Divisão de Organismos Internacionais 
Especializados, 1981/85. . . . .. 
Genebra, Delegação Permanente, TerceirO Secre-
tário, 1962/64. · . . . 
Genebra, Delegação Permanente, Segundo Se-
cretário, 1964. 
Montevidéu, Segundo Secretário, 1964/68. 
W.ashington, Primeiro Secretário, 1970n3. 
Washington, Encarregado do Serviço Consular, 
197om. 
Novq Orieans, Cônsul-Adjunto, l9i3n4. 
Nova Orleans, Encarregado, 1973. 
Nova York, ONU, Cons-e1heiro, 1974n6. 
Washington, Conselheiro, 1977n9. 
Atlanta, Cônsul-Geral, 1985/88. 
Reunião do Comitê do Tráfico .Ilícito e XVU Sessão 
da Comissão de I;ntorpecenies, Genebra, 1962 
(delegado-suplente). · 
XXXIV Sessão ·da COmissão de Indústrias Mecâ
nicas, OIT, Genebra, 1962 {membro). 
Conferência da ONU sobre o Cacau,_ Genebra, 
1963 (membro). . . 
Reunião Extraordinária de Ra,diocomunicação, 
Genebra, 1963 (obseM!dor). 
XVII Assembléia Mundial de- Saúde,_ Oen-ebra_, 
1964 {membro). . . . . . • 
XIV Assembléia Anual dct ComiSsão fnteram_eri
can& de Mulheres, Montevidéu, I96'Z (~eteQado-· 
suplente). __ __ ____ _ _ _ . . . .. ______ _ 
LX Sessão do ECOS.OC. Nov.ªYork, 197~ (dele-
gado). . .· . ~ ... 
Conferência Mundiar da D~ad8_ das_ Nações Uni· 
das para Mulher, Copenhague; 1979 e !'980 (sub- · 
chefe). _ _ _ . . _ _ .. ___ -.. -

AMinistraANNUNCIATASALGADODOSSAN
TOS se en<:ontra nes~ c:;lat;a no exerdcip de suas 
funções de Cônsul-Geral -dô Brasil em Atl~_nla. 

Secretaria de; ~c;(o _ qM._Relaç;ões Exteriores, 
de de 1988 . ...::. Sergio Bllll>ou Ser-

ra, Chefe do_ Departamento do Serviço· Exterior. 

(Às ComisSões de Relações Exteriores.) 

MEI'ISAGE!M DO PRESIDEI'ITE 
DA REPÓBUCA: 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lol 
sancionado: 

N• 205/88 (n' 388188, na origem), de 23 do 
corrente, referente ao Projeto d~ Lei da Cimara 
n9 32 de 1988 (n9 665/88, na origem), que altera 
dispositivos da Lei n9 6.923, de 29 de junho de 

1981, que dispõe sobre o Serviço de Assl~cia 
Religiosa nas Forças Armadas. Projeto que se 
transfOrmou na Lei rv' 7 .672, de 23 de ~embro 
de 1988. . c - • • • 

De agracleclntento de comunlcaçbes: 
N9_ 206/88 (n9 389188. na origem}, de 23 do 

corrente. referente à aprovação da· matéria conS
tante da Mensagem da Presidência da R~púbUca 
n• 154, de 1988. . . 

N• 207/88 (n' 390188, na origem), de 23 do 
corrente, referente à_ aprOvação- das ma~riás 
constantes das Mensagens da Presidência da Re-
póbUca n• 49, 352, 353, 354, 355,357, 358, 359, 
361, 363, 366, 367, 368, 371, 372, 373, 374. 
375,377,378,389,398,408,409,411,412, 
559, ~62. 563, 517. ~96, 719, 720. 7.21, 722. 
723, 731, 732, 733, '135, 736, 737, 738; 739, 
740, 741, 742, 743, 744, 747 e 7~1. de 1987: e't. 56;· 59,67, 68, 69, 94, 115, 121. 126, 137, 
188,171,173,175, 177e371,de 1988. 

No 208188 (ni 391/88, na origem), de 23 do 
c;orr~nt~. refer~nte à aprovação das matéri~s 
cónstantts daS Mensagens da Presidência da Re
pública n• 287, de 1986; e197, 234, 336, 247, 
299 e 300, de 1988. 

. N• 211/88 (11" 402188, na origem), de 23 do 
cQrrente, referente à aprovação das matérias 
constantes das Mensagens da Presidência da Re· 
pública n• 294 e 297, de 1988. 

. (À publicliÇio) 

PROJETo DE LEI tio sEriADO 
- N• 70, ele 1988 

Acreoc-.,; IIIUgo aoéa.,ltwo 11 ~·"Do 
-to e da recupençáo", da Lei n• 
6.368, de 21 de outubro de 1976, que 

· "dúp6e iobn! medldu de prevençio e 
. repreuioaotnllc:oDidtoeuaolndevldo 
. de ouboündu ento~peeent.es ou que de
: terminem dope~nda lislca ou pslqul
. ca", ouprimlndo-lhe o IIIUgo 16, do Capl-

'. tuloW-"Doscrlmesiedaspenu",dls
. c:rimiJwJdo o uoumto de drogas depen

. --dendanteo e prevendo as medidas adri
""'" i .... recupenção pslc:oooodal. 

O C~gtess_b Nacional decreta: 
Arl 19 A Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 

- 197~ que .. dispõe sobre medidas de prevenção 
e fepressAo ·ao tráfico ilícito e uso indevido de 
si.Jbst!indas entorpecentes ou que determinem 
depen~cia fisJca ou psíquica", continuará vigcr 
rendo cõm as ~ntes alterações: -

"1 '-Acrescente· Se ao Capitulo O- "Do trata· 
inento e da recuperação .. , artigo, que terá o n9 
~~·.com a seguinte redação:· 

"M 12.. Ao ctependerlte ciUe-adquirir~ 
guardar ou trouxer consigo, para uso próprio, 
substAncia entorpecente ou que determine 
depen~n<:ia física ou psíquir.a, sem autori
zação óu em -desacOrdO com determinação 
legal ou regulamentar, aplicar-se-ão as se
guintes medidas: 

I-tratamento ambufatorial o_u hospitalar, 
desde que comprovada sua dependência, 
mediante notificação judicial pm-a que se 
apresente a um estabelecimento próprio a 
esse tipo de tratamento, de natureza pública 
ou cieâendado pela administração pública. 
O. estabelecimento encaminhar,, mensal· 

Setembro de 1988 

m~nte, ·ao-Julz, comprovante de compare· 
-~imentp do paciente, ate a Sua alta defin~a. 
em nível ambulatorial; 
.ll-assistência do serviÇo social compe

tente, ligado ou não à institujç:,ão ,terapêutic_a 
que acompanhará o dependente, atê a sua 
completa reabilitação social. Nesse procedi
mento dever-se--á buscar a devida participa· 
ção da familia e a inserção do dependente 

_-no mercado de trabalho ou, na sua impossi
bilidade. o desempenho deste em urT'Ía insti
tuição f~antróplca, sem remu[1er~ção, P9"' 
dendo o Juiz determinar: a periodicidade dos 
relatórios do s~rvi~o social.~ c.o1WQCa_r a pre .. 
sença dos familiares clo.dependen~. quando 
julgar'necessário; · 

DI- aplicação de pena por desobediência, 
a critério do Juiz, ao dependente que não 
atender à notificação judic@l ou t~r~Sce' re· 
frat.ário ao tratamento ou à. abordagem do 
servíço social, pena esta que, se ,de dtt.~çio, 
não poderá -ser superior à _minima presc.rita 
nos· casos previstos do Capitulo lP," 

2•-Suprima~se o artigo 16 da Leh 
_3•- Renumerem-se os demais_ artigos, con· 

sÕailte as alterações supracfiadas. - -
Art. .21 A presente Lei entr{l er:n vigçr na. _data 

de sua publicação. . _ --~· 
Art. 39 . R~ogam~se _as_ ?_isposições_ em con-

trário. 

Justificação 

As modificaçÕes proposta$ ru_~'pi-eserite inlda
.I:MI vi~ ~ pr:eencher uma lacuna_ e Corrigir cfia.. 
torçao exist,entes na Lei n• 6.388, de21 deoutubn:> 
de 1976. . . . . . 

No primeiro caso, trata-se de indicar com maior 
precisão a maneira pela qual o dependente rece
berá o tratamento e a assistência do serviço social, 
objetivando a sua completa reabilitação biopsi
cossocial. No segundo, intenta-se conferir ao 
usuário de subStâncias dependenciântes o trata
mento que seu caso requer e não a sua apenaçio 
pura e simples como criminoso comum. 

Essa incriminaç:Ao do dependente, além de es
tigmatizante e discriminatória, não conSeguiu. até 
hoje, reduzir o consumo de drogaS entorpecentes 
e/ou dependenciantes, também não tendo sido 
eficaz como medida repressiva dessa conduta e 
de proteção à sociedade. 

Sabe-se, atualmente, que o usuáiio dt drogas 
é um indivíduo doente pslquica ri/oú sodoimente, 
nect$Sitando, sobretudo, de socorrO terapêutico 
em ambas as i~n:clas. Por outro lado, a sua 
recuperação tem forte imapcto social, com notá
vel efeito-demonstração, induzindo 'outros _usuá
rios ii procura de ajude. · 

Outros paises de há muito abandonaram a pos
tura repressiva e incriminadora simplista, para 
adotarem, com ·maior sucesso, medidas tellllpêu
ticas reabilitadoras. A supressão· do artigo 16 da 
Lei 11" 6.368 corrigirá o enfoque do detito, situando 
o dependente na categoria de enfertÍ)Q e não na 
de criminoso, o que, via de regra, auni.enta a sua 
discriminação social, princípaJmente quando deti
do em estabelecimentos penais, cUja reconhecida 
precariedade e promíscua <:onvivência funcionam 
mais como escolas çle criminalidade do que em 
estincias de regeneração. 

De outra forma, a inclusão do art. 12 no Capí~ 
tulo 1-''Do Tratamento e da Re<:uperação"-
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vem explicitar a!> medidas cabfvels na reabilitação 
psicossodai do dependente, inJ:lu_sive clareando 
o papel das autoridades sanitárias nas· diversas 
esfer:as de governo. induzindo a criação de institui
ções específicas para o tratamento dos depen
dentes químicos, o que até então era letra morta. 

Busca-se também manter a questão sob o-con
trole enérgico da_ autoridade judicial. de forma 
a· preservar o cumprimento estrito das medidas 
terapêuticas e regeneradoras, através do trata· 

· rrtento médico e da -reabilitação social· pelo traba
lho. Os casos resistentes e refratários- poderão, 
·de igual foinla, ser tratados, mesmo aplicando-se 
a pena ae déSobêdiêncía, a critêrio do juiz. 

Esp-era:se, êõn'l a aprova~ão dessas .modifica
ções à Lei n'l 6368, aperfeiçoar este instrumento 
legal,· atualizando-o à luz das novas conquistas 
da térapéuti.Ca psíquicâ e da inodema abordagem 
dos probleinas de Ordem social. 

Manifestados e justificados. nossos propósitos, 
con6affios que o projeto em-pauta receba o indis· 
pensâvei àpoio para a sua aprovação. 

Sala das SesSões, 26 de setembro de 1988. 
- Franc:is<:o Rollenmerg. 

'' 

, 'ifaiSLAÇÁOOTifDA, 
• . LEI N• 6368, . 

DE 21 DE tx!TUBRO'DE 1976 

Dispõe sob're medidas de prevenção 
e .-epressãb ao tráfico Uidto e uso lnde

. vldc;»: ·de Substâncias entorpecentes Ou 
que detennlriem dependênCia lislca' ou 
polqulca, e dá outras providências. · -· '' .. -- . -

- § 2ç . Os estabelecimentos hospitalares e clíni
tas, oficiais. Ou particulares, que_ recebere~ de
pendentes pára tratamento; encaminharão_ à· re
partição competente, atê o dia 1 O de cada m~s. 
mapa estatístico. dos casos atendidos duran.te o 
mês anterior, com a indiê:açáo do cádigo da doen-

ça, segundo a classificação aprovada pela orQ-.c;mi
iação MUiidiãrde SaUde, dispensada.a menÇão 
do nome ~o p~c:ien~~- ·, . ·, _" · 

· .- -Art. 11.- · -Aoi:lependente que, e~ razãoUa prá
t:J.1:a ae qualquer ihfração penal,' for. imposta pena 

-'Privativa de liberaade- oU medida de segurc;~:nça 
'dt::tentiva _será- diSpenSaaõ trátáménto em ambú
latório intefno-'do sisteinã'penitenêiário onde_esti
ver cumprindO a sanção respectiVa. . __ 

·. · ~ · CAPft<.iLó fn 
-, ~-Ç~~e_f;iàSP~as 

·~ ~---- ·-· '-'--~. ' . ' . . ,, __ ,_ ·- ,) ; . 
_:_ Ah. 12. · kneôrtarou exportar, remeter, prepa
rln', prcklui.ir, adquirir, Vehder:-eXpOr à venda Qu 
oferecer, fornecer ainda qúe · Qratuitamenté',- ter 
em depósitO, transportar; traZer consigo, gua~dar, 
prescreVer; ministrar ou entregar, ·de qualquer. for
ma;·ã··consumõ substância entorpecente o'Ulque 
determine dependê'ncia fisicá ou -psíquica, Sem 
autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar: ' · 
'Penà:.:.,.RéchJs'"ao; dé 3. (!'rêJWi115 (q~l1)ze) 
anos, e pagarpentQ de.50,,cinqüenta) a 360 (tre
zentos e sessenta) diás:.muJtá. ' ' 

·;•,··§ 11 Nas~smas.pênas.int'OHe.(Juem, inde-
, vidament.e! ' .o. ... 
~ • :·1-:- importa ou exporta, temete~ produz, fabrica, 
• adquire, vende,' expõe à venda ou.oferece,>fomece 

____ ..... : .. ':. . .' .. : ... ~ .............................. :.: ... : .. :.;: ............ -. ..... _____-::ainda que gratui~mente,_ tem em depósito, trans--
- ' • 1 • porta, traz consigo-ou guarda matirla:-prima desti-

. , .. _ , . CAPITULO II . nada- .à prepara-ção ,de. substânda entorpecente 
~ 'fràta.mento e da Req~peração • · qo que detérmine depentl.êr\cia física oU' psíquica; 

' . ' . ' ' . ".~- n -semeia;cultiv.a":ouJaz.:a.tolheita de plantas 
Art. & 'os dependentes de subst,ânCias~entor- ·-destinada!.ii à· preparaÇ'ão. de entorpecente ou de 

pecentés', óó ·que determinem c;le'pendênéja física 'Scbstância ·que --determine .dependência ftsica ou 
ou psiquic'a,'ficàrão sujeitQs ªs medi_à.as previstas psíqüica.' __ - -- - - - - ---
rieste capítulo.· . · _ _ · _ · § 29 _ Nas mesfJ!as penas i!lf:Qr_re! ai-9-da, 

Art. ~-:~redes dos ser:viç,o~ _d~ __ S;aúde .. d_os _ q~ef!l:: -·~ __ ... __ _ __ ~ . -~ .•. 
Estados, Territórios e Distrito feder,.al. c.ontaç~o. : - , 1- iru:luz, instiga og auxilla._algt,~ém a usaí-·"en
semp~ qt~.e,nec;essário e possível,,corn. es~_bele- · torpetente 6U substância que determine dépen-
cimentos pçóp_ri9s para tratamen~. c;tçs, dep~n- dênéia :tisiCa ou pst'quléa; ,. j · 

dentes,d,e,sJJbs.tâncias a que s~ refere <;t pres~nte · 1U _ utiuzà Jpçai d~ q~e te~~ a_prçpriedade, ~~ 
lei. ·~',. --:-~- - -- :, . -~~admin!strªçãp,guarda.o4·viQi1âfJcia,ou.'cô~-

§ 1" EnquantO não se criarem os estapele.ci- sent~ Que_ ().Utrem dele se Utilize, <;1in~a que g_ra~~ 
mentes· referidos neste artigo, serã.o adaptados, tamente, Para üso indevido ou.tráfico ilícitq. 'fie 
na rede já existente, unidades para aquela finali- entorpecente ou de substância que .. âetermine 'de-
dade. pendência ltSica ou psiquica; 

§ 2<? b MU ,Jstério da Previdência e Assistência 
Social prOvidenciará no sentido ele Que_ as normas 
previstas.Qeste artigo e seu§ 1" ~ej_al'}l ta""!bém 
obserVada.s pei~ sua rede de_ serviç'?'s de saude. 

Art. .10 .. ·otratameritO sob regime 'de interna
ção hosplt81ar S_erá ob_rigatório-Q~à·n~õ ·o quáâro 
clínico do êiepeildente ou ii! naturi:za.de. suas ~a
nifestações psicopatológicas asSini o.exi,Qirem. 

§ 1" Quando verificada a desnecessidacte _de 
internação, o ·dependente será submetido a trata
mento em regime extra-hospitalar, com assistên
cia do serviço social competente. 

UI- contribui de- qualquer forma pará· incen
tivar ou" difundir o uso indevido ou o tr:áfico ilícito 
d~ Substância-entOrpecente ou que determine de

' pendência tisica ou pS'íqulca. · 
._.- ·Art.-13: .Fa,(?ricar; ad(l~-irir, yender,_f~rnecer 
, ainda que gratUitamente, possuir ou guardar ma
~ quinismo, aparelho, instnunento,ou qualquer ob

jeto_ destinacto à fabricação, preparação, produção 
----ºIJ t.r<msfom:t_.,ç_~Q.,~_ ~bs_tàn_çf~ ~.ntorpecente ou 

que determine dependência física ou psíquica, 
sem autQrização ou en) desacordo com determi· 
naç~o l~g~ ou regul(!l1lentar; 

Pena~~.R.eclusáo, de: J (tr~~).:, 10 (dez),aqos, 
e pagamento de 5_0 (cinqüenta) a 360 (tr.~e.n~s 
e sesseçta) ·di~~-multa. , 

Art-14. Associarem-se 2 {duas) ou mais' Pes
soas ·pata· 6 fiffi de: ·pratióír, reiteradamente ou 
não, qualquer dos crirpes previstos nos arts: 12 
Ou 13 desta lei: · 

Pena- Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, 
e'Pa,gamento de ~O(cinqüenta) iL~60 (tiezen~os 
e seSsenta) dias~rhulta. ' · · 

Art. 15. ·._P«;scr~r _o_u mi~istrar cu!Polij:Jmen
te, o médico,de_n~~ farru~~uticp ou profissional 

_ de enfe:rm.~g_E;-m _substância ent~rpecente ou que 
.d~telll"1jn_e_dep~ndênci~ f:JSica Ol,.fpsíquica, em do
se evidentemente maior quE;- a necessári;;~ ou em 

, desacordo -com determinação_ legal ou regula
mentar: 
.Pena-Detenção, .c:;le 6 (seis) mes_es a 2 (dois) 

anos, e pagamento de 30 ~t.rint,a) a IOO_(cem) 
.. dias-mul.ta. · _ .. , . . . . _ . . 

Art. 16. 1\dquirir, _ gu~r.d_s\t o_y _trége:r coQsigo, 
·para uso próprio, substância ~ntorpecente ou que 
determine dependência física ou psíq_JJica,. sem 
autorização ou em desacy)rdo ~orn determinação 
legal ou regulamentar: , : _, . 

Pena-.- Detenção, de 6 (seis) mes_es a2 (dois) 
anos, e pagamento de 20 (vinte) a SQ_.(cinqüenta) 
dias-rriuha. 

Art. 17. Violar de qualquer forma o _sigilo de 
que trata o.:alt. 26·des.ta lei: - . . . 

Pena- D.etenção, d~ 2 (dois) a 6_(seis) meses, 
- ou pagamento de_2Q.(vinte) a 50 (cinqüenta} dias. 

multa, sem prejuízo das sançõ_es- admir»strativas 
a que estiver sujeito-o infrator. 

M. :18., As .penas dos crimes· definidos nesta 
·.lei serão, aumentadas de 1/3 (um terço) a 213 

(dois_ terços}: ~ -
I- no caso_ de_ tráfico com exterior ou de extra-

territorialidade da lei penal; -
.li-quando· o. agente tiver-praticado o-crime 

prevalecendo-se de função pública relacionada 
. com a repressão à criminalidade ou quando, mui
to embora não tit_ular de -função pública, tenha 

-missão de.guátda e vigilância; 
III- se _qualquer deles decorrer;de associação 

ou visar a meftoreS de 21 (vinte e um) anos ou 
a quem tenha. por qualquer causa, diminuída ou 
suprimida a capacidade de discernimento ou de 
autodeterminação; 

IV-se qualquer dos atas de preparação; exe
cução ou c__onsumaçã'o ocorrer rias imediações 

_.ou .. no interiór'de estabelecimento de ensino ou 
hospital~. de sedes de entidades _estudantis, so
'dais, cuhurais, reci-eil6vas, esportivas ou benefi
centes, deJo_cais . .de trabalho coletivo de estabele
címentbs penais. ou de recintos onde se realizem 

· ·espetáculos ou diversões de qualquer natureza, 
sem prejuízo da interdição do estabelecimento 
ou do local. _ 

Art. 19. .Ê isento de pena o agente que, em 
razão da deperidência, ou sob o efeito_ de subs
tância entorp~c~ou que determir-e dependên
cia_ fi,sica ou P$!CJUica proveniente_ de caso fortuito 
ou força maior era, ao tempo da ação ou da omis
-são, qualquer: que tenha sido a infranção penal 
praticada, inteiramente incapaz de entender oca
ráter ilícito do fato ou de determinar~se de acordo 
com esse entendimento; 

Parágrafo ún~co. , A pena pode ser reduzida 
de 1/3 (um terço) • 213 (dois terços) se, por qu~.J-
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quer das circunstâncias previstas nesté artigo. o 
agente não possuía, ao tempo da ação ou da 
omissão, a plena capacidade de entem:l.~r o çará~ 
ter ilícito do fato ou de determinar~se de acordo 
com esse _entendimento. 

Fued José Dib_(n~' 486/88), Oerib1 Humberto Bar~ 
bosa (n-1 1.116/88), GeraJdo da Costa Vieira (n9 

. 924!88), Hugo Carvalho Vieira (n' 960/8.8), llza 
· Cecilia Uma de Almeida (n• 955/88), Manoel José 
---d_e _So_llZa (.!f._757/e6), Márda de Souza Almeida 

(n" 1.101/88), Nadir Silva Omegna (n~ 1.092/88), 
··················"·----·-~·~·=====·-:·Jn,Jdênc\p_Serra _Rodrigu_es (n~ 1.089/88), Othília 
"··············~···---· .... ·----- ._.Newlande.§..}\endes Vianna (n(> 1.056/88), Venân
Publicado no DCN (Seçãó lU. de ?.7 -9,88. 

INSTITUTO DE PREVIDêNCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

1& Reunião Ordinária, realizada em 16 de 
' junho de 1988 

cio Alves da Silva (n~ 847/88) e Zilda Neves de 
Carva1ho (rr.' 862788}. Em seguída· o consetheifo -
Dr. Antonio Geraldo Guedes solicitou a palavra 
para apresentar pareceres em que analisa os Ba· 
lancetes Patrimoniais e Demonstrativos das Re
ceitas e Despesas dos meses de fevereiro, março 
e abnV88, concluindo pela aprovação dos mes· 
mos. Após o exame -de se\.lS termos, também 

Às onze horas e_ trinta_ m_inutos do dia dezesseis os _Senhores Conselheiros se manifestaram favo
do mês de junho do ano de um mil novecentos rav~rnente e pela Suã aprovação. O Presidente 
e oitenta e oito reuniu~s.e_q_CQI'tselho Deliberativo GUstavo de Faria, fazendo uso da palavra, apre
do Instituto de_ Prevf<;lêntia dos_ CóngreSsistãs<-~- sentou as _p~postas de resOluções de n'1" 02 e 

' ' IPC. sob a presidênd.a do_ Deputado Gustavo de _ 03/88, que tratam, reSpectivamente, de aumento 
Faria, presentes os Senhores Conselheiros: Depu· do _teta_ máximo para empréstimo, e de alteração 
tada Ana Maria Rattes, Deputado Luiz Marques, do percentual de juros de empréstimos transfe
Deputado Lúcio Alcântara, J)r. Antonio Geraldo ridos para o Fundo AssJ_stencial. Após a análise, 
de Azevedo Gued~. D_eputado Antônio de Jesus_ pelos Senhores Co'nselheiros, foram ambas apro~ 
e Dr' léa Fonseca Silva. Abertos os trabalhos, vadas por unanimidade. Após a votação da maté
foi lida e aprovada a ata da 9• Reunião Ordinária, rià cOnstante da pauta, usou da palavra o Senhor 
realizada em 28 de abril de 1988, e o Senhor Conselheiro Lúcio Alcântara, abordando matéria 
Presidente Deputado Gustavo de Faria determi~ relacion~da com o_r_ecurso interposto pela empre
nou a distribuição dos processos constantes da _ sa Maestrali Corretora de Seguias Ltda. ao Canse~ 
pauta entre .os Senhores Conselheiros Relatores, lho Ot;!libe"rativo, contra atas do Senhor Presidente 
seguindo--se apreciação dos mesmos pelo Canse- . d6 !PC. DisSe o_ OradOr- que _a ~mpl"esa aleQa pre~ 
lho. Foram aprovados os -~pr'óceSSOS se-guintes: juizo-çam a interrupçãO-da apólice que vinha man
ao Conselheiro Deputado Lúcio Alcântara, pro~ teO.do. com o IPC nà qua1tdade de estipulante, 
cessas de awa1io~doenr;:a, a Saber:_ Airton Rayaglio tendo-como ~gurados.os associados deste. Após 
Cordeiro (n9 1.087/88), Arthur Fonseca (n" debates em que participaram o Cons~lbeiro De-
800/88), Awir Luiz de Souza (n9 753/88), Bianor puta do Luiz Marques e a Conselheira Léa Fonseca 
Antunes de Siqueira (N9 659/88), Célia Humberto Silva, o Presidente Gustavo de Faria esclareceu 
dos Santos (n" 766/88), aáudio Ramos Aguirra qu~ a mudança que foi precedida de carta_notifi
(n9 891/88), Djalma Alves Bessª (n9 1.015/68), catóriaàs seguradOras int~ressadas, teve por obje
Edilson Oliveira dos SantoS (n" 607/88), Eliane _ tivomelhoraroatendiment,oaosa~~ciados,·p_ro
Cunha e CruiVieira (n_9B64/138}, F el'nando Moreira pordonando~Jhes planos mais vantajosos, a cus
(n9 765/88), Florizel Leitão d~ Silva (n9 _954188),- -tas inferiores, aos até- então ~dotadqs. O Çoõse
Geraldo Bulhões Barros (n9 743/88), Gers-ôh Cbs~ ' lhe iro_ Lúcio Alcântara açrernat9u que_ o ideal seria 
ta Rodrigues (n9 1.032/88), Gláucia Aj:larecida. Pi~ _ reunir 4 ou 5 seguradoras e proc~er exame. das 
mente) Ulhoa Ferreira (n9 990788), Jorge Fersaz ___ : prOpostas de todas pára seleção da que melhores 

Ulisses Ciomes Campelo, Américo Pinheb"o Jú~ 
nior, Ana Lúcia Càvalcanti de, S.o:uza Yiªna, Ana 
Lúcia Games Prado, Ana Luzia Silveira. _An~ Me~ 
deiros Bessa, An.a Miriã;; NascimentO Guer;a 
Brandão, Ana Neire AraújO- Sampaio, Ana Nery 

- Carva.lho Costa, Analice Pinheirq Banega, Anna 
Maria de Lucena Rodrigues, An~ Oáudia de Clivei~ 
r a·, André Ferre ira da Sjlva, Angela Abelin de 
Abreu, Ângeia Cristina Viana, Anselnlo Sant'Anna, 
Antonio Borges de Souza~ Antonio. Cario!; Qà!Íetti, 
Antohió de Goweis Henrique, Antonio Cordeiro 
G-omes. Antonio EspeditO de Ciuvalho, Antonio 
Luiz ChagaS da Silva, Antonio Mesql,!~_ Feman~ 
des, Antonio Ramos de Oliveira, Antonio _Rodri~ 
gUes de So.UUI, AnJQnio Sabino .de VascOnê:clos, 
Antonio soares âe Pádua, Antonio de Oliveira Sil
va, Antonio MachadÓ. França, AntoniQ Meridêsde 
CaNalha, Antonio Mozar Rodrigues, Antonio Fer
reira dos Santos, Antonio Rodrigues Venturª Neto, 
Arcelino Antonio de Soyz:a Neto, Alísio Chagas, 
Arivaldo leonis BastOs Júnior, AmóbiO Santos 
Neto·, Artur de Pa"iva Borges-, Arynette Vidcii de 
Marlns Filho, Astrolábio-da .Si!va Caminha, Aurílio 
Jonhson Alves de R(belro, Aurora çlo,Na~ç:lr\1-ento 
AlbuquerqUe, Baltazar de Almeida, Benedito Por~ 
tela Nogueira, Benone Jerônimo Ft:rreira, Breno 
da Silva Maia Filho, Brunilde Liveiro Carvalho de 
Moraes, Caleb de Conceição Martins, Cândido Al
berto da Costa aa·mes, CãrlOS Augusto de Aguiar, 
Carlos Alberto da Silva Malta, Carlos de Castro 
GonçalveS Passarinho, CÇ!rlos Henrique de PauJo 
Veloso, Catrnem Silva de-Mante>\ra, Caroi_ine Álva
res Alberto Machado,-=-Catciririã LObato V(eira, CeCi· 
lia Rodrigues Torr~s. Cel~a_n SãSSf; ~lso dos San~_ 
tos, Ciro :c:Ie- Freitas -J'(unes;- Çláudia Bã:ptista de 
Resende, Cláudia Gomes PaiVa s-erqueira, Qáudia 
Marisa de AqUfno Alarcão, dáudia SeixaS Alves, 
aáudia FE:ITeira Baptista de Oliveira, Oálfdia Regi~ 
na Bittencourt, aáudia Regina do Nascimento, 
Cláudio Manuel Abrahão T olentino, Qeide de 
Freitas Nunes de Souza, Cleide Maria Souza Leite, 
aementino Ribeiro da Silva, Cleuzeni Neto Ribei
ro, d6vis Corrêa Pacheco, Comêlia Jessica Mo-
teira Manes, Crtstifia Serr_alvo Ávíla, Cyr6 da CoSta 
-Bastos, Cyft:i Pereira da Silva Pa.rtocarrero, Cícero 
Pereira da_ Silva, Darei Gon-çalves Rodrigues Sil
vestre. Débora h Silva da Mata, Deisimar Marcelino 
Santos Lima, Denise Maria Vasconcelos !unes Pe~ 
reira, Denise Ferreira da Cruz, Denise Zaiden San~ 
tos Simão, De"Usdete Fernandes da SilVã:, bivina 
Moreira Brito; Domingos F~an"do do Nascimen-

(':
9 1.048/88), Jorge Furtado Lce.ite ~n9 78~188, Jo~ . concliçõe~ apresentasse. O assunto ficou para ser 

se Alves T erres (n~ 709/88), Jose Coutinho-de _ melhor analisado na próxima reunião do Canse
Araújo (n9 815,88),Josê Paschoal Barbosa Berto~ lho. O Conselheiro Deputado Luiz Marques h~m
lino (n9 873.'88), _Jos.é dos_Sã;fitos Freire (n9 -:bt:Qu a proPOsta apresentada na reunião anterior 
904/88), Juarez Rocha Gomes (n9 966/88), Ma~ pelo Senhor Presidente Güstavo de Fana-Sobre 
noel Cavalcanti Novaes (n9 1.075/881 Maria da __ a participação do IPC riO :e:mpreendimeTlt6 rmObi~ 
Glória Peres Torelly (n9 974/88), Maria Iracema liário ''Apart Hotel Kubitschec", nesta Capita1, da 
Iveira (n9 776/88), Maria Júlia Barbosa c;le Oliveira - empresa Paulo Octávio ln_vestim.entos Imobiliá· 
(n9 774/88), Maria Tereza Soares Dulci (n9 rios, tendo o--senhor Presidente declarado que, 
744/88), Mário Genival Tourinho (n9 884/88), Ma- !'!pós melhor exame da proposta, concluiu pela 
riza Barbosa de Almeida Sampaio Ferreira (n" inViabilidade dessa participação. Prosseguindo fo· 
804(88), Nelson Mor!"o (n9 887/88), Osvaldo Pi- ramaindaapreciadoseigualmenteaprovados_os 
nhe1ro Torres (n9 931/88), Pedro de Alenca.r Dan- . Pro_ces_sos_de inscriçi;io 4os seguintes segurados 
tas (n9 802/88), Raimundo G_omes da Silva (n9 . facuUativos,Adalvade_Q_liveira_Abath,AdamirCor-

--16-SaJQúeiro, Donizeti Mariano Passos, Dor~lce 
MOreira Rocha, Denise Richards Pontes, Durvile 
de Barros Silva, Dulce Inês Portácio, Dulce Maria 
RádrigueS_ de Machado, Dorotildes dos Santos Ro
ues, Djalma da Silva Leite, Djanira Pe_reira Bezerra, 
Edgar Rodrigues Dias, Ediana _Moreira Gosendo, 
edilson Saraiva Alencar, Edime Freftas dQ Valle, 

-Edla Calheirós Bispo,_ Edmar Omelas Meildes, 
- -E:dna Ferreíra da Silva, Edson Batista dos Santas, 

953/88)~odrigo da SJ1vã Am~ral (n9 9440/88}, Vera _r~a de Qlivetra, Adar Cgra--RamoS Vieiia, Ãdelaide 
Regina Ferreira (n9 894/88), Wanda Laura Leite Ribeiro" da Silva, J\d~lci_Ã1meida Pence, Acic~lino 
Lima (n9 833/88, Wanda Laura Leite Uma (n9 Corrêa fuzo, Agadel d-a Silva Maiã:; Á@ãido Pas~ 
834/88) e Zaid da Cunha T erres (n9 973/88), e ~ sàS 13iarboza AirtOn Dan tas de Souza Ãlberto No~ 
também o processo de averbação de mandato - fiueii-a Vian~a.- Albetisa de JesUs Neri, Alair da 
de lberê Paiva Ferreira de Souza (119 818/88); e SOVf1'l.ãhéi,-AldéTiirJuliãodaSilva,AldericoVito_r 
à Conselheira Ora. Léa Fonseca S!)va, -proceSSos ---C::osta, Aldonisa Fana·-carãffi Zuciuin, Alexandre 
de concessão de pensão, a saber: Alíria Rodrigues Lustosa Neto- Alexandre Machado Vasconcellos 
Corrêa (n9 1.010/88), Edna Medeiros Barr~to (n9 J\!aíd_e HeJena' de Ávíla, Alice Mariã Rodrigues d~ 
1.027 /88), Elsita Lorlat Coelho- Cãmpos Ç.a Paz AQUiar, Állia Felído Tobias, A1mir Santos Granado 
(n9 935/88), Ester Almeida Valadares (n9 998/88), da Silva •. AltamirCfeS Rodrigues da SilVa, Amaro 

_i::Q.uafdo"J:osê-Cavà}canti de Souza, Elenaide Ri~ 
beiro- Santos, Eisenhower-D8m_iáo NuneS, Eli Ri
beiro Chagas, Elin-éa- Ailselmo Chagas, Edvaldo 
Almeida Gama, Eldite Pereira da Silva, Eiiane Nu~ 
neS DiaS, Elias Lyra Brandão, Elisabete Maria da 
Silva, Elizabeth Garcia de Uma, Elizabeth Nóbrega 

·de QUeifól,"BiZabeth Seixas Alves, Eloysa Maria 
Henzel, Enidete SI_Iva Sowa, Elma Crucivel Tei
xeíra Alves, Ermes Bo~atto, ÉricO ·de Assis Rodri
gues, Ernesto .Luiz Martins de Assis, Eud~ Goriles 
d~ Oliveira, Eurico Perez Garcia, ~~ricO_ ~~ares 
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Pereira, Eugênio da Costa e Silva, Estelita Pereira sé: Luiz de Lima_Nascimento, José Paulo Ferreira 
da Silva, Erli Tavares dos Santos, Evelyn_Maurer Gonçalves, Jq_sé-Pc;3ulo Pimentel Pinheiro, José. 
França, EveraldoFeftosa Costa, Exp_e'dito Eufrásio P~dro·AraÚjoJúnior, José Pãulo Botelho Cobucci, 
de Silva, Elizabeth Christina Uno Bardawill, Emi- José Quirino Ribeíro, José Adm~son Gomes Fi-
vaJdoAimeidaGama,ErasmoBandeiraRios,Fáti- gueiredo, José Roberto de Oliveira, José Rodri-
ma Junqueira Rosa_, Fausta_ de. Fátima Leite do gues Ferr~jr!l~ José So~~res de S~ Teles~~~~ Val-
Egitci, F_elkita de Medeiros Moreira, Fernando Au- dedro Bez~r.ra. Jos~ Valmir_ d~_Souza .. Jpsé Zefe-
gusto Mendonç.:)., Fer.rian_d_o CésÇJr de Mçreit:a riDO dosSanto~_Joseorg_e Elias Bati~a. Karla Fro-
Mesqulta, Filemon Pereira dOs Sã.ntõS; Flól'iSVãldo ta de Albuquerque, Laudicene de P~ula Cerqu,eifa, 
Isidoro- de Souza_F_ilhQ, Francisca Maria Oomes Leda Beatriz de Souza Guedes, Leila Forte ·aura-
de Oliveira, Francisca Vi1niã. Ca[yalho ~ncietta, ched, Leila Mãchac!o _ CàmPos de_ Freitas, Lein~ 
FranciscO Joscely Teixeira Albuquerque, Francis- Oliveiia Daltrozo MunhOz, Leoni Ferreira de Melo, 
co de Olivelrá Pereira, Frã.ridsc:O Furtado da Silva, Leõvir9'ildo âe Barros Silva, Lersen Gomes da Sil~ 
Francisco MiQUef Lopes da Silva, Francisco va, lida Maria Galiza Pereira de Souza. üduina 
EduãrdodãCosta,FrandscoülúnploNet6,Fran- Alves Campelo, Loísio José dos Santos, Lúcia 
cisco Soares de Jesus, Frimcisco SoareS Mascare- Gonç<i!ves Leite Cintra, Luciana ·Regina CarV<ilho 
nhas, Franklin Albuque_rque Paes Landin, Gabriel Leite BandaiTa, Luciano Araújo Silva, Lúcio JOSé 
Alves da Silva, Gaspar dos Reis Silva, Gema Maria Carlos Batista, Luís Carlos Monteiro dos _Santos, 
Penido da Silva Alves, Genilda SOares Costez Con- Luiz Carlos Borges, Luiz Ferreira de Souza, Luís 
sedey, Geraldo Quirino _da Sil~. Gerson Sardinfi.a Fernando Veiga Avalone, Luiz Granjeiro Sampaio, 
Ribeíro, Getúlio da Gama Volnei, Gilberto Augusto Luíz Mendonça da Rocha, Luiz Pefeira Bomfim, 
Setti, Gisnei Alves CampoS, Gl6ria. de Marla Anjos Lusanisa SilVa Mota, Luzia Alice Rodrigues Póvoa, 
de Andrade, Glória Maria de Jes_us, Grace Farani Luzia Maria dos Sailtós, Luzínete Silva Gerrim, 
de Rodrigues, Guilhenne Carlos Feliciano de ü- f\t\agda Ramos Freitas, Manoel Neto de Oliveira, 
ma, Gufomar do Nascimento Lima, GustaVo Anto- Manuel Perefra de ÃraújÕ, Mar a Rejanes Soai--es 
nio Mendonça de Freitas, Gutemberg dos Santos Castro, Marcelo Brandão de Araújo, Márcia Almei~ 
Sobreira Machado, Helenp Beraba Villarini, Hei e- da Maya, Már_ci~tMa_rcelo Nunes Leal, Márcia Maria 
nita de Souza Batista do Carmo, Heloísa Ramos Magaldi GOrriide, Márcio Arruda de Freitas, Marco 
Coelho, Hélio Chagas Quirino, Hélio Santa RoSa Antonio de CaStro Martins, Marcos César Barbosa 
Câmara Mafra, Heriberto Abrão Ceolin, Heriendes dos Santos, Marcos Tadeu Gomes Carneiro, Maria 
Pereira de Andrade, Herienilde Pereira de Andrade, Antonieta de Mariz Marques Silva, Maria Aparecida 
Herondino Ribeiro de Morais, Herzeneide Maria Fialho Bispo, Maria Aracy Gama Franco de Olivei-
Femandes de Oliveira, Hli"an Damasceno-Alelaf, ra, Mafia Auxiliadora Resio_ Ventura, Maria Bertu-
HipádaAugustaCasteloFerro,laraAraújoAlencar lina Otagas _de Assis, Maria das Dores Feiteira 
Aires, ldeval Rodrigues de Lima, Ilda Josefa Elias - Rosa, Maria das Dores Silva de Carvalho, Maria 
Campos, llder Mareie! de Carvalho, lldeu Teixeira da Penh:21:_Resende Calrnon, Maria das Neves C~~ 
de Souza, lnadí Lima CeSário da Silveira, lngrid valcantiSilV.:i, -Maria-de--Fátima -Andrade, Mària 
Bergman Ferreira Bezerra, Inêz Rocha Mendlovitz, de Fátima Freitas, Maria da Penha Cordeiro Perei-
lolanda de Souza Moura,lracl da Paz Caix.eta, Irai- ra, Maria de Fátima Araújo CaiValho;-Maria de 
desMarques da Luz, Irene Ferreira Costa, Irinéia -Fátima Silva, Maria de Fátima Jeker Leite, Maria 
Portugues da Cunha, Itamar Barbosa Monteiro, de Jesus Bezerra, Maria do Carmo da Costa Pi-
ltamir Duarte Mourão, Jvana Peieira Peres, Ivo de nheiro, M~ do Carmo __ QU:édes d8 Silva, Maria 
Araújo Oliveira Ftlho, Ivone Ferreira Reis, -Jacinto do Carmo Ríb_eiro Damasceno, Maria do Remédio 
Almeida Godoy, Jacirene Carvalho de Oliveira __ Neri_,__M.:I,tia_ d9 Soco;ro._de Araújo; Maria do Se
Santana, Jacir Ivo Schultz, Jadir da Cruz Moura,- -corro Barbosa de Araújo, Maria do Socorro Rodri
Jairo Lessa Ramos, James Eduardo da Cruza de gues de Oliveira, Maria do Socorro Vasconcelos 
f.\oraes, Jandir Gomes Ribeiro, Janete Maria de __ Foimiga, Maria Elizabeth Barreto Mendonça, Ma-
Castro,Jeff_erson Rodrigues de CaStro,JeovarTe- ria Eunice Torres, Maria de_ Fátima Mascarenhas, 
nório Lopes, Joabson Martins Cahú, João Alves Maria Fernandes dos Santos Cândido, Maria !Tlês 
deOliveira,JoãoAivesPimentei,JoãoBatistaCar- -cuStódio; Maria lrani Ca_mei(o KaY,-Maria José 
neiro, João Batista da Silva, João Batista Vieira, Ferreira de Barros, Maria José Ferreira de Moura 
João Basco do Nascimento, João Bosco Frutuo- Maria José Lira Barbosa., Maria_Letída Vielra_-Go~ 
so de Lima, João Cândido de Oltveira, João Divino mes, Maria Lúcia de Andrade Lima, Maria Lúcia 
deOiiveira,JoãoEvangelistaBelém,JoãoFerreira Lima Nogueira da Gama, Maria Lopes TeiXeira, 
deSouza,JoãoUtran,JoãoMendesMoura,João Maria Luzia_Cainpos CoSta, Maria Luzia Santos 
Oliveira de Souza, João Pedro da Silva, João Ribei- aria ~dalena _de Araújo, Maria Madalena Pinto 
ro dos Santo_s, João Rodrigues da Cruz, João Ro- de Andrade, Maria Morais Martins, Maria Nair ·da 
drigues de Souza, Joel Amâncio Neto, Joel Braga Silva, Maria Nelly Salles Loureiro, Maria Onélia 
da Silva, Joldes MOniz Ferreira,-Jonas Batista de Alencar Gomes, Maria Pereira de Araújo, Maria 
Oliveira, Jorge Senei Guenka Filho, José AlVes Rosália Rodri9lJeS Costa Araújo, Maria Sônia Tei-
do Nascimento Filho, José Antonio da Silva Mo- xeira PinheirO, Maria Tereza Coelho Rezende, Ma-
reira, José Antonio FJorentino, José Augusto Fer- ria Tetezinha de Mendonça Ferreira, Margarett Ro-
reira, José Augusto Vieira dos Santos, José Aus- se Nunes Leite Cabral, Marilza Elic! "Coutinho, Ma-
nemburgo- dos Santos Sobreira MaChado, JoSê _--rin_alv_o Gomes de Arãújo, Mário Luiz Garcia Ama-
Carlos Aureliano, José CarfoS Salvino Farias, José ral, Marisa dos Santos Oliveira, Marise RibeirO- GUI-
Davino Sobrinho, José de Castro Gonzaga, José marães Monteiro, Maristela_ de Fátima Guimarães 
deJesus Frazão DouderTient, José de Souza Pinto Mendonça de Rgueiredo, Marivalda Batista de AI-
Sobrinho,JoséFélixMonteiro,JoséFranciscoNe- cântara, Marli Dalkiranes, Marly de Barros Couti-
to, José Francisco Matos da Costa, José Jairon nho, Mary Terezinha Jorge Maluf, Marócia Uma 
Lacerda, José Júlio Mendonça de Almeida, José Bentes, Matias Júlic? Pinto, Mayra Lise Borges U-
Justino Gonçalves, José Leone Cordeiro Leite,Jo- nhares, Mellina Mota de Paula, Mercedes Tardelli 
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Moreira_J..,Jr:n_a, Miguel P~reira da Cesta Filho, Mil
ton Batista de_S_Q!Bª• f1í_rian ~parecida Gomes 
de Lemo~. Moacyr de Far:ia fia_tton, Motozo NOrita, 
Mônica Corrêa Xavier Bórges, Mônica Cristina Ca
Jiai, Mônica de Araújo Freitas, Nádia Avelina Pa
<::heco da Costa Fortes, Neida Conceição Silva, 
N_eide Pimenta. Magalhã~s. t;iélíé! _d~ Fáti_ll).!i- Silva 
Souza; Nelson de-~Uo Moreira_Bast.o~._Nemesis 
Eugênio Salãzar Ffom; Neusa- Maria Viti, Nileide 
H_ele_n8 Monturü, Nilson Barbosa dos Santos,_ Nil
ton Sâ.J~no Leite, Norberto Primo de SouZa, bdáí
zã Rodrigues Alves, Odetina da Costa Alve_s de 
Oliveira, Oliridirla da -silva Parente, Orestes Ba$ta 
Masera Filho, Orlando Leonardo da Silva, Orlange 
Maria Brito, Qsjris de Castro Passos, Osniaa: c;le 
JesUs- Miranda, Ostn:ar SOares, Oswaldo Rtbeíro 
Torres, OZias CarâóSo Sãritã-na, "Páfrícia üsboa 
Freire, Paulo -Césai' Carvalho Gomes, -PaUlo te~ _ 
Cavalleto, Paulo César Ferraz; Paulo César Gl.iirria
rães Silva; Paulo Uncoln Cesta Caivalho, Paulo 
Roberto dos Santos Tomassini, Paulo Roberto Ro
drigues Ramalho, Pedro Rqcha Forte~. PeQr.o_~o
meiro de_ Mene~es, Petrus l;Jesbão Uma 4.é!- SilVa, 
Quitéria LaQe Martins, Raimundo Alves Pimentel, 
Raimundo Mendes Ri_beirQ._ Raimundo Patrício da 
Silva Júnior, Raimundo Soares Chãfjas, -Raul da 
Silva, Regin~ "COeU Gonçalye_s de OliVeira, REigina 
Maria Pinto dos Santos Corrêa, Regis de Oliveira, 
Renatã Maurer Ramos, Renata Rezende Valente, 
Ricardo de Moura Lopes, Ricardo José Leão Cos
ta, Ricardo Leal da Costa, Rita David Soares, Ro
bertO Sampaio Contreiras de Almeida, Robson 
Luiz Fialho Coutinho, Rogério Wergles, Romualdo 
Mendes CardoSO, Roney Gi:mdra Pereira, RósaMa
ria Andrade Mendes, Rose Mary Prado Porto, Ro
semary Lopes Mattos, Rosemary de Oliveira, Rosi
lene Celestino de Souza, Ri,ibens Ferreira Guima~ 
rães, Rubens Francisco Guirriarães, Ruth Meira 
Magalhães, Sandra Maria SoareS de Carvalho, 
Sanzia Eriilalva db Lago;- Sebastiana Vieira lnno
cêncio, Sebastião Dias Vianna, Sérgio José _da 
Silva, SUeis C<iixeta dos Santos, Silvana Lobão Me
lo Raulino, Sílvia Medeiros Andrade"-ROcha, Sífvia 
R~gina S. C. Prisco Viana, !?imane Ba.stos Vieira, 
Simone Morthe Nogüeira" Starling, Sonia Maria 
de Attayde Tavares,_ Solange Albemaz da Silva, 
Solange Viana Cavalcante de OliVeira, Suely Afon
so Ferreira, Suely Maria de Souza_ Ramalho,_ Tadeu 
Miguel Osmala, Tagore Wotton_,-de Andrade Ma
druga, TereSó de Jesus Torres, Terezinha de Mari· 
laque Lima Raulirio, 1lana Alves de Oliveira Leite, 
Ton:y-Wagner Brandão dos_ Anjos, Tristão Salus
tiano Botelho, Ubiramar Lopes de SouZa:, Qdlci 
Barbosa Vasconcelos, Valdecy David Soares_, Val
demar Marques de Souza, Valdeque V as de Souza, 
Valdi de Melo Ferreira, Valdimir Silva Monte, Van
derley Ferrêira NUnes, Vânia Regina GOmes -da 
Silva, Vanilda Avandni, Verónica Martins Feitoza, 
Vtlma dos Santos, Waldir Costa Filho, Wesley Si~ 
dou Pimentel, Willian Sérgio Mendonça Bupin, 
Wilma Pires Rocha, Wilson Menezes Pedrosa, Wil
son Pereira de Carvalho, Wilson Renato da Silva, 
Yamar AnJos de Brito, Zandir Bento de Souza, 
Zlla Maria Barreto _Rocha_. Zilda Falcão Niemeyer, 
Zuleica Viana da COsta, Edimar Martins de Resen
de e Maria do Socorro de Santa Brígida Pereira~ 
Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião 
às treze horas e dez minutos. E, para constar, 
eu Arnaldo Gomes, Se_cretâriO~ lavrei 
a presente ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 
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INSTITUTO DE PREVID~CIA 
DOS CONGRESSISTAS 

·Parecer 

(Aprovado em Reunião do Conselho 

P~recer' 

(Aprovado em Reunião do Conselho 
DeliberativO de 6~9;88) 

Deliberativo de 6-9-88) A análise dó "Balaricete Patrimonial. do De_-
A anáHse do Balancete Patrimonial, do De- mOnstrativo das Receitas e· Despesas, referentes 

monstrativo das Receitas e Despesas, referentes ao período de 1-1 a 30-6-88 e do Deni.~nstrativo 
ao período de 1-1 a 31-5-88 e dô Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de junho _de 
ctaS Receitas e Despesas do mês de maio de 19Sa. 1988, com O _fim previsto no ãrt. 12, incisO I1I 

da.Lei n9 7.087, de 29 de dezembro· de .1982, 
com o fim previsto· no :art. 12, inciso III da Lei revela que expres~m_adequadamente a posição 
n9 7.087, de 29 de dezembro de 1982, revela __ . financeira _do lnstitu:to de Previdência dos Coo
que expressam adequadamente a posição fii"loim.:- · gressistas, bem como apiese'ntam claramente as 
ceira do Instituto de Previdência dos Cori.Qres-- origens e aplicações dos re. c.UrsoS .. 
sistas, bem como apresentam claramente as ori-
gens e_ aplicações dos recursos. 

-Dessa forma, e considerando-ainda que se en-
Dessa forma, e considerando ai(lda ql!e se en~- - centram corretos e em consonância com os prin

contram corretos e em consonância com _os prin- dplos da contabilidade, geralmente aceitos, mani-
cípios da con4Jbilidad_e, ger:almen'l:e aceitos, mani- d 
festa-me pelà aprovãção dos mesmos. festa-me pela aprovação o~ mesmos. 

Biasl1ia, 6 _de setembro âe 1988. - Antonio Brasília-DF, 6 de setemPro de .1988. - Anto-
Geraldo de Azevedo Guedes, Relator. nio Geraldo de Azevedo Guedes. Relatai, 

6.a.l 

C~N,~~ssV NACE~~AL 

IIISTill. "" I'QHl~t..::u DOS o;QiõllfSSIST.O.S 

OUD<Sr.li.CÃCI 9A ~lfA ~fC[JTA ~ "-~.1!S4 UI lloi.IOIH li ~C) 

Parecer 

(Aprovado em Reunião do Cori~lhQ 
· _Deliberativo de 6-9-88) 

A análise do Balancete_ Patrimonial, de;> De
monstrativo das Receitas _e _Despesas, referentes 
ao peiíodo-de·r-J a 31-..7-88 e dq Demonstr_ativo 
das Receitas e Despesas do mês de julho de 1988. 
com o fim previsto no_arl 12, Tnciso lD da Lei 
n"' 7.087, de 29 de dezemPro de_ .1982, revela 
que exPreSsam _adequadamente _a posição finan
ceira do Instituto .4~ _ Previdê.o_ç@ _,dos Congres
sistas, bem como aPresentam daramente as ori
gens e apJíc:ãçóes-âõs-f.êC(.II"SOS~ ~ 

Dessa forma, e considerando- ainda que se en-· 
centram corretos· e em c:onsonâncía com os prin
cípios da contabilidade, geralmente aceitos, mani-
festo-me 'pela apTovação dos mesmos. -

Brasília-DF, 6_d,e setembro de i988 . ...:... Anto
niO Gerald~-4~ ~evF4o Qu~~. Relator. 

.. ... - . i ' - -• -, 

Lc:n~ ai~tnAs ~:a:r.mms 

u•coO P!CUU T:llWI' ... IA 

oc •i'W...:iia:i W.K...Tt.<iios 

Uo<H ~ECUU P~'!IIIIQolA~ 

1::-roo ..-...:s Ct (Nt• lllOIIT 
U~lOO J-"<:$ n CIPÓ!IlD I)J.fo;.llll~ 
lõõiO> I':>J~.&JÇA - • -~ 

U6l~O Jc:;~Jc CE t."ll'lllST;u:;~S ~IIU'Iil 
1:•1 .. At\llo:l 
1ZUOIAU.o:l.llU 

r.o,dt;~;u, 

~0000 UCfiT.<S 11< 't:Uoi<Sfi:O!IO::,IAS COFIU><ns 

1<1101 
101100 
I~H~O 

141>'0 

l(~~~i 
uoooo giCUTll Olvt .. J.5 

!SlOOI ltiiTU I MCS D~ """A 
u1oo• _.;t ••=us 
UlSOI l..,._. O! .un:o1•. Ot •\!OOS $/lnl'llbTllf:! Slt\I'LD 
ulooo cc:::a:llln II()IIOI t:eu~es 
UUOI OUTI!U UC!l'1AS ~IYUISAS 

TDTA~ DA UCillA '"""" '""""'•••-•••-•• 

u.I~~.uz,.., 

L.uo.~;.,zz 

--~. n•.•z6,:<t 
- !.TDO.JU,Q~ 

'0<1..&01 •• 4 
-.,7.n•,u 

·l.-;,ooo' mi.tJ>s o~ ~·,;t~ · 
!Ü:i<ô' Gi!~Ti'iiá'çffi-4 -,coi':lllCI!ts 
n!OOO S~VIÇ~! Df Tr~C!IOOS 
l14UO Z{:MIO CC:/11!A tiO::~ZD 
)17000 D!SPE~S DIYCI!S.U 

l4.,o~.07,u 

·~.7n,,;9 • ..0 
···--"i~;;:~ 

f'll.n •• ~~ 
lOJ·l·~.J~ 

!.6U.~U.S<o 

- - '916.107•76 

JUDOO DUPElU.S DE lii"""Pf.[H:::t.t1 wa•tiii'D 

;•UOO PE'"'3U A fX·CIIOlf'lUWII<TES a:Ol,Aftl>t<IS 
!:;~lOO ·=~~· A ElC-Ç!lffil';tVII<TIS loi.Ctii.TAliVOS 

1·~~::~~~~ ~m~~ ~~;~~~~;c;~~~ :vJII• u çlll'l!.tsntm 
JJ.U4.UO,&l 
•·•n.•n.» 
•·•"·•n·•~ s.J••.JJl,J6 

---------
~.1 .......... n 

t.on.""•·n .... , .... ~ ..... ~. 
-,l,?O:i.~::..s.j7 

lU.O».II4 

-·----~-~--
5-0.IU.UO,TII 
t~:nJ.n:,o~ 

IU·"SolB 
l.JJl.G40oOB 

-----~---
!O.OS<,lt 

.au.•H-.8' 
:III0.90l,9T 

,<nl._M 

ln•ütlllo d1 P~ev!d6nCI& ' do• Cong'Í'11iPallil · 

P11a Pubhc:açlo no O,C.N,. Seçio .l.L_ 
Em .Ji:; I O!J.t••.'if_ 

~j~o~ dD Seaotarla ·--' 

lmA OA OISPI'SA ... _ .. ; .............. ,. ........... . 
SIMRAY"lT VEOITp;.ujO ICI tlt.S DI 114.1Q.'&<:I .... .. 
TOTAl DA or:,~ ':";'" ..... , ............... ,. .. 

11->,Jil.U7,1., 
:U~.Sl:.IJJ,H 

...-.!!!;!!:;::~:: 



Setembro de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç6o U) Terça'feira 27 2603 

6.a.2 
1: -.:. ' 

lUI~' IIICUTA PIWI""IA 

UUOI CCMIIIIIJI~~ U s.lQ.aOO~ -IU.TlllUCI 
lUlU 0>. C ..... A 
lUn~ DO 1!1<1.00 
m~~ ~d.:!~l U RCI.IIOIIOS f.r.QII.TATn'O$ _ 

nn:1 DO Ulli.DO 
u::Ol ca "'""~fi" 
lUZe~ C~T 8A CI.IUIIA 
IWI<l ClT O~ stNAOO 
nn•• t~T ctau 
nino CO:Cmiii<IJ~~~i iii ~oiSjOtlllT"" 
lllOU l;itn=iauJP!U t/COI:'IZI'IOlr<ClO liE ~;o~,dli::U, 
lli~U UC!$1>l1Dlõ -I~IÓIID$ 
n:a..n ain'll.tautj;la DI lloi/Q4TO 

uao .. nuna HllllltOIU~ 
UZ~OJ AIIDII U ~U DI a.tliO 
IIU'" JUIC::IDCO'Ifllffi:G>IT 
Ull~l ...... 1>1' Çf D[~IIO loi.IICJIIIO 
i:JIOl C!Nr4 NAZII fillll 
UllCZ I'OUO'.,çt, 
II"U-0 _.11,1111:1 DI OR!nuoa. IWII'LU 
IZ~lt<. •NUS 
u~zoo ·~ucutn 
U~J:o DIVIDVGC:S I PMHCIPAÇÕD 
UU'Ili .-..4 110 MAS.ll s.'Ã 

I ..... IICCUTAS U TII-Pbl;l.O COII~D<'fll 

l'oiiOO 
.14UO~ 

HUU 

~:}g~ 
14tna 

Ulllt RtCIUioS DIVI ... U 

lS1UD IIJ~1AI l ~ U IOU 
lSUCZ :1011111 l_l.lll'OS StNUS 
uu" ....,,......,tu 
lSUOO UX.O Dl loHTt<IP, O( .MIOS SIIIIPIIb'ltii:IS IWII'UI 

~::;:: =::=J =~=:.. 
101'4~ 114 O:O:CITI. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6.a.3 

?no:1 a.uc<rS ~rr• ro:"ltlltltr~ 
71:0 .. l"'CO O.t:Ira U.AI. Df lll><<S Rlllt liA ~nt:ln 
11:UJ UI«:U O~ ~.Sil IVA 1;,o'Ul1~U1 
u:·aJ>o I-IJICO D' AUiL ...-. t/'19~7515 
1l:OD7 l"';f;SI'A :I.'A 
1:1:•oo ct• tltJtt7Ul. 
71Ml;>I'CIUP"'~ 

1:o11~ •uuzol."t:~ 

7:1~,. <-e<Jn 00 ...,,co OD a:I•SI~ SIA 
7:1""> lErliU O! d.-:>to 
7:1.10 l.D,A • Tifi.'L~ ~A DiWlDA -.i.t!V. 
r.:':J •:Otl DO "-"Õ:O II!'~IOIO..Al 
;g;;~ ~~~:zn JWWI 1.1\UU AY~ 

>:u:: ~'"'"'"""" 

llmr:~:~~= 
;;;:~~ ~;::~g- I:IIII'I.U l.'nllon t.UQ 

711~" ~.-,.nACos . 
71<oUO 'NfDC.II DIY!2SCII 

~m:! !r.~~~~·o::,~~r-·-
u<.J.:•c-~ -
7:•403 J..aOl A UCCitll 
>r ... o. .:..o~:xs ar CM:I rr111HT 

nceoo •nvu I'UIII.IIliiTI 

I;IUOG IO<.TtNICN'IDS E ~~'STAU.;~S 

m~: ~~~~~~-n [ U.U:IUIDS 
7!lhl nii'OUS ( IITtNS.b.J:• 

7411Uol'IUNJniMot.u 

lUlU W4lDUS CUSl'CIIUIICIS 
IDTU DO ATrVD .......................... ,.~,, ... 

COK&r"IIO KACIOMI.l 

:naJmm. .c NIYDllc.U.- CGUII&UTAS 

OOD<I!IIJ.Çlo 114 g:M'A UCIITA I •UPIIIA ~ iiTC IIU ... M U~Cl O L 01 a 3 1 ~-0:;5::.·:.:•:::•::.... __ ~ 

SIIOit DUOUU Ol tu11UD ------------- nnH .. ~no1a.cikt ~ si•~fl 
nntt ""ICII$ u tu::1~gs 
SIUOI SI:GU:ID CGiõ'U llt:ÜIIlO 
SUIOI KV(Uio ltlYPIUI 

~-101 ..... ,.. 
I,-<.6.J,UioM 

n.u'l:.t••·" --u.-.Jn.H 
'P7~.UioU •.• :o.~~·-·~ 

:),,19.1lloU 
JSI,MioJI 

MI.Ul,lt 

"'"'·JnoSI 

ll.lJt ...... , 
.... u •• u 

-----------
•1,417.1UoU 

m.111.u<o,n 

Ul.liZ.HioM> 

"·"7J,U&o<>l 
lt.Ul.Ulof7 

UI,'Rio1Uoll 

lllo:SUoH1o:l6 

J,ln.ut.n 
Ht.llloll 

UJ,MS.It4oll ------------
,,,,..m.•• 
J;nt.9l1o« 

llit,SOI,Illlo'K 
u.IU.tJ4oll 

li0.7'K,y0 
u.nt.l..._n 

111111 DUH .. I DI 'lll.uflflti»::US tl;larDII'CI ----·-;;m: =:: :~:::::~: ~~= 
JZUII I'IHS~U. • Ul:!:f:Ui.:nQ:I 
s:•~n TlUI<Sf, 1'11: ~o~..~~~.,,,.~ u•• DI uvwbTJ>a! 

UI.n:.•n·•• 

;::!;~::~~:: 
u.tii.:Hol~ 

ISIIU DDI'IiUl 11 IIMilflr~ ,.,),J)4,M 

'""' w:. ~u. uouç~o ·,.wnuun1 u ..:.ao r»S.~n ---------------,.,,,u ..... 

ltlltillllO IIII• 1-'rtoVIcMrnCia llCll Çon!iji'MIIIIU 

P:at~~ P~rblloaolo no O,C,N,.SIÇloJ,L_ 

Em ~ i O~ P•lt_ 
o:::::l • -- ' f DnMI M Swetar~>r --- -

--------~. tu.<ou,u 

7H..JU,In,n ..................... 
-~DU.-r:u.,,,,.,,,,,., .. .,,,,,,,.,,,.,, ..... 
IWftAYIT YUlF~e.IDO :ut MIWH '''""'""' 

• TOTAl. 11.r. DIII'ISI. ,,,.,..,, ... ,.,.,, • .,,~ ....... ~., ;E:m:m:n ········--······ 

c'i:KII JIO NAC:lOKAt. 

DOUM'It U .. IVIIlli::vo D1>t -.:a.znloll 

IIAID.' .. U ~CJ 
01.0~ .~., 31.0.5.8-.;B::._ ____ -, 

'·""·"'•-~so.e• 

_ •--~~~~:!~~:~ •.11111 txlllvtL DffiiACIIIKll. 

ur.n•.M 
•l,•n.nlo77 

II ... U7ol' 
IU.n 

llll7ol .. o!t_ 

1.~::::~::: 

~~:·:.~:!! 
IH .. ,,11 

... s-u.HZ.,. . :m:r =-~:: 1 ~ .. ,_ 

111111 •ttDIÇ~I A Rlan.tml 

:~:~:; l~ ~~ne..çan 
OlL•n "'ID<IIn DIV[IKn 
uuu ot r"""tln~ ,,.._,. m::: !t~~:mtm:V.l 
UPII IIICG D& CMAKI'IA 

tnttt Nca D& uiulvu 

I_U_HI !'olll: IXIGML 

m~~ :m::-:'DI COitrll<õti>CU 

:m:: :~~~;~:":[:~c:.!WII$'11 " - .. :~'" 
lUlU IXVIC!~!OS .r.mn11111~ 
IJJIU ll<lJI:ICla Anu.t. 

.. 1011 TltloKU"ttri:lAS 

::!::: :~~: .. ~;..:.~:~ H.,_ 
M4nrlr0Uia ... rlftbTUllll 
-•"" eu.~! f!lii.WOS Ali"'~ at -u. 
_., l'tlllru.~ ~~ ~grj ..... 

....... IUUlf.oDO 1\/TlM 

ISIZ" IUV.Ilt.r.(:ÕÕ Di 1116\'US IHRftlS 1!1 
U:Joo V .. II.ÇÂQ DA C_..UlltA III ~~ 

'-t ... , ... 
~-<ol~ ·,:-z,oo 

1:. o74o01 
)Z,0$1 'loU 

·~4,n 

Ul,7U ·~9,0 
u>.•J:: ..... n 
l<o:.t ... __ .. 

<on.ns ·Ol,,. 

),3,- -~,.:u 

S.IM •U<'r9 
<o.?u •:s<o,u 

lnltltuto til t'tf!IWIO•oc1a 

ou.ron,oo 
u.tu.ua,s7 

UC11 (..o,.ir•••••""'• 
P.n PYbllc.çlo no-O:C.N~~ Si~Çi'O I 1 

Em g 1 ~5f191f.-=--
ríiit"....in- . 

TDTA~ H "'*'Z'tQ """""""''"'""""""'" I.IM ... I.OUOoU . .................. . 



2604 Terça-feira 27 :~QIÁRI() DO CQ_tjGRESSQ NACIONAL (S~ç?o ll) O Setembro de 1988 

111101 ~ICUTIIII """"Dn'tl 

nun occcn .. 'nlmui'AIII~ 

' ' 

6.b.l 

111111 g:rrnuwtç&:s oc :1{-APO:I c:uz;.~orÓIIIIllll 
111.111 11.11 cilw!A 
JlliU 00 ~D 
lllUI CD<T'IIIr.lllçikl DE Ua.auiOS POQII,TATIWS 
UlZII DA clttAIIA 
nuor"" ~DIAIII) 
UllOJ 1>11 """'Uni 
lUZ"" ClT 11.11 C.,...,A 
lllZU ClT 00 SE>W>CI 
lllllllo ClT Clo;IIAP 
UUOO COC!Ufi<IIC~I~ PI I'V<$l<I<ISTU 
IUAOO CIINTIIll!lttCei~ Ptatll'll:!U<Toi.ÇÃ<I OI CAIIlN:U 
IIUOl SI~AD<l'l CUlU.TÓRl~ 
IIU.OG cotmlliiUI~ 01 IWOUV 

UIIOI IICUTA PATlllPCKI.Al 

U .. ll ..u10S DI UTIU O~ ÜIIIIO 
lUJOO JURO>. O( CVII HIGHT 
Ullll ,1\.Q""' DI DII'ÓIInP ...,.m1~ 
lZJIOI P'Q/tiUÇA 
UUOIL-'JIWS Pf -~STli1DOO SDW'LD 

~:::~:~11 
l .. UI llCU:TIIII te TlW<SI'U(If:Vo3. ~ 

1001111 I:OfTIIIWJçliU 11.11 dJ«aA 
lUlU CQITIIIDUICOIS "" 311Wl0 
109001 CIIHI'IIII~lCDCS OI'IIUU 
l-li a.-vl>l;.io 11.11 ~. 0011 PINI'APO:I 
10900: -vrnçlo DO ,..,....,., PIDIIUl 

UNOI IICUI'IIII Ol'o'P$&:11 

UlOOI ru..TAS ! .11.1101' Dr ICJIIA 
UIIOI IIOU( """'hnra:l Slll'lLS 
UU ... IIC*IIC AlUC114U 
UUGI ;.,.... DC .IUI'I~P. 01 ........ ~UrJa :m-.u• 
IUOOOc:tni:ci!U-I:U: ..... O>. 
UNOI CIUTIIJ.:II lltttl"'' OIVOIUS 

CG~S·I·I~ M~CI~N~L 

IN1r1'nm1 DI "'EYmlrci Dili CIIGI!DISTIIII 

I>Dtl:tGlli<Çic DA l;lln"A I~CUTA I P~~I'U.I. !n .IIHIIIfN II P Cl 

l··llt.U<IoH 
r_.l4l,KJoU 

1.no.on.n 
1.nz.ns.n 

u~:050õ1.l 
HO.I~,,n 

-•sa.n.,n 
l.ns.4Q,n 

.,7}11,"'1o7oD 
Zll.:nLoOUoll 

4o.l.007.tH079 :JOOUI PUI'I!:u.s IDIIIINTU 

lT,"''oT,OOI,H )11010 DI'Pl:U.S DE CIISTU~ 

s.u.a.no.ow. 
zu ...... '"l 

f,]U.U"1o"''o 

15o.u•.n•.se 
:J:,l7ll,llJo.O 
l.~n.tl4o04 

S9.U7.117oZ6 

IU.»To~ 

zn,ru....,,,.,. 

4a.no.nl.to 
u,M4.a»,n 

tU,QO,tHooU 

JOl.He ... 
lU. o-u ..... ... 

lllliO r;IUTlflu.çllcl A ·~~~~ 
~UOID •toVl~ D€ m:ICUI~ 
lllOUDESI'ISI.SIIl~ 

JZ"ot onn:u.s u 'll.ucsrnfN:I.ul ccn~mU 
HaaU ~os A rJ<•CD<T'IItllmiT'II 0811ICATáll~ 
l~UU pmsats 4 lK•aHn11DUlmDI 14CUllAUV~ 
lZ~OI l'rld!Ill A UNifil:t.úiJOJ 
11'100. ll!»<<f. ~~ ..UC, f.A ~ 1V..11tS PI Ol'llb'lllm 

o.u~.n,,u 

•~z.t;'-·" 
~•,~ ... u 

••-uo.l.l•,n 
4J.na.Slo.n 
u: .• ~;.:~.n 
7.1U.4tl,n 
4.Yl7.ZB7o49 

IRIIJtulO o• l"'ruvoaanc•• doa (.;ongr•nll* 

p.,.. Ptlbllca-çio '"' D.C.N •• Seçl,oH.J.L_ 

Em -X {CJp" f19J!_~ 
-,,ohir d11 Soa-•tir .. · ~ 

:D:V.U40UI'DA .................. ,.., .... ., ..... . 
~AYlTVI!RlJ'lX:ADOICIIIfsC[ .ll.HID.o'H ..... . 
TaTU 114 CISI'ESII ................. ,. ............. . 

n:.eu.._,u.n 
J•a~'Pl'S.S?lolf 

_ •oJ.ca_t.~.J' 
-.............. -·-··· 

-~~tiJ:it:: MUlllA-Ofo3~1-
DIIf[ DA nçÃO OI I;O'Ilollli..D>.<IIC DliiTGII Oli:Cli'UVU 

'":! 

cem._ CIIC·DI' nu 

]CIIOI HCilTU calllruTCI 

111111 .. c:n• ,.~..,:u. 

~~!:: :om'd!:!~S a! :r....._ OliiUGO.l'Ómll 

nnat ao ii[HAPO 

uuao aHflll~ PI R_ ... '-003 fi,I:UI.lAllYOI 
UlZOI DA dJ«aA 
lUZo: DO SI><I-00 
lUZDl 1>11 ....... 501 
JUliO tl,.T U tii<<.U 
IUZU t~T PC I!H'OO _ 
llUOO ClT CUIU,f 
llllU COHTl!l_OUl!:llll U fiHSIOdST~ 

m::~ ==':.:~:..-:.w-oi.ÇÃ<I H: !;Mbcu, 
:UUIO CGI'IIr.>~çlo UI -.._TO 

UIHI •talTA IAtiiPD<U.l 

lUOM .~~AOS De lrl'IIPU C! d.nllo 
U:TOI -'"'!OS O( lHO H1DIT 
lUloe ......... H OIPOStTO IUIC1olw 
U)lOl CUrtA ... ~ PT.<Q 

~~~~·~ ~A>ÇA 
u~u• ~ ~~ .,..tsnrm Sin•on. 
UAI" ATU•U 
U•UI AI.UOUUS 
ll"'l!ll DlVJIIVClQ:/1 I I'AIInCIII'AçiliS 
ll'l!lt ~ 110 MUI L ,._... 

141HI •ZCU1'4 D~ 'lli.UefDilN::US 1;1;1111!H1U 

l•n•o con-JliU:lçi!a o• cltt.utA 
lUrOD COI'f'IIUIU:Icfu 1>11 !riWID 
l4ll00 CIII<TilOUitliiS DO ,..OCASIN 
l41UO cumll&UIÇtllll Dl\lflt30S 
l4NU ....-..reJo U cltt.utA 00S DlfNf
l410U ~ 110 SIJWlO PlllDIM. 

ISOIQI UCUJAI Ct'ro~Uio 

U.lOII IOilTAI C Jl>ln U! ..,. .. 
1110<11: •coiiE _,.aiUUGS UIW'US 
uu ... ....,r AWCOJrn 
1.!1Uoo TÃX& Df AHTn'<•. Df """'0111 ':Lft1fti!II'I:IIOI SDW'lU 
15•••• <Dil:cdcs _., ,_ 
lJIUI ao.mu.1 JICflTU 01\IIHA:I 

TOTAl C4 UctlTA ........................ ,.,.,., .. 

~OH1a11•o NA~Z8HA~ 

liiUl'niTII IX PII[YJDtN:la -~·~AS 

C~I.Çla 114 CII{TA llttl!lTA [ Dl1f!ll. AI:U«lUiiA ATI .II.NIOII& <I f Cl 01.01 a 30.06.88 ---

l,tl:.Jll,91lo~ SIIOIID U~SQ ~IKTZS 

JlOOII D!'II'I:SQ C( CliSttlQ -----·-
lOO.n&.llJ._I_.J 

~Z."I,OOO,~t 

lO,OIII,(40,QI 
;J.6H:ii.T<o,ft 7o,•i1.Ui:~io - _11.~.,.,4~ 

u~z._i!w. ...... 
u,ns.s_t-o.u 
wu.eca,J.o 
~-~n .... ~."" 
-•..f'6.DU.•""' 
z.n;.~~·· 

1.ou.~ .... 

. ~.on,s:i;iz _ _.ao.ln.u 

oot.m,oz 

a .. rr.-.n Zlll.•n·-·" 

IU,HI,lUoiU »UDO GC14nrl~ A SDIVIDOII~I 
Jl:SOOO_SIIIVI~ O~ TlliCUIICll 
nuao SIGUIO como" vo;:tiCIIO 

Jt.s:il,ÜJ,:Jio- ll1001 Dl3PESA:I PII'UISQ 

111101 Da......,. Ol '""""'PllllHCLI.S COIIIIKRI 

JIIUD PlHS!IU A 0-o;llmllwnfi'U llllllU.l'ÓIIICS 
3Ulll l'l!lailU A tlloCD111'11111UlHTf3 1-'CiliTAT..W 
:JUC .. I'CNSÕCI A ao«p~ICS 

lt_,U%,437,~ ll'NOI 'tlli.HSf, PIC AIIX, f,A Z 1VJ113 III ~l!nRU 
l.tu.a. ... 

':'·""'·' ... •M 
, ... ~F.l--7•7,0l, 
UI.'I01',l01,31' 

__ uo ...... .-d. 
J.tn.-o4J ,..,,m.u 

___ _;n.:165.u 
J;J~~~o.ne,:ss 

St<o.ns.•n.n 
-----~--zu.=.•za.l• 

J<o.Ztt.OI.'-'U 
l7.-.~n.n 
)$,..,.,$Gio,U 

t•l-UOoM 

lnafnulo ao Ptuv•aenc,. - ao• C"ongru-"tu

Pua Publlcaçio no D,C,N •• Soçio II . -
Em ,X I o.~ J 19g;E~~--

,~or do -Stoc,.tlrl• -ua.tu.s• 

t.JJ7,1U,n 
t.I71.Nio4S .. ,,tl 

l.uz.ua.tlll .. r 
=.:~n..,:;~:rr.;;.;·;,n· .. ··.AH.;;ü·:::::::::::: 

... 

:....,UOJ,us.u 
M:J.t6Q,715,J7 

l.Uf-110---'lO.St ..... .._ ... -....... l'OT,~ 0.0. DDI'CSA ,,,..,,., ....................... , ... ---···· 



Setembro de 1988 

6.b.3 

TU--CO<I'A..,.._Kn> 
711181 ...CO CH011'0 lEAL 01 llli<U ~1.0 :<IA l;.f8SZfll;< 
nrHJ ....:a oa naSIL :liA Cllnlll/1 m:: :=::: :._.w.L :liA CllnS1S.IS 

nno• ••• cns.onn. 
nu••-.u.e.t. 
714111 """' 00:1111'1' 

'"'" n•~va. 
7ZI4111LÇ~ 110....,_11'111 .. AUL """ 
~::: ~:~:~:"'~~~CDOS D~ Dr:l'65:ntll PldltJo.1 

7ZUU T.O.A • lÍTUloa DA DfvDA -ÚU. 
7ZI:Ht ~LÇilu "" D.<H:il nr.mla<.U. 
711101 u.!thlllm --~~ AW&:II ·
IUIIISD<AOIIO!I 
nuua!NI'ADCS 
71UU FUIClQ<ÁIIll;lll DD SIHAIJD 
71Jl .. r....ClO<biDS D.l atw!A 
nnos ur oa 101o010o 
UJ300 CLl 11.0 o:irldA , 
725307 TN11VW 80 SfHAIIO 
nnot Ut&T:rYI>II u Ww!A 
1:J:WO ""'"'U(H 
1ZUlt-ICIIIJl.OS 
}I)]Jl Cl(;OI•r 

~~:i =~~ I:PI'LI:I lTUUS U1C0 

7UOIZUI'\IIl00!11 
n•n• nvramrs OtvVI'IID 
UOUl 1J!OÇII1D K IPC!_A A II~M 

~llr: ==~-m,_ 11 ,_, ~ 
,_ .,IIIIMD[ oYU II1Qff 

?31111 ATIVO PD1WIDfTI 

nun uw:•""ll<<W r I~<n•u.ç&:s 
711111 IIÍ.OUII<AS. IIIRIUI C --
71UIIInG~ 
nJMt .V.Us 1 IITINduoa 

-· 1IUHI%1Úilloll __ , • .._.cu:m;I<IUII<rl 

lVf .... IIII AQVD ,,, , , , ,,, ••••, ,, , ,, ,, , ••••••~•• ••• 

CO~II~IIO MACIDMAL 

DGTrTIITO U( ""lYtDttcu. - ,.,._.n"A$ 

UI.&H<l'TE ,An'IIDIUL BII:!IIIIAI>D DI JIHIO.'M <l .. CI 
01.01 a 30.06.88 

l.t~.OUol7 
z.~I.,;u.n 
1.n~.n,,.,. 

tn.n 
, ..... u.no 

---······ •• -.u-o.Ti 

n•·•M.-.u ................. 
11,91\,llJoOO 

Jll .......... . 
lll,71~.76lo91 
l!IZ.IU.I90ol9 

uJ.:o,.,n 
1)4..411.J0.7Z 

------u?.a; 

~:~::~ 

•IUOO 1nn<;:&S A lfCCUOtll 
IU,OI UUIT $/"'AT>fl~ã!S 
lllSOIDII.,~fl 
ollooe Cl'IWC.f' OJvtJttOS 
:;;:: ~.;:IITUCUL 

IZIOOI f\KJ~ Dr IIWI>.HUA 

lliiiO ~f:i!:!IVAS 
nun ~[SD!V• •~ eaHTII'Iõrlc:l>. 
lliiU U:S.ON>. PAliA "111.!10 -~ D! I!Nf:I'Ít.ICIS 
lllOU ;zSUUAOO OP!~lClCJ ... l 
UIOOI !>CI!RI:Ú:ICJS Al<l'fR:ro<lll 
lllOU CCDicte.:O ~'R'll 

MOOU'lll~v.:ll 

OtolOot VAlDJinl llf <IIST'6IIn 
-~00 ~ECED-IOO ftÇtWTA O( •UuriJ:I 
-001 nt DIYflm>O 
04«10Z llMO :s.'EilPI1bTlr.a:l 
-000. C:A. Df IIIUIQS I.I..IN'ÇA DA I.UIU. 
-007 flll!UI. O! ~IJ:I SIA 

t-50000 RUUI.T""O NIUIO 

1151:00 -[AV>.ll'-CÃO DI l:Cn;a IUIDYioS DIEI 
O.UOOO Pmli>IIT • 
t.SUOO VAIIU~ tu. C.UIT'UIA III AÇI!tS 

-.!ua-or, 11 DI ..viMO UC ~-

n.uz.oo 
1.1Q7,U•ooe 

l0,70Q,Uiol9 
.... :n 

14t,l~I.Uiol0 

ao;.,oa.ns,n 

Terça-feira 27 2605 

,,,z..zu.tn.u 

.... o.n•·•• u .... ,,m,oz 

ur . .:re,n 
u .• i;::::,;:~ 

~i:~i'- .~ 

r 

,_ lttznAS OlltKNIU 

UOIOO ~IT& 11111UTMU. 

1:0111 llcnTA 'A1IIaa<:IA1,_ 

UZOII ~ DI t1111M U ckloiO 
11~111 .llm'OS DI 0VU IIIGIIT 
Ullll JUIIDS DI Ulf'ÓIInll UHC.IIIIO 
UJUII'CIUI'O>U 

!=:!!: ;:::,u ~tsn:m :w.>Ln 
IZOUI Au.ui!U 

6.c.l 

101111 IIC:UTA:il DI 'nl.tiGI'IIibclAS COI!JICITU 

Ulllt I[Cl!IT.U Dr<OISQ 

1.51011 llll.fll [ ..... os bl -· 
Ul ..... 3CIMIAluwft:l 
UISH T"""' O! lH'Ilctl'. DI ....as~~ IDII'I..U 
DlOit c;llllsã!l 10U:11 Slkllll:l 
15"01 WTJIAS IUUtQ Dn'PSU 

'lUTAI tu. ltanA ........... ~ .. ~·~~"••••••--

COHI&-!110 HAtlDHA~ 

Zl<rlTNlV o~ PllfVIIItlcU 0C11 -~AS 

UDUCml.o.çlo DA CIOKI'A l!ca'IA ! Daftilo\ [!I .11JU101U 11 P Cl 

u ........ ,,.. 
Z.J-11.161,-uo 

..,,717.ue.u 
l.ISI.6!7oH 

4.S4~.U1'oZl 
uo.n>,n 

J.ou • .r.u,lo 

_ ........ 5113.1 .. 
D.et.:J<Wo.n 

•••. u ..... 
u.no.eiJ," 
.. 7.5U,U7oiG 

.... -.... sn.zn,n 
HloOO 

us ... n~.J,I,U -·····-·-·· 
IIIIQtr.LO-IIfo U DI 

SIDICCI OUI'I- CIAII!H'TU 

nno• DU~I- DI CWTUO 

nnoo m•nn~•~ ._ u~v:mc.zs 
311011 SVI'U;IJS DI TDICIIIQ:I 
:117001 Dl'SPUAS Dn'lR3AS 

110011 DUP(5U ut 'lli>HSPEIII.HciAs CIIIIIIHTII 

!f1G410 """5u A !~oCQ11'1P111Uflfl'tl 01111>.\UIIQ:I 
111100 1'1~1 A t~•CtM'I'IIIUI>ITU f.O.CUnATz--. 
I!IZOG P!IISI5tl A IV<t .. ~JI.IIIDa 
lUOOG 1110/<SP, III: .wL f,>. .r. S/..1111 D~ UIPI!tstll'l:ll 

=--~:~~:~~:~~ 
"·"'-~·'···'" 15l..US,N ns.n,,:s. 

11'11Ututo 4• f'ruv•Obl><:,,. C(JI l...ongrnii&taa 

Para Puttlieaç!o no O.C.N •• Seçio JJ 
Em ..i6 f '3 tig"f'P --

~.,j ' -;:---r Dlrtlõf dt Statllrll --.... 

,.,.. GA OUPOJI """"""""'""""'""'••• 
11!~11.\VlT VlUr1CADQ 110 llb DI .,1111,110(61 ...... 

'rol'AL GA D~P!:~ ""''''•••••••••••••""'"'•••--•• _ 

u ....... zoo,n 
=.ut,lOto.IO 

.. ; .. ;:=~=~:: 

~b 
OJR(I'OII EXEl:lll'fiO 



2606 Terça,feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL_(Seção II) Setembro de 1988. 

6.c.2 

UIHB IIZCCITA niDU>UlA 

nnoo toml11<1!Çikl u ~ -1"-'rÓIIlCI:I 
111111 DA CÃIWIA 
llUO!IIOUOUDB 
UlZOI 031<nl""<Ç!l!~ DC R-AIIQ:I fi,Q,OI.UUYOa 
lllZOl lU an,u,.t, 
UlZO~ DO JUWIQ 
nnoJ DO NI;INUK 
uno• cu DA .;.ilwrA 
nua~ CLT ao :uu.=o 
llllUCLfctl:ll'.u' 
JllJOO CC.mtlDUiçe!l D! l'(lftl~U 
lllAOO o;<M'llliiUIÇ~IS 'tc:;oii'LII1DIT~ U UllbcU. 

:.m:; ~~~~r=TO 
IUIII I(C:UU. P.t.ntli'OIJAI. 

lZ!•II JI.OIG:> O! l01!A:! O! clmlD 
uuao 
lUlU 
lUlU 
nnn 
... u • ...... 
U•UIA1.11""" U 
1n1o1 OIYmlt.llll'll I P.u!T'ICIP.oçilU 
~~~~ ai.IICI DO DIUSit :ll.'l 

).UOOI UaiT.u DI lJINOUIIflr:US r;J;IO!IIflfi'U 

~-· DO st>IAOO 
~"~ 

CUO!Af 
DIVIII:..= 

cln.u!ADD:IUI'IITollKJ:I; 

s~o '"'"'"' 
uaou oECirTA:l Dl'ml

l.uooollli.TQ c~ ar I"'OIA 
UlO<n --~ !iftósTm= :1ua>o:n 
Uloo• :IWI!f .t.U*.itiS 
uuao TIJIA ar AMUc:u•. or JUtO:S iVUW'RhmCs sn.Ln 
UlOot ccr\IU6U SOCI!C I!CI.IIO:S 
U•ooo !UniAS lllaiTAS DIYDISI.S 

T11fAL DA IICcErTA •••••••••••••••·-·~ .. ·~-· .. , ---'""'--"-

i;, Üi/, ir, 
,....,UI IIDMI!Tll IPO!I'SAK!ll:l 

COHT- I:IIC_,f 1...:1 

nu•• ""'"""' a.ti'A ICVII'IOml 

6.c.3 

nZIIOl .-!CD oifDXl''ll UAI. ~~ rmu.!O ~,;n .,..;. r;aJZfl.IZ 
n~ol) L<ICD DO O ... SIL iVA 1;.0:UJl~ZII 
nz- a<ICD DO M.Wl iVA C:IU~l'$.o'!l 
nzal7li'Jif?A ... ~ 
nzon ~~ ct'ISa01V1 
n:~~u,...ug. 

1101UIT'IUIIIIIIKT 

n•••• u..uz.l.vn 

T.l:l""l odn ""' IUotCO OD lll!.lSIL SIA 
l':l?tl ClUlr:rt.oD<> ! II(CIIIHI Dl OEI'6srnls avc.i.I:JOS 
T.I:UO~ ~~TlUSIW! .:ÚSID 
T.l:l000 >.D.A • l!TULD:I OA OtvlOA """.l.JtU 
T.l:- ULJC, lll .... :ra. llu...u:<JlVC~ DA Ol.ri'J:<IM""' 

•noe1 "'""'l'"' 7U .. & AÇilU 110 LOICD .... IOIClNl~ 
r.noe rr...,l:rnrca ~u A'NAia AIIU:~~ot.~~m 
nnnKHADOIIn 
l':Uio: DIPI/II.IXQ 
l'lli.U P'llll:lotWr= DO :mwlD 
?11:1011 PUCJ..W.I1!1 Ol c.iN.oA 
7ZJI<!$ e~T OD •<tWHI 
T.l:ll,. Ct T •• c.irwiA 

~~~r.:=~= 
nnn "'"'""n< T.I:JJ1o ,I><SlCIIlSTAS 
n:UU C(CIIM 

~= g~~;- -I.I:S AlUoU. 111J0> 

l'<!AoOZ DIPIII.Ill~ 
l'ZUOIIDcvtDCIIISO~ 
T.I:~IOI InOO'S'TO OC m111. A IIICUPDWI 
7:r<o1Mo ..,utn'....,_ - Dt:il- DI _,;o ,lUIIDfTII 
T.I:UltCl/lliO:I 
n....u .IUIO!I ~IIICUIJ 
.- ...a.DCOVUHIIm' 

7M-ATXW-...-rJ: 

n1ell ,OUl,~ • ,..,. .. l.lel!l .. 
nuoo ..00\IIHI.S, to:;1'1'1ll1ZI 1 -•um 
7117011 H><S u.lvns 
7J1MI mvla I Lfl'lla.!LJ,_ 

7UIII111~I.U 

JOIUOO ~Au:JIIS QI:1DD~ 

lllTAL 110 Ar.l\'0 ""'"''""""A"'~"'"'"'~' 

COM •• IIIO MAC~OK.L 

ZHn'rnll11 U -ftcu. DOS atCIIZSSriTAS 

- ODDCTII.-çio 11J1o r;tf<l".t, lfcni'A Z DOI'U" ............, AT& .........,_ <1 .. Cl_ Ol.Ol a 31.07.88 

17.ZU.I.<IIoU 
n.uz.-·'' 
n.!fio.sn,fl 
n.A •. Ju.u 
•.nf;nl.n 
s.uo.on.:Jo 
t.au.ze••" 
~-:U~.U.,IJ 

ot.oll7.~za.u 
-~.zn.nJ.~• 

... ~:.: • .-•• 74,JJ 
zzo.~.lln • .z.o 

- u..~z.zoo,M 

l.lOO.Jt:S.H 

u~.ui·•"·" oa.,a•.ul ..... 
Z1•·•1l.l:.lolll 

~.SU.'I'lllol7 
~ao.tu." 

,t<oO,U5,J9l,,. 
77.70l.:J.6S,U 

ISl,Ofi,U 
u.u ... au.sz 

- z&.;nt.""'7.JI7 

I.SI.7.ll!o<? 
l.osz.>•••" 

l.Ht,tJ 

noan D~SPUlS Dt CUS'R;G 

llllU AATI'I'IÇAÇ~IS A SH!'mlOIIElll 
JUOOO SE~VII;Qll DE TU~II>OS 
n~õoit S~CIIlll comt• !111:(11)%0 
UlOOI DES~UAS OIVUSI.S 

;w>OOO C~SI'UA!I Dl lliU<Sf[l!(lcJAS c:alniTD 

U'eoat P~· • llr•COIIIII'rwlii<I'IS II)<IIUTÓII= 
:1:0101 PE,.;iJ!' ~ t••cDUTI!'IWII<I'U fWJLTATl\'Cio 
U~OO Pl1dil5 A OEI<tPII;l.IJ>I"" 
lZ'I'DOO llii.I!V, P/C """· f.A% lVJIIS DE u-hn...S 

naoaa DlSI't:sMI Dt l!M:STD1Ufl'CS 

nnaa VI!, .V'. D~'~D PI!CV'[NJ!.NT'E DL ~ UUID7 

- . 
lt.ztz.I.O.JO 
•••• 0.700.77 

u•.Ju.n 
•.sn.Jos,>J 

• uo.rn.on ..... 
60.105,011,11 
06.7u.uo.n 
u.o:.l.su,n 

lflltt\UIO GD PciOVIdOno;aa dOS C...ngrnlllt&lo 

f'ara Ptlbllcaçlo -;,o O.C.N~. Se.çlo.,.l.J._ 

Em~ t0,9 f192f.,~-. 

~IG<<HS--'-

:Kn11 DA anPfSA ,,,,,.,.,,,,.,.,,,,, ............ .. 
:M'fll,W<T "o'!Uf'ICAIICI ut ,l/UIOIU ....... , .. •• 

__ lDT~~ liA DnPfSA """'"'""""'"''"""''"' 

Ol0.6Z0,].6.,1t 
-l.n ... nz.tu.n 

J.I.07..S'>7.1:S ... -s _,, .............. . 
~!Lu-, 3J. Dt .AIUIO U 1-

.J)~ 
MMAI.I!D

DDI~ llCEaJT7W 

CO"CIIo•SO MACIOK~~ 

D«<Tn\fl'Q oz I'IIEVmbciA DOS mo;:~~u:oJ:rus 

---~----

l.Z:lt.na.~ 
. J.Ht,JU,J7 

t • ..U.l06.U 
____ "liz'o.7t 
117.11t1J.n 

f.lll' .... J ... 
u:.ns.uJ,17 
..,,an,ou,u 

na.Ju.on.•• 
Jo .... s.~n,n 
1~.4a4.u •• n 
n.zn.ou.n 
a.~n.?l4.n 

__ I,Ul.1?1,D7 
1.7M.II.III,.I 

, ... 177 ~ .... 

701.JOt.!7 ..,.,JIIl.n 
~.oiiG,OJ 
lZ.U7oll 

I.Sl'll.?~l.n 

.... JI •• - ... 
I!:SZ.IU.J7l,Jt 

n.tzo.zn.u 
O?O.,IU.115ol'l 
t1.71~.7H.7J 

nz.o•J ...... n Ia.•••·-·n 
OJJ,D?oSl 

ltl.IU.ll.loU 

ai!JOO .. ti!Ll!lll f ~ ~ .._ 

:!:~:~ ::=s A ~lf:DUIOI 
AliJO! ! .. ~ """"AT%,1~S 
nuaz I .. r Sll'l:ldEs 
OU&IIO::III ... !~DIV~ 
4IIU5P'II"'D~ 
juu~ DIYDSOS 

an••• RHtD ~[ IIR!IVJ.S 

osaaao Hie na'hn 

0111 .... UIIVAS 
031001 IIUE ... A D! I:IIHTIN:tiiCI.l 
D3IOO! IIUEIYA llOA rutUID J<U.IUSTII OZ ID<EPII:lDS 
1>!000 IUULHQO CP'[IIAl:IDHl~ 
OJJOO!UU:!CIIIlii.IITVIIOI![ll 
anocz ocu~CIO "'"""'~ 
IMO- 'lll•••u•!ou.u 
1141000 -··· ...... 1 -··· 64-oOOi 
...... 7 

-··· -· OIUl .... 
UIOOI IESUI.TADO )vn.g 

anuo .[AYAU~ Ul D16'1a~ IRr.III!VÜ DEI 
osn•• l't:lllli/Tf 
811!101 VIJII~ DA c.llll'tDIA U! lf.tilCll 

I:S-~1, .. 
!.~95-.7.,,1. 

o.an.an,"' 
~.n 

tn.?.s.Jn,n 
l67.6n.uo.ou 

t.l.ll.tU,tl 

l.'ln,Ml,,'IIJo1& 

- -I,Ht.zn.-.u 
:I'IZ.z..a.Ju ... 

__ I.ZU_,In.tU,J7 

1H,ZM.IO 
•• 310.107,0 
o..u1.zn.n 
l.t41:,1Uof1 

a:s.: ..... 

5.901.ll'o,JO 
l•.nJ.Ioe.u 

--~~~=!!:~ 
.u.an,ao 
ZJ•.os,,ae 

u.tts.uo.57 u,-.7D4>·" 
ll.n7.Uio01 

------n7.111 
~to.s?c ..... 

:SCO!.nl!.~ 
~.t7 

lntliiUIO 01 Pnovld6U'<&- (lOS- (_ungrOUIIlal 

Pata PubUcaçlo no O,C.N .• S•çlo .. .l.L_ 
Em ..?6; q.s ftl~-~ -~ 

'7~ 
TOm DC1 I.U:ID'U ,,.,., ...... , '""'"'"' ......... ..,:;!:;..~'!::: 

/.nt.r~elhMit:rt:-gq;" ..... HJ:ÃD H CONfAUUD.lU 
1;1;1111'.-.CK-Nll. 

.. QJLI.l-lll'o :11 DI ~UIO DZ l-

..;;~ --· o~n-c. ll1CHIInYa 



Setembro de 1988 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO PARLAMENTAR 
DE INQUERltO 

Criada através da Resolução n" 22, de 
1988, destinada a investigar em profun
didade as denúncias de irregularidades, 
inclusive corrupção na administração 
pública ultimamente tomaãas tão notó
rias pelos meios de comunicação. 

9" REUNIÃO, REAUZADA EM 
8 DE MARÇO DE 1988 

Aos oito dias do rhês- de março dO- ano de 
mil novecentos e oitenta :e oito, às nove horas 
e dnqüenta minutos, na Sala da Comissão de 
Finanças;pre"sentesos:Serihores_S_en"adofes José 
lgnácio Ferreira ·(Presidente), Carlos Chíarelli (Re
lator), Mansueto de Lavor, Affonso Caméirg'o;lta
mar Franco, José Biso], Chagas Rodrlgues,Jutahy 
Magalhães, José Agripin~ Maia, Maurício Correa, 
Mendes Canale, Severo Gomes e Cid Sabóia de 
CarValho~ reúne~se a ComiSsão Parlamentar de 
Inquérito, destinada a investigar eni profundidade 
as denúncias de irregularidades. ultimamente tor
nadas tão notórias pelos meios de comunicação. 
Presente, ainda os Senh~res Senadores Mauro 
BÇ>rges, Alexandre Ccista, Mario Maia e o Senhor 
Deputado Lézio Sá tiro. Havendo tiúmem- regi
mental, Senhor Presidente declara abertos ostra
balhos da comissão e solicita que seja dispensada 
a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, 
foi considerada aprovada. Com a palavra o Senhor 
Itamar Fra:nco solicita ao Senhor Presidente que 
diligencie no séntido de saber se foi eritiegue- aO 
Ministro da Justiça, RelatóriO préliminar do Depar
tamento-de Polícia Federal a propósito da inter
mediação de verbas públicas. Com a palavra, o 
Senhor Senador Mendes Canal e, indaga se o Den
tei enviou à Comióssão, de relação dos conces_sio
nários de emissoras de Rádio e Televisão. O .Se
nhor Presidente, esclarece que recebeu telefone
ma do Dr. Rômulo Furtado, Secretário-Geral do 
Ministério das Comunicações informando que a 
relação deverá ser _entregue no prazo fixado pela 
comissão Com a palavra, o Senhor Senador Car
los Chiarelli, indaga aos Senhores Membros se 
há algum relatório a ser lido; acerca das matérias 
que foram distribuídas para exame. o "Senhor -se
nador José Agripino Maia, informa na próxima 
reunião, apresentará o -relatório referente a com
pra dos apartamentos efetuados pela Previdência 
Sociãl. O Senhor Presidente convida o Dr. -Lúcio 
Verissimo Machado de Souza, ex-chefe de gabi
nete do ex-Ministro Anibal Teixeira para tom-ar 
assento à Mesa. Após o juramento de praxe, inicia 
seu depoimento assinalando que o Ministro Anibal 
Teixeira, procui'Ou fftZer com que a Seplan atuasse 
de modo dinâmico,- político e sem burocracia. 
Recorda, nesse ponto, a diferença entre a Admi
nistração do Ministro Anibal Teixeira e dO MiniStro 
João Sayad que, não se preocupou com as dota
ções orçamentárias, transferindo-as para os mi
nistérios interessados nos projetas, por entender 
que a Seplan devia ser um órgão de planejamento 
e, enfatiza que era confeccionados mapas conten
do os pleitos; o objetivo a que se propunham 
os beneficiários diretos das verbas e, na maioria 
das vezes, o nome de quem pedia o recurso. O 
Senhor Presidente da República, examinava tais 
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência declara abertos os trabalhos desta 
reunião e indaga aos_Srs. Senadores se desejam 
ouvir a súmula da ata da reunião anterior, ou 
se nesta oportunidade a dispensam. (Pausa.) 

A Presidência_ dispensa, então, a leitura da ata 
da reunião anterior e passa a palavra ao eminente 
Senador Itamar Franco. 

pedidos e dava orientação a respeito. Era elabo
rada, então, a exposição de motivos para autoriza
ção. Assinala ainda, que tal autorização não gerava 
compromisso do estado, mesmo âepois de publi
cado noDiár:lo Oficlal da União e, cabia à Secre
taria-Geral através de seus órgãos, solicitar à enti
dade beneftciada, o competente piano de aplica
ção. A seguir, passa-se a fase ihterpelatória quan
do usam da palavra, pela ordem, os Senhores 
mar Fr~nco, ôffonso Camargo, CidSaboia de Car- O SR. ITAMAR FRANCO-- Sr. Presidente, te-
valho, José Paulo Biso\, Mauricio Correa, Mendes mos noticias de que foi entregue ao Ministro Paulo 
Cãnale,JutahyMagalhãeseMárioMaia.OSenhor Brossard um relatôrio preliminar da SuperintelÍ.-
Presid~nte, suspende os trabalhos até às nove dência da Polícia Federal. 
horas de amanhã. Reâbertos os trabalhos-d~ _Co- Eu sol~citar!a. a. V, Ex~ que Obtivesse do Sr. Minis-
missão, às dez horas e vinte minutos, o Senhor tro esse relatono parcial. 
Presldente concede a palavra ao S_enhor s~nador- ---o SR. PRESIDENTE (José lgnãcio Ferreira)-
Itamar Franco. Com a palavra, o Senhor Senador A Presidência já estava, inclusive, tomando essa 
Itamar Franco, ~equer, b?Jseado nos art. 94, letra providência agradece a V. EX' e vai tomá-lq ime-
1 e 164, item II do Regimento Interno do Sendao diatamente. - -
Federal, convidar para participarem dos trabalhos 
da comissão, um promotor e um auditor._Usam 
da palavra, para discutir a matéria, os Senhores 
Sena_dor Ca_r~os Chiare!Ji, M;mrído Correa, Jutahy 
Magalhães, Mansueto de Lavor e José BisoL Fina
lizando, o Senhor Itamar Frartco, solicita a Presi
dência, retenha o documento_ odginal apresen
tado pelq depoente à Comissão. O Senhor Presi
dente, determina ajuntadã: aos autOs, do feferído 
documentO nos termos do Código de Processo 
Penal.Com a palavra, o Senhor-Senador Carlos 
Chiarem, solicita que seja feito expediente à Seplan 
para que preste as seguintes informações: Qual 
o montant~ das verbas "a fundo perdido" libera
das durante a gestão do Ministro Aniba] TeiXeira 
e onde se encontram os documentos originais 
da Seplan, relativos à administr_aç:ão do referido 
ministro. Com a palavra, o Senhor Senador Jutahy 
Magalhães, solicita que a Comissão realize reu
nião para avaliar e coordenar os trabalhos. O 
Senhor Presidente, propõe ao Plenário que os Se
nhores Sérgio Menin Teixeira de Souza e Alencar 
Guimarães, prestem depoimento na reunião de 
amanhã às nove horas. A proposta é aprovada. 
Nada mais havendo a tratar, o S_enhor Presidente, 
encerra os t~balhos da comissão, às doze_horas 
e -Cinqüenta minutos, convocandÕ os SenhOres 
Senadores para próxima reunião a realiz_ar-se 
ãmãnl1â, às ii:ove hora~ e, para constar, eu José 
Au~rusto Panisset Santana, assistente da comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, e irá à publi
cação juntamente com o apanhamento taiJuigrá-
fico. _ _ - ___ _ 

Af'IEXO A ATA DA 9' REUNIAO DA CQ.. 
MISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRrTO, 
CRIADA A TRA lofS DA RESOLUÇÃO N• 22, 
DE 1988, DESTINADA A INVESTIGAR EM 
PROFUNDIDADE AS DENÚNCIAS DE IRRE
(i(JLARJDADES, ltfCWSIVE CORRUPÇÃO 
NA ADMINISTRAÇÃO ~ÓBUCA, (JLTIMA
JI1EIYTE TORNADAS TAO NOTÓRIAS PE
LOS MEIOS DE COM(JN!CAÇÃO, DESTINA
DA A UGV/R O DEPOIMENTO ·oo DR, Lá
ao VER[SSIMOMACHADO DE SOOZA, EX
OfEFE DE GABINETE DO EX-MINISTRO 
ANIBAL TEIXEfRA DE SOOZA, Q(JE SE p(J. 

. 8UCA COM A DEVIDA NITORIZAÇÃO DO 
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

Pfesi4el-!te: Senador José lgnádo Ferreira 
Relator: Senador Carlos Chiarelli 

O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente, 
pelaordem. · 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. ~ tem a palavra eminente Senador Mendes 
cana1e. ·· · · 

9 SR. _!_'Y\ENDES CANALE -,Sr,_ Pn~s_idente, 
un::ta inforr:naçãa.se o Dentell~ remeteu a relação 
soltcitada pelo ilustre relator. - · 

O SR PRESIDENTE(José-lgnádo Ferreira)
A Presidência informa a V. EX' e à comissão que, 
ontem à tarde, recebeu um telefonema do Secre
tário-Geral do Ministério das Comunica_ções, Dr. 
Rómulo \filiar Furtado, dizendo que dois dos itens 

- -sólicitados estavam exigindo maior elastiçidade 
de tempo. Entretanto, mesmo- assim, ele preten
dia entregar, faria todo o empenho para entregar 
os documentos solicitados no prazo assinalado 
pela Comissão, que foi de dez. días. . - . .-

0 SR. MENDES CANALE - Muito obrigado 
a V. EX. . 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferieii-â) ·
A Presidência, informa que se encontra presente 
o Depoente de hoje, Dr: LúCio VerísSimo. 

Ante_s_, porém, por solicitação, do eminente Re
lator, Senador C~rlos CbiarelliLaP'"resídêoÇia: inda--
ga se há algum dos Srs. Senadores com relatório 
-acerca: das matérias que lhes foram encaminha
das? Trata~se do juízo de admissibilidade sobre 
diversas matérias. 

O SR. JOS"É AGRIPINO - Sr. Presidente, Pela 
-- orderil. -

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)-
V. EX"tem a palavra nobre Senador José Agripino. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Sr._ Presidente, foi
me entregue o processo sobre a aquisição dos 
imóveis pela. Previdência e estou prepararido já 
o parecer: Na próXima reuniâ:O farei a entrega 
à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (José [gnácio Ferreira)
A Presidência, em estando preseilte 6 Depoente 
de hoje, o Dr. Lúcio Veríssimo solicita ao De
Poente que compareça dicii1te da Mesa dos traba
lhos, para a prestação do seu juramento. (Pãusa.) 

Dr. Lúcio Veríssimo, devo adVertir a V."-$' que 
o art n~ 342 do Código Penal estabelece as penas 
para afi~mação falsa, negar ou calar a verdade 
como testemunha. E, seguramente, V. 5' estará 
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diante desSa disposiÇão;- QUe Corhiflá pena de re- ' Sobre a mecâ:Jlica da liberação de verbas. Real~ 
clusão de um a três anos e multa. mente, confonne foi dada ênfase pela imprensa, 

A Presidêndà soiici~ _çie V. s~ que, sob palavra após ·a depoimento do Sr. Secretáfió-Géral da 
de honra, faça a promessa de dizer a verdade . Seplan, o Ministro Anibal procurou dar uma atua-
do que souber e do que lhe for perguntado. V. çãp dinâmic_a à Seplan, política, sem burocracia. 
s~ jura? (Pausa.) · · - --- -- ; -I:: p-reciso que se recorde que a Sep\an havia 

Solicito a que" V. 8' tome asse-nto à mesa, para _ péfssildo por um órgão, num perlodo antecedente 
a tornada de seU depoimento. · ao MinistroAnibal, por duas administrações distin-

O SR._PRESIDENTE tJ_o$~_lgnácio Ferreira)
Dr.- Lúdo Veríssimo, qual o seu nome completo? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO ...:.. Lúcio Veríssimo 
Machado de Sousa. 

O SR. PRESIDENTE _(José lgnácio Ferreira) -
Dr. Lúcio, a sua idade? 

O SR. LÚCIO YERÍSSIMO - Cinqüenta e dois 
anos. 

tas. E na do Ministro João Sayad, qUe é um rena.. 
tnado técnico intelectual, ele não se preocupou 
com as do~ções orçamentárias de que dispunha 
a' ·Seplan para 'o- áteridimeritõ,- des_envolVimento 
regfonal ou municipal. Ele prefei"iu transferir esses 
rei:ursos.aóS-Mínistericis que atuavam-na área so-

. dai. Ministério do Interior, Ministério da Agricul
tura, MiniStério do Desenvolvimento Urbano, cui-

~ _ 9ando com que a Seplan fosse realmente dirigida 
tão-somente para o planejamento económico do 
País. Assim entendo eu. 

O. SR. PRESIDENTE (José lgriácio Ferreira)-. O Miriístfó Anibal Teixeira abriu as portas da 
Séj:>lãf'l ·ao n'iundO político. Ele dispunha desses 
recursos orçamentáriOs para atendimento_ aO de

' ~ senvolvimento reQional e municipal e o fazia sem-

Seu estado civil? - - - -

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Casado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre"tra) - - .._ ptEf de acordo com _a orientação dq Senhor Presi-
Sua residência?"" -dente da República. Não demorou muito, após 

Ú f os primeiros dias do termo _do Ministro Anibal, 
O SR. L CIO VER SSIMO -:- ~ua Alagoas, 997 • e os srs. políticos, líderes regionais, municipais, 

apa~mento t.3q2, em Belo Honzonte, e também estaduais, federais, começaram a procurar O Mi-
na minha propneda~e rural chama~a Fazen~"-- nistério em.busca_de recursos para atendimento 
Tia Dera, no Munidp1o de Paracatu, M1nas Gera1s. às necessidades mais prementes de suas bases. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)- - -É verdade que prefeitos, vereadores, líderes em-
Dr. Lúcio, a sua atividade profissional qual é, preci- presaria is também, Srs. COnstituintes, _ Govema-
samente? - - - -dores, Ministràs de Estado_. se cruzavam nos cor

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - li<>je, produtor 
rural. 

O SR. PRESJDENTE (José lgnácio Ferreira)
Dr. Lúcio, V. s~ é parente; amigo ou inimigO de 
qualquer dessas pessoas: o ex-Ministro Aniba_l Tei
xeira de Souza, -Sérgio Menin, Alencar Guimarães, 
Michal Gartenkraut, Newton Fialho? V. s~ tem al
guma amizade íntima ou inimizade com qualquer 
dessas pessoas? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Não, não tenho 
amizade íntima nem inimizade, Conhe<:i o Minfsti'o 
Anibal T eix.eira quando ele exercia as funções de 
Secretário Especial de Aç!o Comunitária; na Pre
sidência da República. Conheci o Dr. Michal Gar
tenkraut depois de nomeado Secretário--Geral da _ 
Seplan pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República. Conheci o Dr. Newton Fialho também 
já na Seplan. Não conheço o Dr. Alencar Guima
rães. Conheci o Dr. Sérgio Menin Teixeira de Sou
sa, também quando eu já estava na Seac, na Presi
dência da República, em PriiiCípiOs de- janeiro 'de 
1987. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência solicita que, antes que as -indaga
ções lhe sejam feitas, Dr. Lúcio, pelos eminentes 
Srs. Senadores, que V. s~ faça uma breve exposi
ção, em cinco ou dez minutos, sobre a mecânica 
da liberação de verbas durante a gestão do Minis
tro Anlbal Teixeira, na Seplan; dois - sobre o_ 
papel da Secretaria Geral e sobre o papel da Che
fia do Gabinete -do Sr. Ministro. Evidentemente, 
o papel de fato e o papel de direito. 

v. s• tem a palavra. 

O SR. LÚOO VERÍSSlM.O- Pois não, Sr. Presi
dente. 

redores da Seplan, na expectativa e na oportu
nidade de po-der estar pessoalmente com o· Sr. 
Ministro Aníbal. 
-·-os polítiCos fiCaram sabendo, pela própria im
prensa e por agendas que eram distribuídas pelo 
setor de CorhuriiCáÇão Social da- Seplan, que o 
Sr. Ministro Anibal realizava duas audiências -com 
o Senhor Presidente semanalmente. às terças e 
às sextas-feiras, e procuravam, os Srs. Constituin-

- tes--;-os Srs. Prefeitos, os Srs. Deputados Estaduais, 
-aqueles que demandavam qualquer aUXJ1io aos 
:seus municípios, às suas entidades beneficentes, 
proéuravam o Sr. Ministro_sempre na véspera, 
oli dots dias antes 4e cada despacho, na expec
tativa de conseguir com que foSse apresentado 
ao Senhor Presidente da República o documento 
hábil para que fosse autorizado um crédito para 
aquela entidade, para aquele município ou para 
aquele estado ou para aquele minlstélio. Daí tra
balharmos até altas horas da noite, todos os dias, 
não só no atendimento às autoridades que nos 
visitavam, mas também porque ci Sr. Ministro pre-

- parava; junto com um grupo de trabalho de técni
COs dO lPEA, a elaboração daquilo que o Senhor 
Presidente mais lhe encomendou com maior ên
fase, _que era o Programa de Ação Governamental. 

Os -pedidos recebidos em audiência - princi
palmente aqueles em audiência~ eles eram exa
minados pelo próprio ~nistr9, com a autoridade 
solicitante, a autoridade que o visitava e procurava 
_iden_tific·ar-se, naquele _momentO, racionalmente, 
as necessidades _do município, do estado ou do 

_ m_it}_istéri6. E, evidentemente ------:- não vamos negar 
isso - aprecrando:se- sUponho, também clara
mente, o retomo político além da premente ne
cessidade municipal, estadual ou da área federal. 
Eii1 _seguida, mapas eram confeccionados para 
a apreciação Pelo Senhor Presidente: mapas con-

tendo os pedidos dos municípios ou dos estados, 
o objetivo a que se propUnha aquele pedido, o 
beneficiário direto daquela verba e, também, na 
maioria das vezes, o nome do constituinte ou do 
deputado estadual ou do ministro que havia esta
do com S. Ex" O Senhor Presidente examinava, 
em resumo, aquel~ resumo qu~ _ n6s fazíamÇ>S, 
assinalava para o Ministro Anibal Teixeira aqueles 
que deveriam ser, de imediato ou -de_ longo ou 
a médio prazo, atendidos; essa listagem era trazida 
de volta ao Minfstério pelo Sr. Ministro, que, então, 
a partir dessas_ autor!zaç6es, c_abia à Chefia do 

_ G2!binete; por Ordem do Sr. Ministro, emitir, preen
cher uma papeleta destinada à Sárein, nos casos 
de fundos ligados à Sarem, destinados, direta
mente, ao &C:retário-GeraJ, nos caso_s dó fúndo 

·relativo ao FAS -_'Fund_o de Apoio_do Desenvol
vimento Social, e, tamóém. ao SeçrettiOº~GeraJ, 
nos casos do Fundo conhecido como PIN-Pra.. 
terra. (jue atende às regiões Norte -e Nordeste: 

Sr. President!'!, cessava, i-teste inomento, com 
aquele ato, a atiVidade do Gabinete do· Ministro, 
uma vez transmitidã a pãpeleta- e esta ·era, sempre, 
·feita cóm 'a tárja dé "urgente", rriUitaS i.rezes.es_crita 
de meu próprio punho para o desp'acho de ama
nhã, porque assim determinava o Sr. Ministro. 
Era precisõ qUe se levasse aquilo que já tinha 
sido_ acertado previamente com o Sr. Presidente 
ou não, aquilo que já tinha sido acertado, momen
tos atrás, entre o Ministro e o Sr. Constituinte 
que ó VisitaVa, entte_ o Ministro e o Sr. Líder nltmi
cipal que O visitava que, tendo em vista aquela 
necessidade que S. Ex" julgava Premente, que 
fosse levada de imediato ao Senhor ?"residente 

_ ela República- no próximo despacho a exposição 
· de 'rricitivos· qUe daria ensejo a -uma aUtorização 

do Senhor Presidente da República para o crédito 
solicitado. Vou, ainda, ser mais claro: a autorização 
presidencial, na exposição de motivos, ainda não 
gerava compromisso do Estado, mesmo depois 
de publicada no Diário Oficial. Ela somente obri
gava o Estado, depois que o ordenador_ de_ despe
sas autorizava a liberação dos recursos com o 
Plano de Aplicação, encaminhado por ordem de
le, à Secretaria de Controle Intemo~Efetivamente, 
entre a visita do Sr. Constituinte e do Sr. Líder 
municipal ou estadual ou do Sr._Ministro de Esta
do, a visita, a audiência do Sr. Ministro _com o 
Senhor Presidente da República e o retomo desse 
documento, dessa listagem, ou, às vezes... s.er:n 
tempo de fazermos a listagem, porque era feita 
nos computadores, nos microcomputadores que 
·tínhamos na Secretaria-Geral- porque a Seplan 
tinha na Secretaria Geral -, nós tínhamos que 
passar essa gama de pedidos, despachados até 
aqueLe final de noite pelo Sr. Mi-niStro; passáva
mos essa listagem de maneira informal aos fun~ 
donários da Secretaria Geral, designados pelo Sr. 
Secretário-Geral para que fizessem unla listagem, 
a tempo de ser levada ao Senhor Presidente da 
República no próximo despacho. Quando não ha~ 
via tempo, o Sr. Ministro levava os próprios pedi
dos recebidos naquela noite, ou naquelas noites 
anteriores, para a apreciação presidencial. Então, 
uma vez expedida a exposição de motivOs, já com 
a~ autorização presjdencial, depois de numerada 
e datada, no protocolo do Gabinete do Ministro, 
era expedida para o Gabinete C'IVil, para publica
ção no Diário Oficial. cessavam as atividades 
do Gabinete do Ministro. Daí em diante _cabia à 
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Secretaria Geral, atravéS d~ seus órgãos: $_arem, . , o-·SR RELATOR -{Cai-los .Cbiarelli) -Então, 
. fplan, que coordena-o Pin~Proterra, e o FAS, cabia _seu (lfé)stcm:tento foi por razões.de saúde? Exclusi-
. a esSes .setores solicitar __ dados complementares vamente?. · 
. ·ao órgão, que seria beneficiado. Cabia a esses .-. I 
. órgãos. levantar dúvidas, suspeitas e levá-las à pre- ' O SR _LuOO VER SSIMP :_..:... Raz~ de saúde 
, sença do Secretátio-Gerªl, se_ aSsim dem_an_dasse e· ~mbém por problemas ligados ao compOrta-
. e,. fma1mente, levar ao Sr. SéCrEitárl"O:.Geral 0 pro- ·mentC:Uio di~nciarn~rif9 que· foi V~ri~cadõ c:om 

cesso com .o. plano de aplicação respectivo, para o· correr dos _tempos- entre a miilha· pessóã e a 
que S. Ex!'_ autorizasse a liberação dos recursos. pesso.:'- do ~~~r~tário-Gefal. ~ _ . 

0 SR. PRESIDEt'ITE (José lgnâcio Ferreira)_ O SR. REU\TOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
Embora a P~sidência ténhã -assiriãdo ·em tempo além do seu cpra,çãQ, ~mP~Ill os atritos .com 
e teriha sido" extrapolado; parece importante, no - -o secretârio-Çieral_ foram- fatore~ _çieterminantes 
interesse ·da Cqrriissão, q4é V. S• :cbntiriue e, Se- :- para a sua saída? . , . 

:bretudo, esdareça a posição de fato, qUal era o os·R: uiciO VERfSsiMO.::::_:: Veja Pem, Sr.'R~la- -
·corç.portamento de .fato da Secretaria Gei"al, pbr- ter, eu nunca me atritei com o Secretário-Geral, 
·que y._ S• colocou, certamente, o que se tia 'de ao. contrário. 
·direito~ e também a questão de fato e de direito -. 0 SR. RELATOR (Ca"rlos Chiarelli) _v. S• ~ra 
da chefia do Gabinete do Sr. Ministro; E isso ficou 
faltando. amigo dele? 

O SR. LÚCIO VER(SSIMQ ,.- Sr. Presidente, O SR. UÍCIO VERISSIMO - EtJ o conheci já 
na Seplan nomeado como Secretário-Geral; no 

. eu possq falar sobre .Q papel de fato da Chefia entanto, o que acredito é que tenha gerado-ciúme 
do Gabinete, que era.o _qe__um ~ncarn_inhador de na pessoa do Sr. Secretáriô-Geral, pOrque ele não 
papéis dep.tro do Gabinete.: EvideJ)jernente, que falava coni seus ·coordEma.dores •. ele s6 falava com 
houve ~m. p_rocesso. de distanc~am,el")to do ,Secre- . "Os seus secretários, ele tinha comO norma tratar, 
tário-Geral com os seus s.ul;>orçlina:c;tos,. qu_e Pi35Sa-
ram -a prOcura'r 0 Gabinete ,do Mioistro no afã já que ele era DAS~6, tratar com quem era DAS-6, 

·não com DAS-3 ou 4. Ele tem um rnodo d~ traba-
de, eventualmente, re!;!olver problemas ligados às lho; _é 0 seu modo de trabalho. Eu tenho 0 meu. 
suas áreas. · Eu me-considero uma pessoa aberta, sem·come- . 

COm relação ao·papel da Secretaria Gerã1, no te . d' I r a tod st-es qu am 
meu modo de entender, seria um papel de coar- r m ISC P ln ; as as que 0 e me er 

apresentadas pelos subordinados d_o Secretário
denação e planejamento da própria Secretaria. Geral eu procurava c:onvers_ar corno Ministro para 
O Sr. Secretário-dera! po_ssl\Ía d~Jeg~ções de · ·obter uma orientação, transferHas sempre ao co-
competência para, tambêm! gerir a a~rryit!istração • nhedmento do chefe do GÇ3binete do Secretá
da Seplan, para SUpervisionar· as atrvidades do _ 
Departamento, de AdniinistraçãO, do D,ep<:;~rta- rio-Geral, porque poucas vezes o Sr. Secretário

Geral também falava comigo. Ele queria que os _ 
menta de Pessoal, e cuid~a também da admjnis- . assuntos fossem tratado.s a_ nível d~ Chefia de 
tração da Seplan. · · - Gabinete. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
A Presidência concede a palavra ao üustre Relator, 
Senador Ca_riOs Chiarelli, para as suas indagações 
preliminares. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - O De
poente fài levadO para o Ministério, ou seja, para 
a Seplan, po~ cohvite pessoal de quem? 

O SR. LÚOO VERISSIMO - Do Sr. Ministro 
Arubal Teixeira. 

O RELATOR (Carlos Chiarem)~ V. S• foi afas
tado da Seplan por quem? 

O SR. LÚCIO VERÍSSfMO - Sr. Relator, eu 
não fui afastado da Seplan, mas sim pedi para 
sair, e já havia feito esse pedido desde setembro, 
quando eu já tinha problemas bem apreensivos, 
com relação ao meu estado de saúde. E tenho 
corno testemunhas, se necessário para a Comis
são, os médicos que atendem à Seplan, que, inva
riavelmente, todas as semanas, no mfnimo duas 
vezes por semana, iam ao meu Gãbínete, pOr cau~ 
sa _dos problemas que eu tinha de pressão arterial 
elevada, que eu estava tendo. Submeti-me _a pro
vas de_ esforço dentro do próprio Gabinete, isso 
tudo levado a um stress natural do trabalho que 
desenvolvia para o Sr. Ministro e s_eu acompa
nhamento desde um pouco antes da hora em 
que chegava ao Mlnistérfo e um poucb depois 
da hora em que deixava o Ministério todas as 
noites. 

O SR. RELATOR (Carlos Cruarelli)- O Secre- . 
tário-Gentl [nformou:nos que tinha mau rel<i_cio
namento com V. s~ Era uma-estrada de mão úni
·ca? Quer ~er,y. S•preferia ver-nele um ciumento 
e. ele tinha um mau relacionamento?- Como é 
esse-processo? 

Vamos colocar as coisas em_ termos objetivos: 
quer dizer, havia funcional e pessoalmente um 
desajuste de relacionamento entre o Secretário
Dera! e o Chefe de Gabinete? 

O SR. LÚCIO VERfSS!MO ~ l'!ão sei pnde po
deria_ estar O -desajuste, porque-ele não falava co
migo; eu falava com O Chefe de Gabinete dele. 
Era exatamente isso. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiare:lli)- O Secre
tário-G~ral afirma .,também que havia um mau 
reJactcinamento dele com o próprio Ministro~ V. 
S• confirma isto? 

O SR. LÚOO VERfSSIMO - Confirmo. 

O SR. RELo\ TOR (Carlos Chiarelli) - Com o 
Ministro, V. s~_ confirma que_ o S~cretárfo-Geral 
se relacionava mal, com V. S•, não. 

OSR.UÍCIOVERISSIMO-Vejabem,Sr,Rela
tor. V. Ex!' há de convir que o Secretário-Geral 
despachava com o Sr. Ministro. Os resu1tad9s dos 
despachos corn o Sr. Ministro eram c_pmunicados 
pelo Sr. Ministro normalmente em conver:sa, em 
despaCho comigo, aquilo que foi resolvido_ com 
o Secretário-Geral que eu deveria dar agüização, 

_ Então!_ na intimidade do Gabinete do Mln,o, 

eu pude conh~er a_ posição em que se encon-; 
trava o Sr. SecfetáriO-Geral_ com o St. Ministro . 
As raríssimas vezes que o sr. secretário·Oêra1p~s
sava pelo_ meu Gabinete era p·ara ~e entregar 
documentos que já tinham sido assma~os pelo 
Sr. Ministro, que apenas cabia a r;n{m encaminhar 
cio proÍoc-clo do Oabinete,·paia·aposição de data 
e numeração naqueles expedientes. 

0 SR ~U\TQR (Carlos Cbil!l:e!li) ~O 5._~re
tárlo-Ge[ã1 tinha c um mau relãcionamentO com 
o Si. MiniStro, V. s~ acaba de ccinfirinãl-. P6i que, 
então, continuava ele sendo exercente de um car
go" de córifiãfl:ça na condição de Secretârio-G"eral? 
V. -s,, que era daTntir'nidade do Ministro e que 

- tinha conversas Com o Ministro, seguramente nos 
poderia informar como se estabelecia esse pro
cesso de _amor e ódio funcional. O Secrefáifo
Geral relaciona-se mal, confirmadamente, com 
o Ministro, tem um cargo de confiança do Ministro 
e perm_anece "ri eSSe. c;arg<?_ de -c~~ftanç_a. v. s• po
deria nos dizer, interpretar, informar e_ esclarecer 
esse fato: por que ele continuava Secretário-Ge
ral? Por que ele insistia ·errl ficai? O Ministro não 
-tinha forças p·ara-Hrá-10?-Par·q-ue:·o"MiniStfc) Qosta
va de trabalhar com algUém com quem se atritava 
e com quem não tinha um bani relacionamento 
num processo masoqulsta-funcionaf? 

O SR. LÚCIO VER[$SIMCr C.: Sr: Relator, no 
meu ffi6cio ·de _entender s-uPonho que Por ser o 
Ministro Arubal T eixeini Uri1 homein públicO, poli
tico, ex-parlamentar, e pelo_que conheço da índole 
dos políticos, de maneira geral, a convivência pa
cífiCa, ou ·até atritoSa, é séOpre prefefível do que 
um iompimento de relaçõeS que termirlasse pela 
demis_são do Sr. Secretário-Geral. Ju.lgo que __ ele 
permaneceu à frente da Secretariã Geral_ tão-so
mente pelo sistema, pela maneira pacificadora, 
cono1iadora com que agia o Ministro Aníbal T ei-

. xeira não só com o Secr.etáriowGeral como com 
qualquer um dos seus_ outros auxiliares. 

0 SR RElATOR (Cà~Q$ Chià:i-enn- b Seçre
tário-Geral_ foi_esçolhido, indicado para a função 
pelo ex-Ministro ou houve_ alg_um outro_ tipo_ de 
influência, que V. S• conheça, saiba e nos possa 
informar? 

O SR Lúao VERÍSSÍMO ::_-Não.pos;;; afirmar 
uma respóStà:, COOfirmar·ou nao ·se:·ele foi iOdicado 
pelo Sr. Ministro •. A única-informação que, à época, 
obtive do Sr. Ministro é de que o Secretário-Geral 

- seria o Dr. Micha1 Gartenkraut. um assessor eco-
nôrníco dO Presidente da República. -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellí)- Ele teria 
sido recomendado pelo Senhor Presidente daRe
púbUca ou pela Presidência? 

O SR LÚCIO VER[SSIMO- Não posso garantir 
que ele terta sido recomendado. Acredito, Sr._Rela
tor, acredito. Não posso afirmar porque_ não me 
foi falado assim;- mas acreditó que, à. época, em 
que o Sr. Ministro era Sécretãrio Espectai de Ação 
Comunitária, que tinha seu gabinete no 3? an:dar 
do Palácio do Pl<l!lªlto, no rne·smo andar, pare
ce-me, não tenho certe?:a, dos assessores diretos 
do Senhor Presidente dà República, acredito que 
o ...§.r~rií.~- tiVe"Sse um amplo relacionamento. 

--com a assesSoria mais próxima do Senhor Presi- . 
dente e com o próprio Senhor Presidente. \ 

.- ""'-. 'I 

/ ', 1\ 

/ 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Nesse 
relacionamento estaria, tambérTt, Um cantata com 
o próprio Dr. Michal, que trabalhasse lá? 

O SR. LÚCIO VER!SSIMO- Não. Que eu saiba, 
não. O Dr. Michal nessa época- erá aSseSSor, era 
da Ass_essoria Econômica dO ·s:eillí.or Presidente. 
Não lhe posso garantir qual a assessoria, mas, 
pelo que sei, também não possO afirffiar categori~ 
camente, o_Sr. Ministro não conhecia ao Dr. Mi
chal por despacho ou por convivência no Palácio 
do Planalto. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) - Interes
sante o fato. V. 5' disse- que' o Ministro, quando 
trabalhava no Palácio, tinha um cantata a nível 
de 3? andar com vários assessores diretos do Se~ 
nhor Presidente da República; O Dr. Michal, a 
essa época, era assessor do Senhor Presidente 
da República; V. s• disse que com ele o futuro 
Ministro não tinha contato e_ estranhamente leva 
alguém com quem não teve contato para um 
cargo de confiança com quem se atrita. Então, 
quem eram esses com quem o Ministro tinha, 
à época em que trabalhava no Palácio, contato 
direto e relações mais afetuosas e diretas na As~ 
sessoria do Presidente? 

O SR. LÚCIO VER[SSIMO -Sr. Relator, V. EX 
é um político, V. Ex"", os Srs. Senadores, que estão 
aqui são polftcos. Houve naturalmente uma com~ 
posição política que chegou à nomeação do Sr. 
Aníba1 Teixeira para Mii'Ustro-Chefe da seplan. ·Es~ 
sa composiçêo política foi desenvolvida a nível 
de Gabinete_do Senhor Presidente- da República? 
Parece que sim. Teve um asessoramento daque
les que eram mais chegados ao Presidente da 
República? Como· o Ministro-Chefe do G"ábinete 
Civil? COmo ó Secretárfó-Parlicular do Presidente? 
OSecretário de Assuntos Internacionais? Acredito 
que sim. Julgo que sim. Houve a composição, 
houve o assessoramento. 

9 SR. PRESIDENTE (José·lgnácio Ferreira)
Dr. Lúcio Veríssimo, a Presidência faz -_suas as 
palavras do eminente Senador Relator Carlos 
Chiarelli, e ·solicita a V. s~ que se atenha aos 

- fatos, porque a Presidênca já disse isso em oca
sião anterior a outro depoente: a opinião pessoal 

· de V. S• não interessa à Comissão. QL.ia1quer opi
nião de V. S• terá que ser respaldada nos fatos. 
O que V. S! pensa não interessa à ComissãO. 

Tem a palavra o eminente Senador Itamar Fran~ 
co: 

• • o·SR. rtMIAR FRANco:.... Entehâo ·que 'era 
preciso dar, pará que não haja uma Certa confusão 
na Comissão, Dr. Lúcio Yeríssimo, o que era para 
v_. S' -O .Sec'retárío PaitícU!a~ _do' Senhor Presidente 
·~a Repúblic~ii -

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Dr. Jorge Murad. 

-o SR ITNilAR FRANCO - v. S' Cbnheda os 
outros assessàres econômicos? 

0 SR. lÚCIO VERÍSSIMO ~ Não. Não conhe
cia outros assessores eco_nômicos, tão pouco Co~ 
nhecia o Dr. Jorge Murad. 

o O SR. ITAMAR FRANCO_...,. V. S' acha-que o 
Dr.Jorge Mu_rad, d~ mar:teira geral,- teve uma forte 
il"!dicação para da( o .cargo de Seçretário~Geral 
ao Dr. Michal G~rtenkraut? 

O.SR. LÚCIO VERiSSIMO - Achó. 

O SR P~IDENTE (José lgnádo Ferreira)
Tem a ~pafaVÍ'a o eininente Senador Carlos Chia~ 
relli. 

- O SR. RELATOR _·(Carlos oiiarelli)- O Sec.re
tário-Geral, "Dr. Michal Gartenkraut, na época, re
veloy no seu depoimento prestado aqui, na sema
na passada, que, administrativamente, havia--de
sorganização, que, tecnicamente, havia descum
primento de princípios básicos para a aprovação, 

-e encamiilhãmento, liberação de recursos na área 
-da Seplan. Disse isso aqUi na Comissão. Fatos 
~ _ Objetivos. V. S~ confirma_essa desorganização, es-

Q SR. RELATOR (Carlos ChiarE:lli) - Essas sa desarticulação e esse_ desapreço pelas normas 
três autoridades, ess_es_ três funçlonários. eritão, téchicas no encãrilülhamento de processei que 
teriam composto esta articulação: o Chefe da Ca- implicavam na liberação de recursos públicos? 
sa Civil, o Secretário Particular: e.o Se.çretárlo de ____ ·o sR. LÚCIOVERfSSJMO _Não confirmo. 
Assuntos Internacionais? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- Sr. Senador, estou 
prestando estas informações à Comissão com 
muita honra, com muito prazer, Sob juramento. 
D_evo dizer a V. Ex-~ que ·não confirmo, porque -
nao estava presente. No entanto, tudo leva a crer 
que a nomeação do Sr. Anibal Teixeir'ã como 
Ministro-Chefe da Sej)lan, foi ev:identeme~te estu
dada, decidida, a nível do Gabinete Presidencial 
que envolve naturamente o Gabinete Civil, o Minls~ 
tro-Chefe do Serviço Nacional de Informações, 
o Se_cretário Particutar do Presidente, a sua Asses
soria mais direta. oaro que deve ter havido. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Permi
ta-me uma pequena interrupção. Gostaria que O 
Presidente informasse ao Depoente que, aJém da 
honra de vir aqui prestar este depoimento, S. s• 
não faz favor nenhum ao Senado da República, 
e tem a obrigação de responder a to_das as per
guntas, tantas quantas forem formuladas sobre 
a matéria em pauta, de maneira objetiva, _direta 
e sem qualquer laivo de comentário crítico :à for
mulação das perguntas, sob pena de inverter o 
processo aqui. 

O SR. RELATOR {Carlos Chiarelli) '-- A que 
atnbui V. s• a inforrriação prestada pelo Secretá
rio-Geral, elemento responsável pela gestão admi
nistrativa da pasta? 

O SR. Lú"CIO VERISSIMO- Desculpe, Sr. Rela-
tor, não entendi a pergunta. - · 

O SR. REU\TOR (Cario Chiarem) - Havendo 
choque frontal de posições ·entre o que disse o 
Depoente Micha1 Gartenkraut a respeito de irregu
laridades administrativas, descumpasso técnico, 
descomprimentos de normas legais no encami
nhamento de llberações, de atendimentos de pro
c_esso a respeito _de dinheiro público na Seplan, 
atribufndo Isso a uln proCesSo frenético âe çleci~ 
são sem nenhum respaldo - e frenético é uma 
pa1avra não usada por nós, mas pelo Depoente, 
o que estou dizendo é a repetição do que está 
no depoimento pois o que estou dizendo é a repe
tição do que está no depoimento- V. 8', dizendo 
agora que tudo isso não acontecia, a pergunta 
que lhe faço é exatamente esta: a que atribui V. 
S!- a afirmação d_o Secretário-Geral? Porque diria 
ele, que convivia com o processo, com a vida 

ínfima da Seplan, que existia todo-eSse tnar·de 
lrregularidadés, que V. s~ nega e rechaça? 

O SR. LÚClO · VERÍSSIMO - Nego e rechaço. 
Vou explicar por quê. 

Como falei no· princípio da minha exposição, 
oSr. __ Mioistro Anib<1.l Teixeira-imprimiu um ritmo 
dinâmico _à sua ·administraçãO, sem ferir, s~m per
tubar qualquer prefeito legai. Ele aten-dia às partes, 
examinava_os pro·cessosjunto com as partes, fos
sem elas Parlamentares, Constituintes, Governa
dores, líderes municipais, ou estaduais e, emse
guida, conduzia esses pedidos, via. relatório, via 
mâpa 'du- õs próprio pedidoS, a·o· SenhOr Presi

. dente da República, que determinava o acolhi
mento oo não da proposta: Por que demorar de~ 
pbis da aprovação do Presidente para a elabo
'ráção da EM? Por que burocratizar, quando esta 
-aprovação de crédito dos fundos de que dispunha 
a Seplan era uma prerrogativa do Senhor Presi~ 
dente da República? Por que, se o Prefeito, para 
obter uma verba para a sua municipalidade, por 
menor que fosse o valor, 100 nill Cruzados ou 
10 milhões, 20 milhões ou-100 milhões, bastava 
fazer um oficio em três linhas ao Sr. Ministro ou 

· ao Senhor Presidente da República, solicitando 
a verba para, por exemplo, cobrir o déficit da-pre
feíturei?. Era a juiZo do SEinhor P-[esidEinte da" Repú
blica, estudada com o Sr. Ministro a situação do 
m_unicípio. E essas informações que o Ministro 
re~cebia da parte interessada eram- transferidas 
quando de sua audiência, ao "Senhor Presidente 
da _Repúblir::~· A pie~rog~i_y~ ~~ ~enhór Pr~sident_e 
era exclusivamente dele, só ele autorizava: 
~ Óra, Se 6 ffiun[dpb defna.ndàv8 aQúela Verba, 

se havia urgência nci -pedido do próprio Consti
'tuinte "ou dO- p~i"óPrfo líder n1Uri.1c1parou estadual, 

·'por que demOrar? Nãci havia' a rlecesidade de 
se pedir _projetes, pois as verbas eram a fi.nldo 
perdido. Então, o que se procurou fazer foi dina
mizar o processo de encaminhamento da expo
sição 4e m~tivos ~-9 Senhor Presi9ente, sem buro
cracia. 

O SR. _RE~TOR (Carlos chiarem) ~ Í:: esse 
e:spíri~o - ,v~rba a .fund!J perdiq_o_ não precisa de 
projeto ....,..... que levou aquele pedido de Valença, 
no Estado do Rio, trazido por_ um terceiro que 
fizesse chegar ao Presidente da República. em 24 
horas, como fui informado aqUfpelo Sr. Secretá
rio-Geral? 

O SR. LÚCIO VE:RfssiMÜ ~ Ã inf;rmação me 
parece errada. Não tenho o processo em mtnhas 
mãos, mas demorou mais alguns dias do que 
24 horas. 

o-sR. RELATOR (Carlos Chiai"elii)- M.i:is se~ 
gundo V. S•, os cuidados com qualquer -gasto 
excessivo foram tomados com desperdício de re
cursos? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Os cuidados de 
apreciação do Sr. Presidente, de cada pedido, esse 
sim, era cuidado. Com a relação ao gerenda
mento do dinheiro público, competiria, evidente
mente, ao Tribunal de Contas de cada Estado 
a apreciação daquelas contas, pois o -dinheiro pú
blico- recebido era do Erário federal. 

0 SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• não 
estava a par de que foram dados recursos que 
permitiriam fazer mais de 8km de serviç_os de 

I 
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saneamento e asfalt.e.mento, quando se ç:obrava 
apenas a execução de menos ~e 2lop? 

O SR LÚCIO VER[SS!f10_,- Não. .E nem podia 
estar, ExÇporque ... 

O-SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Quem 
deveria estar a par, dentro: da Seplan, desse desa~ 
juste entre o que dava perdidamente a fundo per
dido e aquilo que deveria ser executado? Qua1 
a hora em que se devia fazer o controle? Quem 
deveria fazer esse cont:J::qle? Ou não -deveria ser 
feito? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Sr. Relator, urna 
vez que o pedido, especificamente nesse caso 
que V. Ex' cita. o da Prefe_i_tu_r~ Valença chegou 
às mãos do Senhor Presidente c;la Repóblica, para 
calçamento, conforme V. Ex" disse_ agora, oito mil 
e quatro metros de ruas na cidade de Valença, 
Sr. Ministro deu as suas explicações ao Senhor 
Presidente, que hou_ve por bem autorizar o crédito. 
O expediente fo_i então encaminhado ao órgão 
próprio, à Sarem. Caberia à Sarem apreciar tecni~ 

O SR. LÚCIOVERÍSS_lMO- Não posso pre_ci
sã"r o- núffiero de pastas "que prbcurei junto _ao 
Departamento de P.essoal, junto ·Sr. Diretor de 
Pessoal d-ª Seplan. Efetivamente, havíamos acer
tadO, e_u e o 'Chefe--de Gabinete do Secret~rio
Geral, que, rio mês, de setembro, conforme_ pre
ceitua a_ lei, seria procedido um _reajuste no paga
mento dé)s gratificações que a Seplan faz a todos 
os servidores requisitados a outros órgão!? e à 
administração públíá federal e estadual. Não 
posso precisar o número dessas pastas; n? :ntan
to, s&o as de servid_ores que fçr~l'!l. reqUISitados, 
l)t:Ste_ ~~g. __ ao Go~~Tn9 çl~ ~na~ ÇJerai~. 

O SR. RELATOR.(ÇARLOS_ÇHIARE~U) -Já 
-que· V. S• não se recorda do número e como 
ele foi confirmado quer pelo Diretor de PessOal, 
quer pelo ex:..Secrel:.i:irio-Ge;ral, parece-me que há 
uma forte induç~o de confirmar a realidade, Esses 
13 eram todos mineiros originários do Governo 
de Minas Gerais, cedidos ao Gabinete do Sr. Minis
tro, à época? 

camente o mérito daquele pedido de Valença? - -
Não. caberia, sim, ao Sr. Prefeito tomar os cuida~ . OSR. LUCJOVERlSSlMO-ESSe 13 servidOres 
dos para que, numa concorrência pública obti· tra~lhavam com 1:1 Sr. Ministro Aníbal Teixeira, 
vesse o maior número de quilômetros calçados na epoca Secretário de Ação- Comunitária, na 
com a menor verba possível. ---8EAC. Quando, ein 31 de março de 1987, Por 

decreto do senhor Presidente da República, ela 
O SR. RElATOR (~rlçs Chiarelli) - Então, passou a fazer parte da Seplan, houve 0 encami-

o raciocínio, a fórmula, é a de _que quem recebia nhamento de um oficio da Diretoria de Pessoal 
dimensionava o tamanho da obra? O recurSo -era o Admioístrativa da Presidência da República para 
liberado para o município A, B ou C e o destina- urn aproveitamento dos servidores que haviam 
tário é quem faria, então, render mais ou menO$? sido ~x_ooerados de suas funções na Presidência 
E se rendesse mais, ele teria que, depois... --da República e _que estavam sendo transferidos 

O SR. LÚCIO. VERÍSSIMO - Conforme instru- ~ para a Seplan. · 
ções que ele _ree,eb_e ou.recePia .d~ Sarem, ele 
teria que demonstrar onde foi aplicado o saldo 
de recursos. . ~ _ 

O SR. RE[ATOR (Ç~rlos Chiarelli) :--Ele faria 
a prova do que ele fizesse a mais, então? 

O SR. RELATOR (CARLOS CHIARELU)- O 
Dr. Sér'gio Menin era um desses? 

" ·a SR. Li1tl0vffirs51Mo- Dr. Sérgio Menin 
era um desses. 

O SR LÚOO VERfSSIMO- Ele não faria a O SR. RELATOR (CARLOS CHlAREW)- A. 
prova, Sr. Relator. Nesses- ca:;os, aSar~::. - _soa p~s~ foi ~olic}tada peJ~ Gabinete? 

O SR. RED\TOR (Ca.rlos Chiarellj)-:-y._s~ aca- O SR. LÚCIO VERÍSSIMO -A sua pasta foi 
ba de dizer que ele, fazendo além, teria que provar solicitada por mim, juntamente Com a de todos 
onde aplicou o saldo de r:ecursos. Então o cidadão os outros servidores que seriam cedidos, pelo Go-
tem·o ônus da prova, mostrar que o recurso fen- __ vemo de Minas Gerais, ao Departamento de Pes
deu mais, em favor da comunid;ide? .soai. -

O SR. LÚOO VER!SSIMO- Por-relatório a ·~ O SR RELATOR (CARLOS CHIARELU)- A 
Sarem. Caso c6ntr.ário, ele "fica impedido de r_ece- .informa_ção que se tem, de depoimentos anterio
ber novas verbas. res,_ é que as demais pastas retomaram, uma se

O SR. RELATOR (CarlosChiarelli)- Onde está 
a pasta funcional do Sr. Sérgló Mehin, Assessor 
do Gabinete, primo do ex-Ministro, presidente da 
empresa consultora contratada, inclusive, em ca~ 
sos de verbas l!Peradas para executar projetas? 
Se é que V. S• sabe da existênca dp Sr. Sérgio 
Menin. 

O SR. LÚOO VER!SSIMO - Já declarei, Sr. 
relator, que sei da existên~ia do Sr. Sérgio Mehin 
não sei da pasta. 

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Sabe do 
fato da pasta ter sido requerida por papeleta ou 
por memorando, por formal ato administrativo 
do então chefe de gabinete, que era V. S•, ao 
Setor de Pessoal, segundo aqui nos foi informado 
pelo Diretor do Departamento de Pessoal? Essa 
pasta e mais doze pastas? --

mana _ou 5 dias antes do desenlace da questão 
de saída ou permanência' do então Ministro, isto 
é, uma semana antes do seu afastamento_ da Se

- plan, e que a única que não voltou foi a do Asses~ 
sor Sérgio, 

Como elas haviam sido requeridas pela chefia 
de Gabinete, segundo depoimentos anteriores, V. 
S•_ nos poderia dar um~ notíc.ia sobre para onde 
foi a pasta, por que não voltou e com quem está? 

o SR. LÚQÓ VERfSS_IMO - Ela retÇJrnou ~o 
Departamento de_ Pessoal. 

·" ô SR. RELAtOR.(CARLcíS CHIARELLI)- Foi 
- entregue a quem e por quem? 

O SR. LÚOO VERfSSJMO - Foi entregue por 
uma de minhas secretárias, que levou todas as 
_pastas, ao Diretor de PessOãl. -Não posso precisar, 
no momento, qual delas-fo"i que levou. 

O SR RElATOR (CARLOS CHIAREW) - V. 
s• não se lem.bra de ·quem entregou, mas sabe 
a quem _foi'éntregue? · · · 

O SR. LÚCIO VERíSSIMQ ~ FPL entrego~ ao 
Departamento _de .Pesso.al, mas pode ter sido ao 
Diretor ou a.o.Chefe Qo Cadast~:o.lsso foi um ato 

- de_ rotina, no Gabinete, e apenas pedi à minha 
secretária que conduzisse as pastas de volta ao 
Departamento. 

b sR.~ RELATOR (CARLOS CHIARELU) -.Vou 
inSistir nesse fato, porque a informação -do setor 

. de pessoal é __ d~~l!e a requisição foi feita por 
escr:ItO. A t?aixa ~f!lf?ém _ devef!a ter siç3o feita as
sim, m_as nela f}âp c_ons~ essa 13• p~sta, porque 
ela não foi devolvida. Inclusive, o fato teria si.cfo, . 
à época, comUnicado ao __ setor. _ _ _ ·· 

Gostaria que V. S• precisasse bem. V. S• afinna 
-que a devolve,u? 

O SR. LÚCJC)VERfSSlMO --:-Afirm'o que devolvi 
tOdas. as pastas. incluSiVe ã CiO br. SêrgiO f1ei-tín 
e, ta'mbérO, a:rirmo-·qu~:não ~s- solicitei - por 

-.escrito. F1i apenaS um-pedido ao nosso Diretor, 
-Para que as empreStasse a mim; porque precisá-

vamos ver;·com O Sr. Ministro, ·quais os servid<?_res 
que iriarn- permanecer na Seplan, já que havia, 
naquele momento - em agosto ou setembro 

. :.:..... a déCfs"ãO 'do Exm~ Sr. -GõVêrnador do Estad_o 
de Minas Ger~is dé autorizar a cessão- de servi- _ 
dores à Seplan. 

O SR. RELATOR (CARLOS CHIARELU) -Sr. 
· Presidente, apenas mais duas perguntas. 
· Quem abriu o inquérito de investigaçãode pos
, síveis irregularidades de intermediação? Isso foi 

iniciativa da Polícia Federa1 ou foi um gesto que 
- partiu cie um requerlrTieritO oU de uma solicitação 

âo ex-Ministro, à época? -

6 sR. Lúi:::JO v:E:RíSSiMO - P!:'ra- responder 
a V. Ex!' tenho que divagar um pouco. Pelo que 
pude dipreender do lioticiário da; imprensa, não 
vou dizer da iniciativa da abertura de_ uma c_omis
'são de inquérito ou de investigações junto _a polí
cia. Respeito a pessoa e o trabalho do Diretor 
da Polícia FederaL Dr. Romeu luma, rnas·épre
ciso que se diga que o Dr. Tuina se entrevistou 
com o- Ministro Anibal Teixeira, a primeira vez 
no Gabinete do Ministro, na minha presença e 
na Qe outro assessor, cujo nome não me recordo 
agora, quando o ministro disse-lhe da preocu
pação do noticiário que acabava de sair nos jor
nais e que envolvia a poss[veJ intennediação de 
verbas na Seplan. O ministro pediu ao Dr. Romeu 
Turna providências para uma investigação _e se 
propôs, inclusive, a entregar ao Dr. Romeu Tuma 
uma listagem de todos_ os pedidos que haviam 
Sido- "ãtendidos pelo Senhor Presidente da Repú
blíca, ila ãiea da Seplan, desde o início da sua 
gestão. 

Hà um esclarecimento que precisa Ser -dado 
- não estou com isso querendo prolongar-me. 
O ministro pediu ao Dr. Romeu Tuma providên
cias para inVestigações, tendo em vista o noticiário 

_do jornal. O Dr. Romeu Tuma_ alegou que iria 
- fazê--las o mais _d~pressa possível. Aquiesceu em 
receber uma listagem do ministro - e assim foi 
feito. Não _me recordo (jue o Dr. Romeu Tuma 
le!)ha dito ao ministro que já estava fazeli.do as 
investigaçOes - talvez ·eu tiVeSSe Saído da sa1a, 
no momento. Foi entregue aõ Dr. Romeu Tu~. \ 
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pelas minhas mãos, no mês de setembro,._ uma 
listagem contendo os nomes _dos beneficiários 
-as prefeituras, os estado_s._lsto é verdade. 

A imprensa comentou _e taJvez haja um possível 
equívoco entre a data que o Dr. Romeu Tuma 
disse haver recebido as listas do Dr. An[bal e a 
data em que, efetivamente, entregamos ao Dr. 
Romeu Tuma. Is_so pode ser facilmente compro
vado, Sr. Relator- pelo que constou na imprensa 
o Dr. Romeu Tu.maentregou essa listagem a esta 
egrégia comissão. É s6 verificar que nesSas duas 
listas estão relacionados os pleitos atendidos de 
abril a agosto de 1987. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~ V. Ex< 
fez uma referência que talvez a imprensa tenha 
tido alguma desinformaçao. Gostaria de escla
recer a V. S• que o fatO nào é com a imprensa. 
Quem disse que tomou a iniciativa, por conta 
própria, foi o Dr. Romeli Tuma, depondo neSta 
comissão, nesta sala e esclarecendo que não teria 
sido suscitado, estimulado mediante requerimen
to do ex-ministro. Evidentemente, caberá à Co
missão fazer uma verificação da documentação 
existente, já que a infoimação sua é, rigorosa
mente, contraposta_ à informação do Dr. Romeu 
Tuma, que, também, informou ter mantido um 
diálogo, que já estava em andamento uma_ investi
gação, quando a Seplan se interessou por saber 
notícias do fato __ e teria se colocado à .disposição 
para fornecer subsídios. Há visíveis posições diver
gentes. Mas, queremos ouvir as suas informaçõ_es. 

O SR. LÚOO VERfSSIMO '--- Pois não. O SR. 
RELATOR (CarloS Chiarelli) - V. S• conhece a 
Prolex Assessores? 

O SR. LÚCIO VERfsSIMO - Não. Ex< 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Já teve 
contato com a COINPRO -Consultaria lnterme
diáriei -de Projetes? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não, Ex• 
O SR. RELATOR (Carlos Chiarellí)- E MS

Consu1toria Integrada? 

O SR. LÚQO VERfSSIMO '---Não. Ex-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O Sr. Plí-
nio Sarte? - --

O SR. LÚOO \ ERfsSIMO - Não, Ex• 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarellí)- CONTE
CA-ConsultoresAss_ociados? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Não, Ex-

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E a Hi
drossistemas? 

O SR. LÚOO VERfSSIMO - Através de infor
mações, a partir de setembro, quando foi veiCu
lada nos jornais a noticia dessa autorização de 
verba para a Valença e que estaria envolvida uma 
empresa di Sr. SérgiO Menin. 

O SR RELATOR (CarlOs Chiarelli) - Seria es-
ta? -

O SR. Láao VER(SSIMO -Até então eu não 
sabia que a- HidfOSSiStemas pertenaã- ao Dr. Séf
gio Menin ou que ele era sócio. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- A -Ein-
brápi ou Embrapi, nunca Ouviu falar? -

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Não, Ex• 
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O SR. RELATOR _(Carlos_ Chiarelli) -Não sabe 
qUem é o -dO~~ da empresa:?- · · 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Não, Ex-

O SR. RELATOR (Carlos Chiai"elli) .:__-_v._S, co
nhece o Sr._Asdn.!b~ Teixeira de Sousa? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Conheço o Dr. 
Asdrubal como irmão do Sr. Ministro, mas não 
sabia que ele era pertencente a essa empresa. 

O SR. RE:LATOR (Carlos CnfareUi)- Rota En
genharia? 

o sR. wcro VER(sS"!Mo:..,- Não, Ex' o 

-o SR. RELATOR (Carlos Chiare !li) - Serto, 
com "s". 

ci SR. LÚCIO VERfSSIMO :___ Não, Ex< 

.. O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Antônio 
Pereira de Sousa e_Jairo Medeiros de Albuquerque 
de Melo? 

. O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Não. Ex< 

seus _representantes que iam ao 9abinete, um 
-I?X8me rápido entre o Sr. Ministro e Seu represen
tante na Constituinte, qtie sempre ·ia, sempre 
acompanhava essas lideranças municipais; então, 
era feito l!ma rac_ionÇIIização, uin estUdo racional 
do pedido. Normalmente os Srs. Prefeitos pediam 
mais do que aquilo que sabia o Sr. Ministro que 
o Presidente poderia naturalmente conceder. En~ 
tão, argumentava e contra-argumentava e final
mente _o Sr. Ministro levava ao Sr. Presidente _da 
República. 

O SR. PRESIDENTE (José lgiiáC:iO Ferreira) -
O Sr. ex~Ministro Anibal Teixeira· informou aos 
joínais e, mesmo, se não estou enQ:anãdO; à pró
pria ComisSão de Fiscalização da Câmara; que 
afastoU funcionárioS acusadoS âe fcivorecererri a 
intermediação, mas que não reVelaiiã OS nomes 
naquela oportunidade. V. S' era Um ho"merri que 
seguramente, de fato, tinha o segundo poder na 
órbita do ministério,- por uma 6tica pessoal da 
Presidência. Isso é uma observação em face da 
l~ltura dos depoimentos. A pergunta é a seguinte: 

osRRELATdR(CarlosChiarelli)-Essapes- V. 5' tem conhecimento de nomes ou de .um 
sqas jamais tiveram contato com v. 59 Nunca liome de intermediários que foram ou foi afastado 
tiveram qualquer gestão na área da sua atividade? _ pelo se_u.ex-Ministr_o? 

o'sR. LÚCIO VERÚ3SIM6- Ja~ais, j~m~is. 
O SR. RELATOR_ (Carlos Chiarelli)- Sr. Presi

dente, eu gostaria de informar que essas pessoas 
são as constantes das informações da Polícia Fe
deral, como tendo sido órgãos e pessoas que 
intermediaram verbas em beneficio pelo menos 

- de 20 prefeitUraS_que foram aquinhoadas e atendi
das com esses recursQs a fundo perdido pela 
Seplan. Por isso, fiz essa pergunta. · 

POr" enquanto,_ estou satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)"
Vou solicitar ao depoente que informe o seguinte: 
.o Presidente da República autorizava as liberações 
de recurso mediante critérios meramente políti
cos - isso foi o _que V. o& esclareceu - junta
mente com o seu Chefe do Gab!riete Civil, -Ro
naldo Costa Couto; e_c:om o Secretário Particu1ar 

- que também ingeria nos episódios, o Dr. Jorge 
Murad. 

O SR. LÚQO VERfSSIMO - Eu nao devo .. ter 
falado dessa maneira. Então, fui mal interpretado. 

OSR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Eu pedira a V. 5' que nle esclarecesse, então, 

--quais os intervenientes por critérios meramente 
põlíticos nos epis6dióS das liberações de verbas. 
Isso, na órbita já da Presidência da República. 

·O SR. Lúao VER!SSIMO -Acredito eu exclu
sivamente numa decisão entre o Ministro Anibal 
Teixeira e o Presidente da República 

O SR PRESIDENTE-(José lgnádo Ferreira)
Colocada a questão nesses termos que critério 
tinha o Gabinete do Ministro para a preparação 
das EM, quer dizer, as exposições de motivo? Por
que, levado ao Presidente, o Presidente decidia, 
ao seu alvedrio, por critériOs-meramente políticos. 
Agora~ quais _oS critérios que tinha o a·abinete 
do Minlstro para a preparação das exposições de 
motivo que eram encaminhadas ao Presidente 

-da República? 

O sR. LÚCIO VERfsslM.o-=--O aP€10 mais vee
mente ou me_nos veemente da comunidade, pelos 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não posso aecli
nar nomes. Normalmente transmitfamos as nos
sas preocupações _ao Sr. Sectetádo-Geral, ao Sr. 
Diretor do DSI, CeLWalter Félix, sobre aquilo que 
estava emergindo de pessoaS que telefonavam 
ao ministério, converSavam com o Sr. Ministr_o. 
R€coi-dQ-n1e apenas de uma vez Um fato concreto, 
ligado a uma empresa de São Paulo chamada 
Consplan, em que recebemos uma denúncia de 
que havia, num órgão do lplan, uma tentativa de 

-se cobrar uma comissão pela agilização do plano 
de aplicação. Transmitimos essa preocupação ao 
Secretário-Geral, Dr. Michal, ao Cel. Walter Félix; 
a DSI da Seplan promoveu ,encontros com essas 
fontes, com a empresa ligada a esse caso o Cel. 
\\!"alter Félix produziu um documento da DSI nada 
apurando. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-Esse caso especifico é inclusive lateral. A indaga
ção que eu lhe formulo é no sentido de que o 
Sr. Ministro declarou que, embora não declinasse 
nomes, havia afastado funcionários acUsados de 

- favorecerem a intermediação, ou seja, buroqatas 
de dentro da Seplan que estavam "favorecendo 
a intermediação de fumas. -Se ele afasta funcio
nários é evidente que V. 8', como Chefe de Gabi
nete _e_ com o poder que dispunha, tinha segura
mente que conhecer esses fatos. 

O SR: LÚOO VERfSSIMO :___ Não, Ex- As deci
sões eram do Sr. Ministro com o Secretário-Geral 
e·nada do meu cOnhecimento. 

O SR. PREsiDENTE (José lgnácio Ferreira)
Mas elas tinham desdobramentos práticoS ... 

O SR: LÚCIO VER1SS1MO --Na área do Pes
soal, não na área do Gabinete. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Mas V. $• tem-çoriheçi_rile"ntQ de qUe- esses fatos 
ocorreram? Houve afastamento de funcionários? 

O SR. LÚCIO VERiSSIMO - Houve rodízio de 
funcionários promovido pela Secretaria-Geral, e 
o Sr. SeC:Tetário-Geral deve poder confirmar esse 
fato. Sr. Presidente, a exemplo desse caso,- pare-
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_çe-me,qu~n_ãos~conseguiuapurarqualquerde- dente dã RépúbliCã e a's'ecretafia Cleral to- ~toordenaç:~q Ecqn.ó~~ça, para que se proces-
n(mda sobre a intermedi~ção nos órgãos da Se- mou cãnhecinientci pe_lo Diárl.o Oficial." sassem junto à ABM os esclarecimentos neces-
plan.. sários. Juntando ao processo de informatização 

O SR. LÚOP VERÍS$iM,O- Aí __ ~ que_há o - deprefeituras~i"nâ6fnkialmentebeneficiaras 100 
OSR.PRESIDENTE(JosélgnácioFerreira)- eqlií:voCo;·- ---- - - - -prefeitUras ae-peqUeno_e médiO porte. Era um 

• V. S• tem conhecimentO de que a Seplan teria _ projeio qUe- foi Jevãdo ao Senhor Presidente e 
transmitido informações ao Presidente José Sar- . O SR ITAMAR FRANCO- Equívoco de q!Jem? ainda a título de projeto, 

0 
Senhor Presideme gos-

ney, dizendo- ser viável O_ prqgrama de informa- o-sR. LÚCIO VERISSIMO----: D.e_ quem relatou tau da idéia c autorizou ao Ministro Aníbal Teixeira 
tização de munidpios <::om mals d~ trinta.rnil habi- isso à" COmisSão. que toc_as_se o projeto para a frente.- A desPeito 
tantes.lnformoudaviabilidadeenquantotécniros de 0 Senhor Presidente da República ter.todo 
d S e da Secre~ria -Geral davam conta da O_ SR~ ITAMAR FRANCO _.....,.... Foi o Secretário- -

a arem d d- , - d- As . - B . Getal, Dr. Michal, q~~em~T-elãlOu. _ o provilégici de de,spachar sem a necessidade de 
falta de capa 'i= i ~ e tecnica _ a . _soctaç~o rast- - üin projeto, Sua Excelênc@ com 0 Sr. Mini.stro 
!eira de _M.unidpios para a Implementação desse - O SR LÚCIO VERfSSIMO .- .Es:[u1voço d.; Se- -Anlbaf T eíxeira houvera por bem de determinar 
prograina, _que envolvia uma verba de _mais_ de cretário-Geral. Basta que a Comissão, se assim estudos mais profundos para a apreciação final 
cem milhõ_es_de_ cruzados. A pergunta_ é a seguin- entender, mande buscar o processo junto à Se- --da Presidência da República. Isto foi feito, foi man-
te: v_. S• fem· conhecimento de que es~es fc;ttos • fi d 5 lh _ _ _ . - -. . plan e V. Ex~ vao veri tear que no ia 1 ju o dado à Sarein, ã-Sa_r_em queStionou alguns Itens 
f~ram encamtnh_ados ao Pre$ld:nt: ÇC)mo. sertdo foi solicjt~dÇl a verPa. e no dJct ?T ,Çle julho, nós, , do projeto,~ e, no entanto, com_ O_J,l.trps ele fala 
VIável essa soll:'çao, emb_ora os t~cmcÇls _d~ Sarem ~-- a Seplan, pediu complementação exatamente em . assim - se V. Ex.• me- Permite: de üma orientação
e da s:cretana-Geral tivessem se 1J1<Ullfestado _çumpriment_odo ao despacho do Sr. &:cr_etário- . inicial, baseada _em Centros RegiOnais de Proces
contranamente? . Geral; no dia 1~ de agosto a ABM entrega a doeu- sarnento, oPtou-se, o MinistériO· da Fazenda, o 

O SR. LÚGO VERiSSlMO --:- Não é verdade. . ~r_:nenta_ç~o ~ Sepl~n, no_ ~i~ 18 de ago~to ·o Sr. - SERPRO, p,éla utiliZaçãO de micr~ ecmi0ic6JTtpú
Houve tim equívoco de quem informou à COni.is- -- · Múilstro aprova a elaboração da EM e no dia 15 _ta dores locallz.ados nas próprias prefeituras. Isto 
são. A verdade é que esse documento, essa expo- de setembro o Senhor Presidente c;tutoriza ~se porque a tecnologia hoje disponível possibilita o 
slção-·de motivos só foi l~vada ao Senhor Presi- _ e!"ojeto de inform_a!iz_ação ?os municípios. dimensionamento desses equipamentos,_ às de
dente da República d~pois ~ue t<?das as f~rrnali- 0 SR. ITAMAR FRANCO_-_ Então, v. s• c;onfir- manda~ d~ prefeit~ras de médio P<_:~rte a. ~ust?s 
dades f~rrnam cu~pndas, mclustve o, ped1do de ma, neste instante, perante a Comissão que esse ~ompativt:IS. <? proJeto d~ ABM prev1a a utt!t~ç:ao 
esclarec_tmentos fetto pela Sarem, na area da Se- depoimento prestado pEilo Dr. Michal não corres- de mtcro e m1mcomputadores. 
cretaria-Geral. depois qtle esses esclarecimentos ponde à realidade dos fatos. Elé-fala também na questão do desenvolvimen-
foram prestados pela Associação Brasílefr~ de . . --· __ -_, _ to de programas. Seria de todo r~comendável 
Municípios. _ <? S~-La-qo ~~~SfMO - Ele dev~_ ~e~-se _ buscar a adaptação ou a aquisição de tais progra-

Sr. Presidente, tenho comigo, exatamente fiz . equlv9~aâo ~~m relaçao às datas, maS, permitindo uma economia signíficativa _de 
um cronograma sobre ess_e pleito da AssQcia~ão O SR -_ITAMAR FRANCO:_ o Secretário-Geral reCursos. A ABM estava adquirindo esses progra-
Brasileíra ~e Municípios, <:!ue faço questão de pas- declaro_~ especificamente 0 seguinte: 0 processo mas. Ele fala em recomendaÇões: A. Sãré-11 rara-
sar às maos ·da comissao, onde se demonstfa foi analisado tecnicamente._Q __ reratório d_os seus assim: 
q~e o reque~~:nto itiícjal__da AsS?ciação ~rasi- _ adjuntos, ev\dentemente, d_Q_ Secre.tário-Ger~l, re-
leJra de Muntc!plOS é datado do d1a 15 de Jl,dho batia o Sr. Newton Fialho e ColOcava os inúmeros 
de 1987! no dia ~7 ~e julho, por s.?.l~ci@ção ~o problemas de projeto e concluí~_ negativamente 
Secretáno-Geraf e felto_ pela Secretana_Espeçtal pela concessão de __ awúlio. V. St tinha conheci-
de Coordenação Económica-JJm pedido de escla- mento_deSsa conclusão negativa? 
recimento à Associação Brasileira de Municípios; _ , ' . · 
essa solicitação foi <::ymprida pela Associação _o~. LUCIO W:RISSIMO- Ell. pesso~Jm~nte, 
Brasileira de Municípios; no dia 1 ~ de agosto e ~ao tinha conhecimento dessa co_nd~sao n~ga-
18 de agosto, depois de um outro parecer da __ tiv~. porque o pr<?cesso passou e tramt~ou raptda-
Secfetaria de Coordenação Ec._onômica, 0 Sr. Mi- ___ mente pelo gabmete ': ~penas eu fut P<?rtador 
nistro aproyou e determinou a elaboração da EM; ~~-processo do S~. M1mstro que determmou o 
no dia 15 de sete_mbro foi levad-ª à.sanção presi- pedido ~e esc:l~reetme~to. 
dencial que a autor!ZO!J,. O SR ITAfv\AR fRANCO - D processo hão 

Então, nada se passou antes de que tudo fosse pa~sou pelas màos de V. S'? 
esclarecido. O SR. LÚ([O VE_RÍSSIMO - Passou, sim, Ex' 

O SR- PRESIDENTJ:: (Josê Jgnâcio Ferreira)
Coócedo a palavra ao nobre Senac;lor Itamar Fr_an- . 
co: --

O ITAMAR FRANCO -:-Apenas para ler para 
V. S' o que disse o_ Secretár:io~Oerat 

O SR.. ITAMAR FRANCO- Então, V. s~ não· 
tomou conhecimento disso? 

O SR LUCIO VERfSSIMQ ~J)os detalhes não. 
Era um- Processo volumoso. Apenas que o Sr. 
Secretário-_Geral manifestava contrarieda_de pela 
Sarem ao processo, em terrno_s - cQntrariedade 
em termos. Tanto é, Exm~ Sr. Senador, se V_. Ex" "Pro_cesso ADM 109 milh~s. OPteve pare

cer como sendo um bom pTojeto do Sr. New
ton Fialho, S_ecretário _Especial de CoOrde
nação EconómiCa e So.dal, encaminhado à 
Sarem para provídenciar a exposição de mo
tivos de forma urgente. A Sarem eflvíou pro
cesso à Secretaria Geral olide, por-solidiaç:ão 
do Sr. Michal foi analisado tecnicamente-
continua o Seáetário-Ger"al. O relató(io dos 
adjuntos do Sr. Michal rebatidos pelo Sr. 
Newton Fialho colocava os inúrneros proble
mas do projeto da ABM e conduia - vejam 
V. Ex"* - negativam·enfe pela <::oocess_ão do 
awa1io. Apesar de tudo isso, o processo veio 
ao ministro e foi aprovado pelO Senhor Presi-

. -· me permite ... 

O SR ITAMAR FRANCO - V. s~ tem o despa-
cho dO Seó-etárío~Deral? . 

O SR. LÚCIO VERÍSS[Mo-Tenho aqui o pare
cer do téÚ1ico r;:ia Sarem: 

O SR. ITAMAR FRANCO - Quer dizer que, 
como era um processo volumoso, passou desper
cebido ... 

OSR. LÚCLOVERÍSSIMO~Ao contrário. Havia 
_l,,IITI pedido da Sarem de esclarecimentos com 

reli-lção ao procesSo. O Sr. Ministro determinou 
que se retornasse o processo à secretariei de 

"Em vista do reconhecimento-mérito de 
se modemízar as administraçôes municipais, 
recom_end_am® apoiar um projeto nesse 
sentido, desde que obedecidos os requisitos 
mínimos que garantam o sucesso de inicia
tiva." 

O-SR ITAMAR FRANCO_- Há uma contra
dição entre o que V. 8' diz e o Sr. Secretário-Geral. 
O Sr. Secretário-Geral se canalizou e concluiu 
ilegatlvameiite pela concessão de a~ilio; só a 
posteriorl, o Dr. Michal so_ube que tomando co
nhecimento das falhas apOntadas pela Secretaria 
Geral; ó Dr. Newton Fialho acionou a ABM, que 

__ adicionou o~.dados_novos ao processo-e_encami
nhol,! ao ministro, com parecer escrito, afiriTiando 
estar a Sarem e a Secretaria Geral de acordo 
com o processo, E isso é fácil ver através do 
depoimento do Sr. Secretário-Geral. 

Então, evidentemente, há uma contradição, 
que será estabelecida pela própriã Comissão entre 
o que V. S' diz e o que o Sr. Sii!cretário falou; 
eu Jbe perguntaria, e é a última pei-"gunta: a SeCre
taria .de Coordenªçã.o .B:onómica é vinculada à 
Secretaria Ge_ral ou ao Gabin.ete do MinJstió? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Ao Gaolnete do 
Mini~tro. 

O SR. PRESIDENTE (José lgná<:io Ferreira)
Pergunto a V. S'_ se eram. realmente ess_as ,as ra
zões, pois o programa da Seplan para doação 
por intermédio da Associaçà_o Brasileira de Mu_ni
cípios de um microcomputador para cada prefei
tura, com população entre 30 e 1 oo-mil._habitan
tes. Isto teria_ ~sido desaconselhado pefõs ó~gàos 
técnicos da Seplan por ter CUstado 2-rrillhõ~s por 
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unidade, enquanto o preço cobrado pelo foli1e
cedor foi de 280 niif, e a verba era de 109 inilhões 
94 mil cruzados, conforme a exposição de mo
tivos. 

O 'SR. LÚCIO VERÍSSJMO - Sr. Presidente, 
há um erro grosseiro nessa informação. Se o Se- · 
nhor Presidente da República autorízoU, de acordo 
com o projeto apresentado pela ABM, a informa
tização de 100 municíPios, à raZão de 1 milhão 
e 40 e poucos niil cruzados para cada município, 
com esse recurso a ABM se comprometia a adqui
rir microcomputador com 1 milhão e 9 mil cruza
dos, que daria cOndições de implementação- do 
programa de informatização dos municípios; de 
adquirir os _sistemas e os programas, o soft, ne
cessários a essa implementação. Custearia os cur
sos necessários e toda a mão-de-obra para a ins
talação, nas prefeituras, desses aparelhos- e siste
mas. Nunca houve uma doação- da Seplan, da 
Presidênciã da República à ABM de 2 milhões 
de ~ruzados por aparelho, ou por aparelho e siste
ma nada disso! O que a ABM solicitou à Seplan, 
e o Senhor Presidente aprovou, foi uma doação 
de 109 milhões de cruzados para a aquisição de 
cem microcomputadores, de cem programas de 
sistemas, de mão-de-obra para implementação 
e implantação desses computadores e sistemas 
em cem prefeituras do Brasif inteiro. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)-
V. S• tem conhecimento de quem a ABM contra
tou; qual a firma que foi contratada para a realiza
ção desses serviços? · ~ · 

O SR LÚCIO VERíS-siMO - Sim, a ABM con
tratou a aquisição de equipamentos junto a um 
fabricante de microcomputadores, de Minas Ge
rais, chamada Dígitos, uma prOdutora de equipa
mentos da maior respeitabilidade junto ao públi
co, e contratou os Se!Yiços de sistemas e progra
mas à empresa chamada Sistrom-Sistema dos 
Computadores Ltda. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnâdo Ferrélra) -_ 
Um dos sócios da firrila Slstrom é o Sr. Ronaldo 
Ferreira de Souza? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Sim •. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Ele é o que de V. S•? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO ::..:. -Meu filho. Graças 
a Deus um filho" n1uito intellfieiite;Uni êfnpr-esãfiO 
jovem e empreendedor, honesto e sério como 
o pai. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)...,...... 
Dr. Lúcio Verissimo, V. St tem- conhecimento ae_~ 
um fato concernente à compra de alambiques 
por prefeituras municipaiS? - -

O SR. LÚOO VER!sSIMO - Soube pela im
prensa, era área_da SEAC; não passava pelo Gabi
nete do Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Jõsé fQnácio Ferreira) -
V. S• não conhe-ce fato algum concernente a este 
episódio? ______ _ -

O SR. LÚCIO VER(SSIM!J- Não, EX . 

O SR. PRESIDENTE (Jose Jgnácio Ferreira)-
V. s• tem conhecimento -de um fato _que foi indU~ 
sive referido por uma revista de grande circufação 
no País, do que_ ela _chamou de um escândalo 
graúdo de 63 milhões de dólares, referentes a 

um pedido que havia sido feito à Seplan, pelo 
Miviwo dos Tra_nsportes, Josê Reinaldo TaVares, 
feito com instância e urgência~ porque dependia 
_de uma complementação através de um emprés
timo externo no valor de 14 milhões de dólares 
-que podia ser cancelado. Esse pedido foi feito 
â Seplan para que fosse- ãufõiízada a libei-açào 
desses recursos, e teria ficado na Seplan durante 
cerca de seis meses, apesar das instantes solicita
çõ_es __ do Ministro José Reinaldo Tavares. V. Ex' 
tem conhe.cimento des~e fato? 

O SR. LÚCIO VERÍSS!J\\0 ___:_Tomei conheci
mento do noticiário -da revista, e aguardei por 
es_te momento, este foro para dar minha resposta. 
Oaro que não teria direito_ ao-meSmO espaço que 
ela ao fazer a denúncia,_ por isso esperava por 
este momentO, e- agradeço a pergunta de V. Ex
e vou r_esponder. 

No dia 15 de maio de 1987, pelo Avis-o n~ 242, 
do Gabinete do Ministro dos Transportes, S._ Ex• 
encaminha um pedido ao Ministério da Fazenda 
-- não à Seplan - pedindo autorização presi

dencial para O- reconhecimento de prioridade e 
garantia da União para compra dessas locomo
tivas. isso no dia 15 de maio. 

No dia26_de agosto, três meses e meio depois, 
-o Sr. Ministro Bresser Pereira leva ao Senhor Presi
dente da República a ExpoSição de Motivos nQ 
291, solicitando a aprovação do projeto. O Senhor 
Presidente não autoriza; o Senhor Presidente deci
de segurar o processo, para uma melhor avalia

. ÇãO. E encaminha, no dia 9 de setembrO. de 1987, 
pelo protocolo do Gabinete Civil, à Seplan; para 
um· exame - 9 de setembro. -

No dia 1 O de setembro, um dia depois, o Sr. 
Secrê:tário:crerâl da Seplan oficia à Sest ____: S:é-::re
taria de Controle das Esta:téiis, pelo OfíciO no 492, 
um pedido de esdaresimento do processo, ou 
seja, o Sr. Se;cretário-Gera_l, que reclamava do 

--atendimento a nível de Gabinete, ser urgente e 
rápido neste processo. S. Ex' também despacha 
em24 hO@S. 

No_dia 23 de setembro, ou seja, 13 dias depois, 
veio a resp-ostá ao Secretário da Sest confirmando 
as informações pedidas pelo Sr. Secretário-Geral 
dizeti40 da neceSSidad,~ da autorização presiden
cial, no dia 23 de _setembro. 

No dia 23 de setembro em- diante, esse pro
cesso drculou em pelo menos três assessorias 
ligadas ou à área do Sr. Ministro ou à área do _ 
Secretário~'Geral: ~ Adesp, que é a Asses.soiia Téc
nica -Especial, o lplan, do Jpea, e a própria Secre
taria Adjunta do Secretário-Geral. 

Do dia 23 de setembro ao dia 20 de novembro, 
menos de dois meses, esse processo ficou na 
Sepfan. Em menos de um mês e dez dias ficou 
no Ministério da Fazenda, Esse procesSo foi leva
do pelo Sr. Secretário-Geral às mãos do Sr. Minis
tro, já cóm a EM pronta para ser então levada 
à aprovação presidenciaL Essa aprovação ocorreu 
no dia 20 de novembro. ----

Então, _esse procesSO ficou na Sepl.iln e não 
no Gabinete do Ministro, do dia 23 de setembro 
ao dia 20 de novembro. Eu gostaria realmente 
de ver que a revista agora procedesse à correção 
dos dados, porque constam do processo, estão 
lá no processo. 

O SR. PRESIDENTE (José IgnáciO~Feireira)
A Presidência concede a palavra ao eminente Se
nador Affonso CamargO. 

O SR. AFFONSO CAMt.RctO- Sr. Presidente, 
Sis. Membro.s desta ·comissão, é· é\'idente ::---: ·e 
quero fegistrar isto, sr. Presidente- que a modifi
cação na sistemática das interpelações, fazendo 
com que a Mesa interpelasse antes que o Plenário, 
sob urn certq-aspecto facilitã a nós, porque muitas 
perQU.ntaS que QUeríàmos fazer já eStão respon~ 
dldas. Pode ser que eu faça apenas uma pergunta 
no final: ao DepOente, mas quero fazer algumas 
observãÇõéS. - - -

Parece, ImPortante que se defina logo o que 
estamos chamando de intermediação, porque es
ta PaJãvra é um pouco vaga, e as próprias declara
ÇõeS do Depoente, quando apresentou aqui o Mi
nistro Anibal Teixeira como modificando a sua 
SiStemática de r'eceber dando mals aQiHdade, pro
cürando, inclusive, citar principalmente o que S. 
Ex- chamClU de atendimento político, senão, daqui 
a pouco, dá a impressão de que são os políticos 
que estão fazendo uma intermediação ilfdta. Por 
isso, acho que deve ficar bem claro que estamos 
falando aqui nesta Comissão, procurando averi
guar, é a má aplicação dos recursos públicos. 
Portanto, intermediação __ ijk;ita, indeviçla. fraudu
lenta, e verbas que não deveriam ser concedidas, 
porque havia pessoas comissonadas, ou dinheiro 
que fora concedido para se fazer em Obras com 
valor maximizado com valor irreal, com pessoas, 
naturalmente, tendo vantagens nessa intermedia
ção. Parece~me muito importante, íSso porque 
acho que nos podereS do Estado cada um tem 
suas obrigações, seus de_veres. Temos que legis
lar, _fiscalizar, maslun9amentalrnente repre;;eqtar. 
Digo isso com a maior tranqüilidade pOrque nun~ 
ca fui ao gabinE;~e do Ministro_Anibal1eixelra le
yando qualquer prefeito ou governador para pedir 
verbas. Poderia ter feito_ iss_o e ~.da_ Tl_Çl~sa obri_ga
ção, inclusive. 

Agora, administradores públicos, os responsá
veis pelo Executivo, a eles cabe zelar e não esban
jar o_ dinheiro público. Então me causa espécie 
quando o Depoente afirma que se procurou dar 
mais dinamicidade ... tudo bem! Acho que as coi
sas devem qcorrer com rnais presteza, _ll'}as não 
se pode nun_c_a fazer com que, em virtude dessa 
agilidade, cometam-se atas irresponsáveis. Isto 
é bastante importante e querO registrar aqui, na 
Comissão. 
- Pelo que se disse, tudo era feito muito rapida

mente, tudo era muito liberal, porque era dinheiro 
a fundo perdido incluslve causou _espécie aqui, 
entre nós. Exatattteiite pbt" ser dinheiro a fundo 
perdido, é que se tem que cuidar mais dele, por
que, se fosse dinheiro que tivesse retorno com 
juros, se_fos_se um financíamento, é evidente que 
a pessoa que pega o dinheiro do outro lado, teria 
que aplicá-lo bem porque não poderia devolver 
o _ _dinbeiro, porque era finãncia-mer'lto. Exatamente 
o dinheiro a fundo perdido é -que necessita, de 
quem o concede, cuidado muito maior desse di
nheiro. 

Eu agora fico na seguinte dúvida e é isto que 
quero esclarecer. ~-a ónica pergunta que quero 
fazer ao Depoente:-Temos aquf um fato, um caso 
concreto~ que é o caso da Prefeitura Municipal 
de Valenç~_. Vejo aqui que:, !)O_ depoimento que 
V~ s~ fez_ onteri1_~Q~ ~ssessores, V. S' c011firmou 
que o pedido de verbas para Valença chegou ao 
sr. MiniStrO- Por "interinédio de _seu primo Sérgio 
Menlm Teixeira, que atendeu às razões do amigo 
Alencar Guimarães. Então~ eu não sei -e é esta 
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a pergunta que faço - porque V. S•, inclusive, 
disse e isto também nos ça,usou çe:rta dúvid?t __ e 
muita preocupação, que o órgão federal não tern 
que administrar e não terri :que .se preocupar, e 
não teria que c6ntrolar a aplicação dos recursos. 
Se é isto o que está ocorrendO, na niinha opinião 
está c_ompletamente errado, porque em sendo 
verbas federais, evidentemente que a União tem 
que cuidar dessas verbas federais e da sua aplica
ção. Se vai ficar com o prefeito_ ou, eventualmente, 
com o Governo est;;tdual, para saber se essa verba 
foi bem aplicada, então vem eSse problema, como 
o caso da Prefeitura .deValença: ·o prefeito recebe 
essa verba; o prefeito diz que foi instado a ter 
a verba;_aqui foi declarado_ que ele pediu a verba 
para o Sr. Alencar Çiuimarães. Vamo~ d~ixar isto 
em dúvida. De qualquer forma, o interme:dirário 
do pedído dessa verba, para atender a seu amigo 
Alencar Guimarães, foi_ Q Sr. Sérgio Menim T ei
xeira, que é primo do Sr. Ministro e trabalhava 
com o Sr. Ministro rro Palácio. Isto ni_nguém mais 
discute. 

O SR. LÚGO VERÍSSifv\0 -No Q:evido tempo, 
eu vou responder a V. Bç' 

O SR. AFFONSO CAMMGO - Essa verb~ 
seguia essa tramitação rapidísSima; segundo in
formação do prefeito, porque, no dia 23 d~julho 
do ano passado, ele assin_o__y, _ _yejQ_ para cá, e ela 
teria sido autorizada no mesmq dia 23 de julho. 
E já no Começo de agostO ele recebia informação 
da Sarem, então, foi fEiltO tudo coni essa agilidade. 
Ocorre que; de uma forma ou de outra, porque 
isso é um fato inquestionável, acabou ficando co
mo responsável pelo projeto dessa obra, l'!m Va
lença, "uma firma chamada Hidrossistema da qual 
é sócio o Sr. S.érgío Men(n Teixeira. Parec~me ". 
que, sob o aspecto moral, ele não poderia nem 
ter aceito faze( o projeto de uma obra que ele 
intermediou, para receber o l;linheiro_ da Seplan; 
dinheiro a fundo perdido. 

Então, a minha pergunta é a _seguinte: não sei 
se V. S' conhece em detalhes esse processo todo, 
se V. S." acha que esse processo de Valença, em 
que entrou uma empresa da qual era sócio esse 
primo do Sr. Ministro, que solicitou a verba, em 
que, depois, inclusive, entraram três empresas pa
ra realizar a obra - três empresas mineiras, -
já tudo acertado, segund9 4~c;Larou_ &qui o pre
feito, para que a M.C. Engenharla fosse a vence
dora; se esses recursos de 16 milhões de cruzados 
dariam, de acordo com o çootrato feito, para pavi..: 
mentar, com paralelepípedos, 1.600 metros de 
ruas. e depois ele ficou com_ essa vêrb;:'l, porque 
anulou a concorrência e bóje está executarido 
8.000 metros de ruas de bioquetes, q·Je, inclusive, 
é a pavimentação mais cara, eu só ~queria a res~ 
posta de V. S', se acha que esse processo é um 
processo correto em J:IlatériJL4~ _boa aplicação 
do dinheiro público. Sim ou não? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presi
dente, antes que o Depoente responda, eu gosta~ 
ria de acrescer à pergunta de nosso companheiro 
uma indagação, para não ficar assim tão seco 
o que ele vai responder. t: interessante que expli
casse se essas verbas Qe fundo perdido, sofrtam 
alguma fiscaliza~ã-o, a posteriori por exemplo, 
o Tribunal de Contas da Uni_ão, se esse tipo de 
verba não tem controle do _Tri)Junal de Coritas 
da União e quem fiscaliza o processo no Minis~ 

têrio, o qual efe secretaria. E interessante respon~ 
der isso, porque fiquei curioso do descOntrole .do 
aspecto a posteriorl da aplicação desse dinheiro 
público. 

GQstãria que o Depoente também esclarecesse 
esse aspecto_como_úm a,dendo à pergunta do 
senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFQN_SO CA.MARGO- Sr. Presidente, 
só pediria qu;; ;;, depo'ente resPondesse à minha 
pergunta, porque a outra já foi objeto de uma 
análise anterior, a que o Senador não teve oportu
nidade de assistir, pois não_ estava presente. As
sim, gostaria 'rue respondesse pi"ímeiramente à 
"['ninha pergunta, mas, evidentemente ele poderá 
confirmar aquilo que já declaró_u com relação aos 
_cOhtroles. 

0- sR:-LUao VER[SSIMO- Para:- respÕndêf 
a V._J;.x~. não posso dizer Sirri o-u não. Vou respon
der djzen_d_o que _até O-ponto em que Sua EXce
lência o Se_nhor_Pre.sident~ da República autorizou 
um pedido do Prefeito de Valença para a realiza
ção de obras na ddad_e, demandariam recursos 
da ordem de 16 milhões de cruzados, e que o 
Senhor Presidente da RepúbHca" ãutorizou essa 
liberação de recursos até ai, sim. 

OS prOcedimentos efetuados pelo Sr. Prefeito, 
posteriormente, não são do meu conhe;cimento. 
PortantO, ·não pOssO responaer nem afirmativa
mente nem negativamente. 

.0-SR.AFFONSO- c:AJ.íAAGO ;_E o procedi
mento .do Sr. Sérgio Men~ Teixe~ra? 

O SR. L(ÍCIO VERÍSSIMO .:_Sr. Seru,dor, reser
vo-me o direito_ de_ não respon'd~~ pois essa é 
uma questão de foro íntimo. Sincerã.niente, não 
estou capacitado para responder, pois não conhe
ço; a forma como o Sr. Sérgio Menin Teixeira_ 
procedeu. 

o sR: PRESIDENTE (José Igriácio Ferreira)
Se Y~ S' não conhece, nã_o sabe, evident~mente 
tem o direJto de dizer: ''não ser·. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO ~ Não sei! 

O SR. PRESIDENTE_ (José lgriáciõ Ferreira} -
Mas, se V. S• sabe, esSa Invocação do foro íntimo 
não lhe assiste.. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -A informação 
que estou dando a V. S•, se V. S• não- sabe, é 
a segUinte: aqu:rv. :s• dedai-ou que" o Sr. Sérgio , 
Menin Tetxeir'aToi interffiediador, em nome de 
um amigo dele, o Sr. Alenc8r Guímarães, para 
pedir ao ministro uma verba de 16 milhões para 
o Prefelto de V~}§:nça,. Posteriorment~, e,om ess~ .
dinheiro, ele passou a participar da obra como 
sócio da firma _que fez o projeto. Então,_ a minha
pergunta é: V. S• acha correto esse procedimento? 
Sim ou n~o? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Sim! 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador _Mansueto 
d~~or. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVf\1-HO-Sr. Presi
dente, com relação à pergunta anterior ... 

Q SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -:
sé O nobre Seriãâor Cid Sabóia de CaM~lho pét
mi'l;e •• ~ 

O SR MANSUETO DE LAVOR- Permito. 

O SR. PRE:..SID.ENT_E (José lgnáciq_ Férreir~)
Parece que -a pergunta de V. ~-já havia sido 
prec-edentemente respondida. 

O SR. CID SAllÓIA .DE CARVALHO ~ Mas, 
Sr. Presidente, e_sta parte para mim é da maior 
importância-. -

Sabemos, Sr. Presidente, que no Senado há 
um projeto do Tribunal de Contas da União, de 
interesse do TCO, _que procuraria- dar ao TCU um 
instrumental para ele seguir as verbas públicas 
até _a sua destinação,_ seja municipal, estadual, 
ou federal. E essa inforrn_ª-ção, então, é da maior 
importfmcia. 

Estava eu na rew:tião do Seuadp e,_ cornQ sou 
suplente nesta Comissão, achei por bem tentar 
dar, em--primeiro lugar, número na reuh1ão do 
Senado, para depois vir para cá. 
-_Mas teria algumas indagações a respeito, por

que são da maior importância, não apenas para 
esta Coinissã.o, mas para o Senado Federal. Gos
taria de saber, muito embora já esteja re?pondido, 

_ pois talvez não atenda a esse tipo de c6JO:caç_ão 
juridica que estou dando. . 

Quero saber, deC!aradamente, se as verbas que 
tem a_ classificaçãQ 9e fundo perdido realmente 
são àestituídas Qe qualquer controle do Tril>unal 
de Contas da União, se são yerbas federais. Isso 
é vital. E gostaria também de saber do depoente 
se a.Jguma vez houve auditagem do Tribunal de 
Contas da União tendo por objeto as atividades 
do Ministédo do_Pla_nejamento. 

Góstaria de obter essas respostas. 

_O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Solicito ao depoente que reprisasse, sumariamen
te, para o eminente Senador Cid Sabóia d~ Carva
lho o que já foi exposto. 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO -"-Sr .. Senador, não 
conheÇo a le"QiSiação-e não poderia afirmBr a V. 
~qual o procedimento do Tribunal de Col)tàs, 
ou da Seplan junto ao Tribunal de Contas, na 
ftScali:!!_ação de qualquer liberação de dinheiro~ 

O que sei é que a entidade, a prefeitura, o Esta
do, se obriga a prestar um relatório das atividades 
ligadas àquele pedido à Sarem e se compromete, 
pelo prazo de cinco anos, a guardar em seu poder 
a documentação relativa àquela rec.ei_ta e despesa. 
Também não tenho conhecimento de que tenha 

· havido alguma auditagem, durante a minha pas.
sagem pelo Ministério, do Tribunal de Contas. 

-O SR. PRESIDENTE (Jos~ Jgnácio Ferreira)-
Com a palavra ·o nQbre Senador Mansueto d~ 
Lavor. 

O SR. MANS(JETO DE LAVOR - Sr. Presi
dente, não me julgue inoportuno, mas eu gOstaria 
de saber se Já chegou- a ComisSão o- r"e-lat6rio 

- dos eminentes Deputados Lezio Sathler e Dirce 
Tutu Quadros, sobre uma viagem feita à cidade 
_de Viana, no Maranh_ão. 

O SR. PRESIDENTE (José lngá_cio F '?rreira) -
Ainda não, mas a COmissão, alertad_a agora po_r 
V. Ex', fará um expediente aos eminentes peputa
dos, Aliás, conversei com o Deputado Lezio Sé!!th
ler, que me deu notícia, (nformalfT']entet das dili
gênci'!-s_ que tomou em con:w~hia da Deputada 
Dirce Tutu Q,ta_dros. A Presidência enviará esse 
~diente. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR --Já tenho 
cópia desse relatório e me adianto, mesmo que 
a ComíSsão o formalize oficialmente, em e-ntre.: 
gá-lo à Presidência. 

Dentro da linha de preocupação do Senador 
Cid Sãb6ia -carVãlho, reitero a V. Ex*á. necesSidade 
de esta Comissão designar alguns de seus mem.: 
bras, junto com assessores, para a efetivação de 
informações ln loco sobre a apUcação de recur
so-s-destinados a fundo perdido, pelo simples fato 
de me causar espécie o volume, de recursos desti
nados a uma prefeitura do interior do Maranhão, 
já citei a cidade de Pinheiros. Sugiro a V. Ex' os 
nomes dos nossos colegas Senadores José Paulo 
Biso! e Maurício Corrêa para fazerem a inspeção, 
em nome -da Cornissào, nessa cidade, natural
mente junto com a equipe de assessores. 

Formalizo, se bem que verbalmente, esta pro
posta, porque, neste ponto, os nossos compa
nheiros da Comissão ·de Fiscalização e Controle 
Financeiro da Câmara dos Deputados estão avan
çando. Os dados de Viana podem· ser muito bem 
aceitos por esta Comissão; e, em nosso trabalho, 
poderemos também oferecê-los à própria Comis
são de Fiscalização. 

Assim, a Câmara e O Senaâo estarão traba
lhando não- paralelamente, um desconhecendo 
o trabalho do outro, _mas procurando uma linha 
comum de atuação e uma colaboração mútua. 

ESta é a minha proposta, que eSpero seja súb- -
metida ao plenário no momento _oportuno. Quero __ 
apenas formalizar agora a indicação dos nomes 
dos dois ilustres senadores para irem a Pinheiros, 
no Maranhão. 

Faço, agora, algumas perguntas ao Dr. Lúcio 
Veríssimo. 

V. 5' se referiu a uma espécie de desburocra
tização efetuada pelo ex-Ministro Arúbal Texeira, 
ou à quebra de c__ertas formalidades com o· obje
tivo salutar de fazer as coisas correrem r:nais rapi
damente. 

Essa informalidade ou desburocratização leva
ria a que se ordenassem ou se liberassem recur
sos públicos sem um plano de aplicação? Isso 
foi_conseqüência dess_a desburocratização_do_ex
Ministro Aníbal Teixeira ou já e·Uma praxe comum 
na Seplan? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Nobre senad9r, 
gostaria de responder a V. Ex" e, ao mesmo tempo, 
pretendo dar uma justificativa ao eminente Sena
dor Affonso Cainargo. ---=----------

Jamais houve na Seplan uma liberação de re
cursos sem o competente plano de aplicação au
torizado pelo Sr. Secretárló~Geral. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- O Senhor 
nega isso? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- Não houve, jamais, 
liberação de recursos, previamente autorizada pe
lo Senhor Presidente, sem o competente plano 
de aplicação - no meu conhecimento, não hou
ve. Esta é a primeira resposta". 

Agora, se V. Ex1' e o Sr. Presidente me perrrateri1, 
em minha resposta ao Senador Affonso Camargo, -
quando me referi a membros do Congresso Na
danai, a líderes municipais, a Deputados esta
duaJs, a Ministros de Estado que visitavam· a Se
plan para buscar verbas para as suas regiões ou 
para as suas necessidades até de custeio nos mi
nistérios, eu não queria dizer com isso que ali. 

atray~s de V.~, estaria_a_inteqnediação.Jamai_s. 
Eu açho que é função, realmente, do parlamentar, 
en_1_ Brasília, ieceb_er, -da~ suaS baseS, os pedidos 
e encam!nh~~los a_o!'> órg~Çis çomp_e~_ntes. ~ora. 
procura-se vincular _o Sr. Ministro Aníbal TeiXeira · 
em processos_ de Corrupção. Aqui está instalada 
a comissão para, entre_ outros assuntos, também 
pesqu~r aquilo que teria acontecido na Sep!an. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- fsto não está 
na minha pergunta. 

O SR. LÚOO VERfSSIMO - Desculpe, Sena
dor. Foi só um adenda, porque eu não tinha res
põTi.dido ao Senador Affonso Camargo. No entan
to, Senador, a partir do momento em que o Se
nhor Presidente assina a autorização na EM -
na Exposição de Motivos -, ela retoma ao Gabi
nete, ela é datada, e numerada, e encaminhada 
aO Gabinete C(vii. e-ao órgão próprio para proce
der, então, aos demais trâmites legais, Sarem,· 
IPian, secretaria geral- e F AS. Cessa, completa
mente, a atividade do Gabinete do MinistroL Cessa 
completamente. A partir dai, nos órgãos a(etos 
à secretaria geral é que então, burocratiza, enga
veta ou libera, a_gilmen_te, o processo com o plano 
de aplicação que o Sr. Secretário-Geral assinar. 
Então, se _algum dia o Departamento de -Polícia 
Fe-aeral conseguir chegar a essa ponta, essa ponta 
estará,_certamente, localizada em um desses seto
res, porque é aí que- pára o processo. Não é no 
Gabinete do Ministro. Depois de receber <:! au_tori
zaç-ão, depois de publicado, compete ao órgão 
endereçar correspondência à Prefeitura ou ao Es
tado pedindo os dados: pedindo o CPF, conta 
do Banco do Brasil; não pedindo o projeto, mas 
pedinâõ esses dados. 

-o SR. MANSUETO DE LAVOR - Dr. Lúcio, 
quem era ... 

O SR. AFFONSO CAMARGO -A minha preó
cupação não é processo mais ráptdo ou mais 
vagaroso; é a má aplicação ou a boa apUcação 
do dinheiro. Eu não queria interferir mais aqui, 
não. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Tem todo 
o direito. Eu quero ·apenas ... 

O SR. LÓCIO VERfsSIMO - Pelo que eu sei 
-desculpa, Senador Mansueto de Lavor-, mas, 
-peJo que eu sei, pelo que_ e_u _conheço, e não _co-
nheço bem a legislação, já respondi a outro sena
dQr,_cabe _ao Tribunal de Contas do Estado a 
fiscalização -dciqui1o que foi feito nas prefeituras, 
não é mais a União. E o que eu sei. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Eu queria 
que V. 5' deixasse claro a sua afirmação, eu queria 
que c~nfumasse que não há nenhuma liberação 
de recursos da Seplan sem o devido plano de 
aplicação. 

O SR. LÚQO VERfSSIMO- Não, não há. Exis
tiram, sim, liberações de recursos com o plano 
de aplicação, mas sem o conhecimento do Se
nhor ministro e do Senhor Presidente da Repú
blica. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - E, nesse 
caso,-quem seria o responsável por essa liberação 
sem plano de aplicação e sem o conhecimento 
do Presidente e do Ministro AníbaJ Teixeira? 

O SR. LÚCIO VERfss!MO - Não, V. Ex' não 
ente-ildeu. Existiram, sim, os planos de aplicação 

ell)_ cada_ processo. Mas os convênios foram reali~ 
zados sem o conhecimento do senhor ministro 
e Qo Sçnhor Presidente da República. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim: Nesse 
caso, forarn assinados por quem? Queiri·é a·aufo;. · 
ridade da Seplan que assinou? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- O secretário-geral. 

OSR. MANSUETODEl.AVOR- EÍn suma, 
quem era o ordenador de despesas? · 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- O secretário-geral .. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR :_'o setretá-, 
rio-g~ral é o ordenador de despesas? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- Sim, senhor. 

O SR.MANSUETO DE LAVOR- Parece que 
ele disse aqui que não era, mas V. s• afirma ... 

O SR. -WCTO 'VE:RfSSIMO - É o secretário
geral. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ ÉÚ.gos
taria de intervir aí. S.e isto for verdade, e úm dOs 
absurdos, porque o secretário-geral, coino o pró
prio nome está dizendo, tem o dever de secre
tariar, mas a execução é do ministrO.: O dia· em 
que o secretário-geral fizer isto ... -Nós estamos 
apurando, agora, a maior das irregularidades. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - .O fato, Dr. 
Lúcio Veríssimo, é que o ordenador de despesas, 
durante o periodo em que o senhor esteve na 
Seplan, era o seçretário-geral. · 

O SR. LÓOO VERfSSIMO - Sim. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - V. S• afirma 
isto? O ordenador de despesas durante o período 
em que V. S• esteve na Seplan, quem ordenava 
as despesas era o secretário-geral? 

O SR. LÓCIO VERfsSIMO -Sim. 

O SR. MANSGETO DElAVOR - O secretá
rio-geral, no seu depoimento aqui, falou do exces-
so de atividades. E1e.confirma esse excessO de 
ativi_dades da Seplan, do gabinete,_ da Secretaria, 
da ·chefia do gabinete e do g~inete ·do ministro. 
Referiu-se, inclusive ao fato de que se trabalhava 
antes das audiências com o- presidente, noites 
a fio, certamente o que fez v. s• perder a Saúde, 
certamente a _que já ·se referiu aqui. 
- Agora ele classifica essa atividade excessiva da 
Seplan coii1o um riúno frenético, enquanto V._s~ 
classifica C'Olno ritmo dinâmico. São_ pontos de 
vista assim. EU acho que o dinamismo é impor
tante e- diz r_espeito muito à produtividade e o 
ritmo frenético é realmente uma visão deprecia
tiva desse_ tipo de atividade, isto é, que eram ativi~ 
dades dispersas_, sem a ordem, sem respeito a 
certos_ procedimentos até legais. 

!_"~tas ~ que_ eu quero chegar à conclusão não 
é nem essa diferença de apreciação desse tipo 
de atividade da Seplan. Eu quero fazer referência 
à afirmação de V. S', no depoimento prévio que 
fez aos assessores, quando afirmou o seguinte: 
"Qu_e era comum parlamentares- federais serem 
recebidos pelo presidente, na véspera da audiên~ 
cia do Ministro Aníbal Teixeira e, diante da decisão 
política de Samey, em favor do ateildirpento das 
reivindicações que eram levadas e o processo 
ser ultimado com grande rapidez". 

Então, esse ritmo frenético ou dinâfniCo, con
forme a concepção do secretário-geral, ou de V. 
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S•, ele era dado pelo próprio Presidente Sarrley. 
V. S• coilcoraa com isso? -- -- - -

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - f'!as veze~ nas 
oportunidades em que os senhores parlamenta
res. iam ao Senhor Pre.sid~nt_e d~ __ República, e 
obtinham do Senhor Pre_sLd..ellt_e_.a autori,zação pa
ra a Seplan proceder a preparação hábil, que seria 
a exposição de motivos, sim: Agora, eu não disse, 
ontem, à comissão que_ _esse atendimento Seria 
político, essa dedsão seria política. Disse que- os_ 
senhores parlamentares levavam pleitos _ao Se
nhor Presidente_ da República que examinava e_ 
optava pelo despacho sim ou para examinar ou 
não. 

O SR. MANSUEfO DE LAVOR - V. S• não 
disse ontem, mas disse hoje aqui na comissão. 
Eu anotei. __ __ 

Disse o seguinte: "Que o atendirnent.q a. e~es 
pleitos eram f!m face, além das necessidades~· 
- as palavras foram anotadas - "além das ne
cessidades das comunidades, dos municípios. Vi
Sava, além disso, o retomo político". 

Vamos precisar mais um pouco essa questão 
do retomo político. 

O SR. LÚCIO VERfsSIMO - Fico feliz porque 
V. EX" acabou de dar as três palavras que citei 
antes de falar em política. Na necessidade pre
mente do município e, evidentemente, do retomo 
político. 

Essa verba da Seplan, Seplan órgão da presi
dêncía, depende em última anáJise, do President~ 
da República. J:: prerrogativa dele. 

O SR. MANSUEfO DE LAVOR - Além das 
necessidades das entidades, dos órgãos_ benefi
ciados com os recursos, -se visava o retomo politi
co. A expressão de V. S' foi maís· OU menOs -essa. 

Vamos conversar sobre_esse retomo político. 
O que é que V. s~ entende como retomo políti

co? Estaria incluído nisso algum~ propostas do 
próprio Governo, algwnas teses, mandato de cin
co anos? Havia negociação em tomo disso? 

O SR. LÚOO VERfSSIMO- Eu nõo participava 
dessas audiências do senhor presidente com os 
senhores parlamentares e nem dos senhores par
lamentares com_ o senhor ministro, 

O SR. MANSUEfO DE LAVOR- E como V. 
S• fala em retomo político se não participava des
sas audiências, nem dessas conversas, nem des
sas negociações políticas? Coino V. S• afirma que, 
além das necessidades, na aplicação dess_es re
cursos, havia o interesse do Governo de retomo 
político. __ __ __ __ _ _ 

Que significa essa expressão retomo polltico? 

O SR. LÚOO VERfsSIMO.- Olha. eu acredito 
que o Senhor Presiri.ente, durante bastante tempo, 
desde a Nova República, se galgou, ele se baseou 
no acordo entre o PFL e Q PMDB -::Al!8!1S:~ De
mocrática- e acredito que ele estava ali, ao exa.· 
minar esse pleito, contando, consideranl1o a_ ne
cessidade de cada entidade ou de cada município 
também, se estava de acordo com aquelas teses 
emanadas da Aliança Democrática. 

O SR. MANSUEfO DE LAVOR -V .• S• então 
conflfTTla que a liberação desses recursos visava, 
entre outros objetivos, um retomo político, confor-
me já afirmou? · 
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QSR.LÚOOVER(SSIMO ~ Acredfto, Sr. Sena: 
dor. Mas não so_u eu-quem vai puder responder 
essa pergunta a V. Ex• Acredito que seria isso. 
Ele estava naturalmente se baseando, além da 
necessidade, da racionalidade_que fazia o min!.sl:(o_ · 
junto a ele no pleito, também a ne~essidade de 
estar de acordo com as teses e_ as diretrizes da 
Aliança Democrática. 

OSR.MANSUEfODE LAVOR-V.S•sereferiu 
antes que _era p-reclso·ser tainbém investigadas 
as liberações de verbas relativas a convênios com 
os ministérios. Chegou a dar, inclusive, uma su
gestão de que se analisasse o problema de recur
sos destinados à merenda. escolar através do Mi
nistério da EducaÇão. Por que esSa preocupação' 
de V.S'? 

O SR. LÚCIO VER[SSIMO -Veja bem. Sr. s~· 
nador. Estou dando a ininha opinião e fui contra
riado, fui admoestado, fui ihdusive citado pelo 
Sr. Presidente que eu ntlo _deveria proceder dessa 
maneira, mas Vou responder a V. Ex" 

. O-SR. MANSUEfO DE-LAVOR - Estou per
guntando, porque um levantamento de uma pista. 
como essa;~ naturalmente se baseia em fatos. 

O SR. LÚOQ VERfSSIMO - Vou responder 
a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência gostaria de ~çla_recer o seguinte:_ 
que a opiti.ião de V. St é importante somente quan
do embasada em fatos, p-9rque se V. 8' disser 
o que pensa sobre algo que não está em cogita
ção, dessa -ou daCF.Jela maneira, nfro é o- objetivo 
desta comissão. E eVidente que a sua opinião 
é importante quando ela se refere a um fat_o. 
Exemplo: ''Vi que o temo era azul ou vi que o 
temo era cinza." Essa é a referência a .um fato. 
E o que o 1lustre Sen_ador perguntou foi exata
mente, diante de um fato, como V. S• via esse 
fato. Aí isso parece interessar à comissão. 

o SR. t.dcfo \ís~fs$íM() - Sr. Senador. ao_ 
fazer ã reunião, ontem, preliminar, córh a Comis
são de Ass_essoria desta comissão, teci realmente 
comentários a respeito dessas verbas de que dis
põe a Seplan a fundo perdido para aplicação no
desenvolvimento regional e municipal dos esta
dos e municípios. Não me recordo de ter falado 
em merenda _escolar. 

O que posso informar a V. Ex', e at vem então 
a minha opinião, mas _que vou poder exprimi-la 
ãgora, tendO em vista a pergunta de V. Ex" é a 
seguinte: a Seplan tem no orçamento uma dispo
nibilidade em tomo de 5% daquilo que têm os 
oUtr_os ministérios. Todas_as_liberações de recur
sos, todas as aprovações de crédito de jniciativa 
da Seplan São levadas a Sua Excelência, o Senhor 
Presidente da República. Todas menos uma, so~ 
bre a quaf falãrei_ daqui a pouc_o. To_das eram 
levadas -,_ou prãtiCãiõente -~s. 99% ~alvez
)ielas _lideranças municipais,_ estadUais, federais, 
de Cada município óu estado; O_U-0 próprio miniS.: 
tró, tC:::hdo em vista_ as sú~s· nec~ssidades. Em 
seguida,_ tudo dependia de uma autorização do 
Serihôr Presideill:tl. 

No ~to, o qUe falei ontem Com -os JnembrOS 
da comissão, e que; felizmente, V. EX' me dá opor
tunidade de falar neste momento, é que os outros_ 
ministérios dispõem de verbas já dentro do orça
mento, quê nao ·dependem da autõrização presi-
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dem:ial. S6 o SenhOr Presidente deveria libetar 
recursos dã Seplan. Até 100 mil cruzados, 50 rrii1 
cruzados que foram dados ~ entidades benefi
centes·, 100 mil cruzados que foram dados a pre
feituras municipais dependiam da autorização 
presidencial. No entanto, o que ocorre nos outros 
ministérios? Eles têm o_ seu orçamento, re_alizam 
convênios com prefeituras e com enti_dades, pro
movem concorrêndas e tomadas de preços que 
não levam à sanção presidencial, -poiS têm 6 poder 
de gerir aquele recurso. 

O Sr. Ministro Anibal Teixeira também tinha 
esse poder e, no entanto, por uma questão de 
ética e de tradição, desde a gestão do eminente 
Ministro João Sayad leva-se ao,Senhor Presidente 
da República Foi um acordo de cavalhclros, va
mos dizer assim. 

O SR. MANSOEfO DE LAVOR- O ex-Ministro 
Anibal Teixeira sCmpre submetia ao Presidente 
da República a aplicação dos recursos via Seplan? 

O SR. LÚCIO VER[SSIMO - O Sr, Ministro 
Anibal Teixeira jamais dispôs de qualquer recurso 
sem autorização do Senhor Presidente da Repú
blica. O que querem fazer do Ministro Anibal Tei
xeira é uni bode expiatório da corrupção neste 
País, da corrupção do ·aovemõ. 

O SR. PRESIDENTE (José. lgnácio Ferreira)
Com a palavra o eminente Senador M.endes Ca
nale. 

O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente, 
vamos naturalmente repisar alguns assuntos 
diante das perguntas que arfam aqui formuladas 
àO depoente. Mas cada um tem a sua 6tica, e 
tudo aquilo que procurarmos ·obter de informa
çõeS do depoente, natUralmente vai servir riluito 
à nOSSa Comissão. Quero -até repisar o que disse 
o depoente, no seu depoimento inicial, aos asses
sores da comissão, no que diz respeito a essa 
antiga deScentralização que vinha do tempo do 
Ministro Sayad, que o Ministro Anibal Tei)(.eria pro
curava centralizar ha seplan a lib_eração desses 
recursos. _ _ _ 

Ora, Sr. Presidente,_ os diversos ministérlos_ 
mantêm no_s_ estados órgãe:s capazes de, junto 
Corfl os Prefeitos e- com Os governoS, analisar 
bem as reivindicações respectivas e de trazer isso 
às mãos da Seplan, através de solidtações nem 
sempre com origens constantes d~ uma d_ocu
mentação válida, como é o caso de Valença, tendo 
todas eJas intermediações e daí a razão desta CPI. 
O problema não é, como -disse o depoente, como 
pára ou onde pára o processo; o que desejamos 
verificar é onde inicia essa intermediação. 

No caso citado pelo depoente, de que a inter~ 
mediação é de políticos ou de uma nova posição 
política oferecida pelo Sr._ ex-Ministro Anibal T ei
xeira, há uma contradição do ilustre depoente, 
no qué diz respeito às suas inforrnaçQes iniciais 
prestadas à assessoria desta comissão. Esclare
ceu que o ministro llber_ava verbas_ ~ut.oriz~das 
pelo presidente, com exposição- de motivos, no 
caso em que as verbas eram repassadas uma 
vez procedida essa autorização. 

Vamos ao caso de_ Valença, em que essa inter
mediação- que disse haver de políticos não foi 
bem assim, porque, s-egundo a própria declaração 
do depoente, o prefeito tinha por padrinho ~ 
as expressões_aqui contidas são do depoente ~ 
apenas wn industrial que, por vez, -era amigo de 
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um primo do ministro. Este teve que esclarecer 
essa situação ao presidente. Não cita aqui o nome 
do industrial, o que gostaríamos de saber, bem 
como o nome do primo do ministro, como diz 
na declaração inicíaJmente citada. 

Para chegarmos a mostrar essa incoerência, 
que não havia, segundo a declaração do depoen· 
te, outro critério para a liberação de recursos _a 
fundo perdido, se não fosse_ o político, além desse 
caso citado do industrial, temos o jornal Folha 
de S. Paulo do dia 2 de março, que diz: 

"Chefe de gabinete intermediou verbas. 

"O Chefe do Gabinete do ex~Ministro Ani
bal Teixeira, Lúcio Verlssimo, intermediou 
verbas para uma entidade a qual é associado. 
Até agora não se sabia quem era o resp-on
sável pelos três_ e meio milhões aprovados 
a fundo perdido, em 11 de agosto de 1987, 
à Cooperativa Agropecuária do Vale do Para
catu, para concluir um parque de exposi
ções." 

O espaço destinado ao nome do padrinho 
na lista preparada pela _Seplan e divulgada pela 
Folha de S. Paulo estava em branco. _ 

O Presidente da Cooperativa, Paulo Lavoisier, 
afirmou ontem que o pedido foi feito a Lúcio 
Veríssimo e liberado para asfaltamento do parque 
de exposições. Disse também que Lúcio Verís
simo é sócio da entidade desde dezembro de 
1977, sob o registro n~ 1224. SegUndo ele, não 
houve pagamento de comissões. 

Ora, Sr. Presidente, logo a intermediação! Af 
há wna incoerência na declaração do Depoente, 
quando cítarnos esses dols fatos: um é o indus
trial, de quem pediria Que depois o Depoente des
se o nome, bem como do primo do Ministro, 
e, o outro, a nota da Folha de S. Paulo, publicada 
no dia 2 de março, que diz que foi açào -direta 
do próprio Chefe de Gabinete, Lúcio Veríssimo, 
o üustre Depoente. 

Gostaria que V. s~ anotasse essas duas para 
responder ao final das minhas colocações, que 
não são grandes. Vou ater-me, agora, mais ao 
caso de Valença. ComeçtYpoF perQtrntáf a V. S• 
se conhece o Prefeito de Valença, José Gomes 
Graciosa. 

O SR. LÚOO VERISsL"''O- Não, Execelência 
Ele jamais esteve no gabinete da chefia de gabi
nete. 

O SR. MENDES CANALE - V. -S• conhece 
o Sr. Alencar Guimarães, que intermediou a libera
ção dos 16 m11h5es de cruzados para a Prefeitura 
de Valença? 

O SR. LÚOO VER(SSIMO - Não, Éxecelênda 
no entanto, o industrial a que V. Ex" se refere, 
conforme a imprensa veiculou, é o_ Sr. Alencar 
Guimarães. É i cidadão que, segundo tomei co
nhecimento, teria pedido ao Dr. Sérgio Menin, 
primo e amigo do Ministro, tendo em vista a ne
cessidade, a premênda que tinha o munlcipio, 
inclusive por não ter conseguido qualquer verba 
l época do Governador LOOOel Brizola, pedia para 
que o Dr. Sérgio Menin, que era primo e amigo 
do Ministro, que conversasse ·coni o Minfstro so
bre a possibilidade de a Prefeitura de Valença ser 
beneficiada com esses recursos para obras. Mas 
eu não conheço o Sr. Alencar Guimarães. 

O SR. MENDES CANALE - Mas a interme
diação que v. s• disse que teve çonhedmento 
apenas pelosjomais referidas aqui, em declaração 
a esta Comissão, pelo Prefeito de Valença, dizendo 
que o Sr. Alencar Guimarães não era um homem 
tão ligado ao Município de Valença para ter uma 
familiaridade maior com a Administração Pública 
daquele Município. Esse é um caso à parte. 

O SR. LÚOO VERiss~o-~ Sim, Senador. Eu 
só conheço os detalhes, realmente, pela impren· 
sa. Na época não foi falado nem em Alencar nem 
em_Sérgio Menin. Eu recebi o papel do Sr. Ministro 
Anibal Teixeira, o ofido de Valença, com a ordem 
de mandar fazer a EM para o próximo despacho. 
E não foi levado ao Senhor Presidente no dia 
seguinte, mas parece-me- uma semana depois. 

O SR. MENDES CANALE.~ Teve V. S• ai91Jllla 
ação, auxiliou ou tomou alguma providência no 
andamento do pedido de Valença? 

O SR LÚOO VERISSIMO - Depofs da pape
leta emitida, não. A papeleta foi emitida por mim 
para providenciamento, pela Sarem, da exposição 
de motivos, como ela fazia em todos os pedidos 
autorizados p_el_o Sr. Miflistro. 

O SR MENDES CANALE - Relembramos 
aqui - eu não estava presente no dia -a decla
ração do ex- Secretário-Geral, Mi dia! Gastenkraut, 
prestada a esta comissão, onde ele fez aprecia
ções e disse que os processos eram, depois de 
ó exame feito, remetidos à Sarem, sendo a expo
sição de motivos levada ao Senhor Presidente 
da República pelo ministro. Diz S. 8' no caso da 
Prefeituca de Valença e "No caso de prefeituras 
do Governo do Estado, o usual é que o órgão 
que faz essa análise seja a Sarem. Somente de 
a Sarem nãO Se sentir capacitada é que ela pode 
solicitar a opinião técnica dé outros órgãos da 
Seplan ou de fora da Seplan". A declaração dele 
não joga muito com o que V. 8' antecipou: "no 
caso da Prefeitura de Valença, o processo foi enca· 
minhado diretamente pelo chefe de gabinete do 
ministro à Sarem". E vejã mais: "Que fez o que 
pôde para produzir uma exposição de motívos 
para o dia seguinte". 

_Ora, ~rã nõs esSa exposição de motivos é reti
rada _exa_taiT1ente daquilo que o prefeito ou outra 
autoridade solicitar como empréstimo. Ele junta 
o pedido da sua pretensão. Logo, não compreen
demos o porquê dessa expressão: "Fez o que 
pôde para produzir uma exposição de motivos 
para _o ~a seguinte" porque, segundo o depoi· 
men~o _d9 prefeito no dia 23 de julho, foi feita 
a solfdtação-com a intermediação do Sr. Alencar 
e, comei agOra assegura-- V. S• com a interme~ 
cfiação t~bém do prim9 do ex-ministro, um re
<IUerôilento ma!fêito, ~egimdõ disse o próprio pre
feito a esta comissão, e encaminhado no dia 23. 
No dia 24 de julho já estava pronto, e ele já recebia 
wn tdegrarna do presidente da Sarem, dizendo 
que jâ estava à sua disposi-ção, quando aqui cita 
que fez o que pôde para produzir uma exposição 
de motivos para o Senhor Presidente. Então, esta~ 
vam enganando o Presidente. Agora, aqui, segun· 
do os depoimentos, para livrar a posição-dizem, 
-de bode expiatório do Sr. Arubal Teixeira, lan· 
çou tudo sobre as costas do Presidente da Repú
blica. Não tenho aqui, absolutamente, e não advo
go uma procuração do Presidente José Samey 
para defendê-lo. 
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Vai mais além o depoimento-do Dr. Michal Gar
tenkraut: "Quero registrar aqui o trabalho inces· 
sante do pessoal da Seplan que, nesse ritmo _de 
solicltaç6es, ti.ibalhou praticamente 24 horas por 
dia para que pudesse fazer a melhor análise possí~ 
vel, dado o prazo, no sentido de subsidiar as deci· 
sões. Evidentemente, devido a ordens do ministro, 
muitas v~s o parecer técnico perdia em qua
lidade. 

Esta é a declara_ção que faz o Sr. Michal Garten
kra!Jt, Além das perguntas _f~i~ a v. s~ no tocante 
ao-nome, que já foi COnfirmado, do industrial, 
o qual trata-se da pessoa do primo do ministro, 
gostaria de perguntar~lhe se é de fato esse indus· 
trial a que v. sf se referiu, no depoimento preli· 
minar à comissão, e qual é seu nome. 

O SR LÚOO VERÍSSIMO - POJo que tomei 
conhecimento pela imprensa, eminente senador, 
o Sr. Alencar Guimarães é o industrial que tem 
atividades em Valença, que se aproximou do Dr. 
Sérgio Menin e solicitou que ele fosse o portador 
de um ofício do prefeito de Valença, solicitando 
a verba. 

O SR. MENDES CANALE - Mas V. $• tomou 
conhecimento pela imprensa?-A sua declaração 
diz o seguinte: "No caso da verba repassada à 
Prefeitura de Valença, onde o prefeito tinha por 
padrinho apenas uril industrial que, por vez, era 
amigo de um primo do ministro ..• " _ _. 

Logo, foi uma afumativa feitã Prelíminarfnente 
por V. S•, e gostada de saber o_ nome do industrial 
que é priinó do Sr. Ministro e se confirma que 
aquele que pediu ao referido primo é, de fato, 
o Sr. Alencar Guimarães. 

O SR LÚOO VERISSJMO- Na minha função 
de _chefe de gabinete,_ Sr. Sertiidor, não possO 
confrrmar que o industrial era o Dr. Alencar Gui
marães. Tudo leva a crer que é ele, que, efetiva
mente,_ o Dr. Sérgio Menin pe<;liu ao Sr. Miri_istro, 
na qualidade de primo ou de amigo e não de 
servidor da Seplan, porque ele não o era, e, quan~ 
do pedi explicações ao ministrO sobre quem era 
o padrinho político, S. Ex' respondeu:_ ''Vai ser 
eu mesmo. Vou levar ao Presidente e vou falar 
com Sua Excelência". 

Dai a raz~o de não ter figurado o nome do 
político. 

O SR. MENDES CANALE - V. _Sf ná·o afirma 
ter sido o Sr. Alencar Guimarães? 

OSR LÚOO VER!SSIMO ~Não, Ex• 

O SR. MENDES CANALE - Mas afirmar que 
o amigo do sf.- Alencar Guimarães e_ primo do 
Ministro era o Sr. Sérgio Menin Teixeira? 

O SR. LÚOO VERISSJMO -Confirmo. 

O SR MENDES CANALE-No tocante a esse 
pedido de que, segundo o Sr.Michal Gartenkraut, 
no seu depoimento, V. S• teiía sido o portador, 
no dia seguinte, diretamente à Sarem, V. s~ o 
confrrma? 

O SR LÚCIO VER!SSIMO - Nobre senador, 
não fui o portador, apenas expedi uma papeleta, 
como fiz em todos os casos em que o Senhor 
ministro me determinava que fosse feita a EM 
-exposição de motivos. 

Assim, apenas determinei a elaboração de uma 
6CpOSiÇâo de motivos para o próximo despacho, 
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que ocorreria no dia seguinte. No entanto, ele 
só ocorreu uma semana depois. 

O SR. MENDES CANAI,J; ~ Ç. e$sa exposiÇão 
de motivos, no dizer do Dr. Mie.hal Gartenkraut, 
que disse ter_ feito o que podia para prOduzi-la, 
era em função de quê, já que V. s~ teve conheci
mento do pedido inicial?~~~ er~ .a cLiflculàade 
encontrada para se promover uma exposição de 
motivos? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - .All~olutamente, 
senador. __ 

Lamentavelmente, o Dr. Michal Oartenkraut_. o 
secretário-geral, não explicou a esta comis~o. 
como me parece, o que quis dizer com "fez 
o que pôde", porque o que fiz é o que fazia em 
todos os casos em que já possuía a autoriZação 
do Senhor ministro para determinar a elaboração 
da EM. O que fiz foi elaborar uma papeleta de 
próprio punho, como fãzià quase sempre, em to
dos os casos, e encaminhar esse processo, esse 
pedido, que já estava protocolado na Seplan à 
Sarem. Todos os pedidos de apoio aos Muni ópios 
eram encaminhados à Sarem, que é o órgão da 
secretaria-geral. T odosl 

O SR. MENDES CANALE - Não acha V. S• 
que essa pressa na apreciação desses pedidos 
que chegavam à Seplah nãó 'Poderia prOVOcar 
exatamente o que .estamos observando ou seja, 
na má aplicação dos dinheiros liberados? 

O SR. LÚCIO VERISSIMO -A mó apUcaçao 
do dinheiro dependeria muito da atividade do pre
feito, no meu modo de entender, nobre senador. 

Veja bem, o Sr. Ministro Anlbal Teixeira recebe 
um pedido do prefeito no_~c_as_ó_, do Prefe_ito de 
Valença, e junto <::om o pedido vem Uma solic:it_a
ção de uma pessoa ligada a S. Ex1', Q-ue era para 
atender ao município que não tinha recebido qLiaJ:.. 
quer ajuda no Governo do Si'. L.eofiel Brizola, no 
Rio de Janeiro. O senhor ministro, que se sente 
sensibilidade pelo pedido, me autoriza que seja 
determinada a elaboraç_ão_da exposição de mo
tivos. 

Como não figurasse o rrome do parlamentar 
que defendes_se os interesses_ deSalença, deixou 
de constar o apadrinhamento- apadrinhamento 
entre aspas- mas que S. Ex' levaria a exposição 
de motivos ao Senhor .~esidente. d?l República 
e daria as explicações, como S. EX" raz acredito, 
como fez, em todas as _exposições de motivos 
que ainda não tinham ___ sido previamente autori-
zadas pelo Senhor Presidente da República. 

Então, deve ter dado explicações a Sua Exce
lência, que concordou e autorizou o crédito. 

Veja bem, nobre senador, a autorização do Se
nhor Presidente na exposição de motivos não 
obriga o Estado. A autorização é o inicial para 
que os órgãos da Seplan, s_ecretaria geral e Sarem, 
procedam com o pedido de informações à muni· 
cipalidade, informações essas que a juízo da Sa
rem e do secretário-geral devem corresponder 
a um mínimo de decência. Esse processo foi for
mulado. A Prefeitura de Valença forneç:eu wn pia· 
no de aplicações dentro da verba solicitada. O 
Senhor secretário-geral hóuve por bem auto_riza( 
a liberação desses recursos. Ele _assinou o plano 
de aplicação liberando os recursos. 

O SR. MENDES CANALE- No caso de Valen
ça houve, primeiro, apenas um pedido muito sim
ples, com autorização do Senhor Presidente da 
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·República e, posteriormente, segundo declaração 
do -seu pedido veio a porterlorl. Como, então, 
que V. 5' promove para levar ao Presidente da 
República uma autorização se não ant~s de uma 
exposição de moti~os formulada? 

O SR. LÚCIO VERÍSS!MO- Porque pelos crité
rios que-Toram -acertados .entre .Sua Excelência 

_q- Senhor Presj5fente da _R~pública e o Sr. AniPal 
Teixeirá - peló que é dO ineu ·conhecim~nto, 
eu suponho os pedidos de prefeituras, de estado 
e de.mínístérios_ dev,eriam ser analisados pelo_ Sr. 
Ministro ~ devt:!riam Ser levadOs rapidamente ·à 
decisã,o presjder:tdal, para que então se acertaSSe 
até vaJores a s,erem _cgncedidoS._Praticarnente em 
todos, muitas vezes, o Senhor _'Presidente aumen· 
tava- até O valor - acima do pedido do prefeito 
ou .do governador de estado - como também 
diminuia. 

O SR MENDES CANA1..E - Mesmo porque 
a pedido ou a criléffo-cloMinistro. Porque, se·cabia 
a Sua Excelência - segundo V. S• informa -
o Presidente, transferiu essas atribuições ao Sr. 
eX-Ministro, logo a S. Ex" cabia sugerir awnentar 
ou não, já que o Presidente não tinha conheci
mento. O Presidente. não ia mandar aumentar 
para e~_ouaquel~_pre_~eiiura, sem qUe-isso fós_se 
levado a Sua Excelêns;i~ peh prefeito. Por mais 

-que o Presidente conhe~;a - a não ser no se4 
Estado do Maranhão, -pode ser que Sua Exce
lência tenha mandado aumentar, porque conhece 
bem aquela Região - m-as nOs demais estados 
dO País, é muito dificil_para que 6 próprio Presi
dente ache que a verba é pequena, é menor do 
que_ s·. EX'. Pediu. É difícil se dar a mais do que 
se pede, principalmente quando se tem pouco 
a dar, a não ser, confOrme estamos sentindo aqui, 
que esteja havendo um leilão de recursos. E isto 
é lastimável num país deste, em que sabemos 
qUe óS recursos Sãb ·parcõs e que inclusive as 
prefeituras necessitam mesmo de recursos para 
poderem tocar as obras que vêm ão encontro 
das aspirações de uma comunidade pequena, às 
vezes perdida nas longíquas áreas deste País. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO -Não, Excelência. 

O SR. MENDES CANALE-A minha pergunta 
é exatamente esta.. Não vamos nos perder ai? 

-0 SR. LÚCIO VERfSSJMO - Mas me permita 
respOnder a V. EX" -

Q _SR. MENDES CANALE - Como é que o 
Presidente aumentava isso? Corri o'? Só por querer 
aumentar? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Excelência da 
mesm@ forrn~tCOfl"! que V. Ex' procurou, sem estar 
representando Sua Excelência, o Senhor Piesi
dente José Samey, de_fendê-lo desse pressuposto 
de que tudo era jeva_c;lo a ?1Ja Excelência pelo 
Minil;itro~Anibal Teixeira, eu também_ defendo-o. 
V. S• está, acredito, com uma informação não 
· pre<:fsa: O Senhor Presidente José Samey conhe
ce profundamente toda a situação dos mun1cfpios 
br~ilei~_s. 

O SR. MENQES CANALE -V. EJ:c" vai-me per· 
mitir - :vou cita( um __ que nem V. Ex!' sabe no 
meu estaP,o, que é o Murúcipio de Camãpuã, se 
eu citá-lo ?· Ex!' fica perdido e não sabe de que 
lado está. V. S• vai me desculpar. Não conheço 
no Maranhão, não conheço no Rio Grande do 
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Sul, em Minas Gerais todos os municípios. V. S• 
me vai permitir, mas está exagerando um pouco 
em relação àquilo que o nosso Presidente pode 
conhecer. Não existe um conhecimento assim 
no nosso Pais. Faço um desafio de_que uffi ho
mem possa conhecer todos os munfc:ípios brasi
leiros •. 

O SR. LÚCIO VERíSSIMO- Mas quando Sua 
Excelência não conhece, nobre Senador, há aque
le parlamentar que representa o município, ém 
Brasília, e presta todas as informações que Sua 
Excelência preCisa. 

O SR MENDES _CAN.N.,E_- Só para finalizar, 
gostaria-qUe V. s~me càilfrriÍ"Iasse.ou n~o o-qué 
publica a Folha de S. Paulo- que já tive oportu· 
ntdade de ler - de que V. S-' t~ria interm_ediado 
3 .. e mi:iici ffiilhõe_s de cruzados para a Cooperativa 
Agropecuária do Vale de _ParaCatu~-

0 SR. LÚCIO VERiSS~O - Conforme frisei 
a esta Comissão, jamais àei uma declaração à 
imprensa, porque decidi que h8'(eria uma oportu
nidade de rebatê-las, refutá-las em públíco, e, se 
fosse possível, se Deus quisesse, perante wna 
comissão. 

'Sob te Paracatu, que me honra muito ser. coope
rado, porque sou produtor rural desde 1974, com 
uma pe<:Juena propriedade em Paracatu, quero 
informar a V. Er- que o que fiz, com o papel 
de chefe de gabinete, foi apenas de agendar, com 
audiência para o Sr. Ministro Arubal Teixeira, o 
Exm• Sr. Deputado Sérgio Naya, do PMDB de 
Minas Gerais, que não era majoritário na r.egião. 
O Sr. Deputado Sérgio Naya me solici:tou uma 
audiência, porque queria trazer a -díretoría da Coo
perativa de Paracatu à presença do Sr. Ministro, 
para que S. Ex' estudasse com o Senhor Presi· 
dente a liberação de recurso para o término das 
obras do parque de eXpoSfç6es. No dia agendado 
por mim, junto ao Sr. Ministro,_ ali compareceu 
o ilustre Deputado Sérgio Naya, com toda a dire
toria da Cooperativa, e que não só fez o pedido 
de recursos ao Sr. Ministro, como também o con
vidou para a inauguração da exposição. 

Tenho, aqui- e vou passar à Comissão-
o seguinte telex que foi passado pelo Ministro 
Aníbal Teixeira, como é praxe em todos os pedi· 
dos, do dia 17 de setembro de 1987, destinado 
à COOperativa Agropecuária do Vale de Paracatu: 

"Tenho satisfação em informar que o Ex
celentíssimo Senb.or_President~ José Samey, 
atendendo soltcitação do Deputado Federal 
SérgíO Naya, aprovou a destinação de re_cur:_ 
sos no valor de 3 milhões e 500 mil cruzadoS 
em favor dessa Cooperativa, para pavimen--

. ""tifç~O ·asfáltica __ nas viaS iritémãS ao Parque 
d~ 1' Exposição AgrciinduslriáJ de Pàracatu 

__ Çordiais.saUdações~ ADíbai Teixeira. Ministro 
Chefe da SEPLAN." 

O SR. MENDES CANALE .. - V. S• só acertOu 
a audiência~ estou satisfeito. · 

O SR. LÚCIO VERÍSSJMO- Honrou-me muito, 
nobre Senador, eu sendo um. cooperado da Coo· 
perativa de Pa_racatu, eVidentemente serem o mu· 
n!c:ípio e a entidade beneficiados com o melhÕra· 
mento de tal monta na ddade. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Com a palavra o eminente Senador SeverO Go
mes.--
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O SR. SEVERO GOMES-"Dr. Lúcio Veríssimo; 
eu gostaria de voltar à questão da informatização 
dos municípios. V. S• mostrou aqui que havia um 
erro grosseiro com relação aos valores. A minha 
primeira pergunta é: Qual foi o valor desta opera
ção ·de informatização dos municípios e qual o 
custo unitário dos microcomputadores utilizados? 
Qual era o formato, a configuração desses micro
computadores e se estavam dotados de disco 
wlnchester? 

O SR. LGCIO VERISS!MO- O valor da Õperã
ção, conforme V. Ex' sollcita, é de 109 ni.ilhões 
e 407 mil cruzados para atender a 100 municípios, 
o que nos leva a uma dedução lógica de 1.094 
mil cruzados por municípios. 

GSR. SEVERO CfOMES- V. S• não conhece 
o formato desses microcomputadores? E poderia 
me dizer em que data foi? - -

O SR. LÚCIO VERISSIMO - Isso foi rio dia 
is de julho de 1987. Consta aqui do documentO 

que faz parte do processo, e que foi um esclareci
mento prestado pela Associação Brasileira de Mu
nicípios, é o seguinte: 

item 5: ficou a cargo da Dígitos, que ganhou 
a tomada de preços para o fornecimento e entrega 
dos equipamentos, -compostos de: um compuM 
tador TCXT, com 512 Kbytes de memória; um 
disco winchester, 'de 1OMB; um drive para dis
quete 5 1/4; wn monitor de vídeo teclado e im
pressora de 132 colunas. 

Ficou a cargo da Sustron o licenciamento dos 
direitos de uso do software o treinamento de 
pessoal a implantação dos sistemas e a assis
tência de operação. 

O SR. SEVERQ GOMES _:.y; S• poderia.infÓr
mar qual a parcela do valor para a aquisição dos 
computadores e dos programas? 

O SR. LÚOO VERfSSIMO- V. Ex• me permHe, 
vou verificar se tenho esses dados. Não os tenho 
seguramente, mas me parece que foí em torno 
de 280 e poucos mil cruzados o eqüipamento, 
e 700 e poucos mil cruzadoS o trabalho da Sus
tron, por municípios. Duzentos e oitenta mil cruza
dos, ·nada de dois milhões. fsso nunca existiu. 

O SR. SEVERO GOMES--Isso seria -um absur
do, porque hoje um computador PCXT da COBRA 
é vendido por 250 ·mil cruzadoS .. Não há comõ 
imaginar aquele tipo de valor. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Excelência, eu 
não posso confrrmar, talvez o Presidente da (ABM) 
se for o caso de ele s_er convocado para esta 
ComissãO. Parece-me_ que a COBRA foi uffia das 
empresas _que partidparam na tomada de preços. 

OSR sEVERo GOMES C.:: A tiimacfade preços 
foi feita para a compra dos computadores e tam· 
bém dos programas? 

O SR. LÚOO VERISSIMO-Na o posso respon
der essa pergunta. Porque cessou, a nível de gabi· 
nete, a partir do momento em que o Sr. Pre~idente 
autorizou. Sei de mais alguns detalhes, porque 
houve um envolvimento de um dos sócios dessa 
empresa, minorltãrio na empresa, e que é rrieu 
ffiho, muito capaz, muito- inteligente, graças a 
Deus. Mas, por ele ser meu filho, é que procurei 
saber de detalhes. 

O SR. SEVERO GOMES -Multo obrigado. 

DIÁRIO DD ·cONGRESSO NACIONAL (Seção n) 

--o SR:"PRESIDENTE (José lgnádo Ferrei,ra} -
Com a palavra a·eminente Senador Jutahy Mag"a
lhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, 
eu havia solicitado o_ terniinal para ler sobre os 
depoimentos, informações e documentos a res
peito da liberação de verbas da Seplan. NaturalM 
mente, não vai setvir para esta audiência de hoje, 
mas setvrrá pata ·as -pr6Xlmas. 
-~ Et,I:gostaria 9e pergu.1tar, inicialmente, ao üus
tr_e depoente,_ quais os _recursos da Seplan, no 
~no de 1987 para esses convênios, a fundo perdi· 
dõ~-qué · forãffi assinados por aquela pasta com 
os diversos estados e municípios? O depoente 
poderia me informar o vOlume desseS recursos? 

O SR. LÚCIO VERfssiMo :__ Devo explicar a 
V. EX' que não há convênios. A liberação de recur
sos é feita por um processo simples, conforme 
já tive ocasião de esclare_cer. 

O-SR. JUTAHY MAGALHÃES - Gostaria de 
corrigíros-equívocos burocráticos da minha parte. 

o· $R. LÚCIO VERíSSJMO - Consta do _orÇaM 
mente, aprovado em 1987, ano da gestão do Mi
nistro Aníbal Teixeira, que o Fundo de Reserva 
Especial teve uma dotação de aproximadamente 
5 bilhões e 300 milhões de cruzados. Esse ê um 
dos FUndos. 

Nos Encargos Gerais da União houve uma do
tação _orçamentária de aproximadamente 7 bi
lhões 'de crUzãdos. E Tio Fundo de Apoio SoCial 
houve urna dotação de 370 milhões de cruzaclos. 

-"Mas, este Fundo contou com uma sobra, do exerM 
- CíCio de -1983, de cento e pOucos milhões, o que 

pei'fez, ap-roximadamente, 500 milhões de cru
zados. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES - Louva-se V. 
S• apenas com dados comparativos, que não têm 
muito_ a ver. 

O Senador José Paulo Biso! vem ao nosso so
corro, para dizer que estâ faltando o PJN, o Pro
terra, e, também, o Fundo de Cooperação Téc
nica. 

O sR. LÚOO VERÍSSIMO .:__ DesCulpe-me, no
bre Senador Jutahy Magalhães, vou dar-lhe agora. 

O Fm1dci-dé-CooPeraçãO Técnica foi em torno 
- pelo Crue sei, de 87 milhões de cruzados; e 
Cf PlN/Proterra, em tomo ·de 16 bilhões de cru
zados. 

O SR. JCIT AHY MAGALHÃES - Dezesseis o 
quê? 

O SR. LÚCIO VERÍSSJMO - DezesseiS bilhões 
de cruzados. 

- ó_SR.:.lUT Affy MACiAU-iÃES - B de BraSil? 
O-SR LÚCIO VERfSSIMO - É, b de Brasil. 

O SR.JUTAHY MAGAL!iÃiõ$.,-::'yejam V. Ex•, 
SrS: Senadores.--são dados comparativos. Ouvi· 
mos falar multo nas despesas do Congresso Na
cional. Mas esses recursos que são distribuídos, 
sem nenhum critério maior, representam quase 
dez vezes mais do que os recursos orçamentários 
do Congresso Nacional, no ano de 1987. 

Permita-me V. S' uma digressão. A Seac passou 
para a Seplan - houve uma transferência -
quando o Ministro Aníbal Teixeira assum'iU aquela 
Pas_ta, em 1987. Nessas distribuições de verbas 
da Seplan não estão registradas as distribuições 

Setembro de 1988 

por meio da Seac, não há document9~ !~ na. 
Seplan, para recompor as verbas da se~c._ Entãó; 
perguntaria a v. s~ a que atribui a _ausên,da dos 
registras- dos documentos da Seplan? Segundo: 
tem relação dessas _distribuições de Yerbas na 
Seac, enquanto na Seplan? 

O SR. LÚCIO VERÍSS!MO - Sr. Senador; pelo 
que entendo, não posso afinnar, pela minha pas
sagem na Seplan, a Seac é um órgão vinculado 
à Seplan, porém, autônomo. Ela tem autonomia 
financeira. Então, os planos de investirn:en~o eram 
subl_!letido~ p~_lC? _:S,r. Ministro à apredação presi
dencial, globalmente, para o ano ou para o semes
tre, e a aç:ão desenvolvida nas comunidades tinha 
como responsável o Secretário Especial de Açâo 
COmunitária. ·- -

O SR JUTAHY MAGALHÃES --Não eXiste ne· 
nhum documento da Secretaria Especial de Ação 
Comunitária lá na Seplàn? 

o SR. Wcro VERfSSIMO - Não estOU enten
dendo a pergunta, Excelência. 

O SR JUT AHY MAGALHÃES -Os documen
tos sobre essa dfstribuição de recursos da Seac, 
não existe nenhum documento a respeitO dessa 
distribuição na Seplan? 

O SR. LÚOO VERfSSIMO -A bem da verdade, 
devo dizer que o Ministro Aníbal Teixeira sempre 
levava ao conhecimento do Senhor Presidente, 
através de relatórios, as_atividades da Seac. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- DevEi ria existir, 
portanto, a documentação a respeito da aplicação 
desses recursos, não é? 

O SR. lÚCIO VERiSSIMO ~ Ãcredito··que SirTI. 

O SR. jUtAHV MAGALHÃES - Por que nao 
existe, então? Nós enviamos os assessores desta 
Comissão, autorizados que foram, a fazer esse 
levantamento, e não encontraram um documento 
sequer a respeito dessa distribuiçllo de verbas. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Realmente, só o 
secretário especial ou o próprio ministro, poderão 
reSponder a V. _Ex'. 

O- SR. JUT AHY MAGAL.HÃES - No entendi
mento de v. sf é que, realmente, deveria estar 
na Seplan que deveria estar a documentação? 

O SR. LÚOO VERÍSSJMO - Pelo menos os 
relatórios de- atividades da Seac, qt!e demonsw 
n:av~ clarament~ as atividades desenvolvidas. 

O SR. JCITAHY MAGAL.HÃES ~_fiquei preocu
pado, Dr. Lúcio Veríssimo, por que V. 5' declarou 
que as verbas mal--aplicadas -logicamente, não 
nesses. termos -pelas_prefeituras ou pelos ór
Q-ãos, que recebiam os recursos a fundo perdido, 
não precisavam prestar contas a nenhum órgão 
da administração pública. Se fOssem bem aplica~ 
das, se sobrassem recursos, aí sim, deveria haver 
uma explicação_ à Seplan: esses recursos teriam 
sobrado e em que seriam aplicados?. 

O SR. LÚCIO VERIS"SIMO- Não me fiZ enten
der bem, Sr. Senador:- Peço desculpas e tentarei 
explicar noVamente. Pelo que me foi dado a co
nhecer, logo que cheguei à Seplan, nas atividades 
da Sarem, uma vez liberado o recurso através 
da secretaria _gera] e da_ Secretaria de Controle 
Interno, a municipalidade beneficiada tem por 
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obrigação mandar um relatório à Sarem ou à 
secrt&.aria gera1 das atividades desenvolvidas na
quele projeto, demonstrando que o plano de apli
cação, submetido pela entidade, foi desenvolvido 
de acordo ou não. Não posso garantir mas, a 
meu ver, se sobrar dinheiro, o prefeito pode aplicar 
em outras obras da cidade, desde que ele informe 
isso também, no seu relatório à Seplan, não há 
nenhum impedimento. . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Perfeito. Quer 
dizer que efe manda o relatórlo s._~m nenh~ma 
averiguação posterior do órgão qUe concede os 
recursos? 

OSR. LÚQO VERlsSIMO- Pelo que me cons
ta, senador, cabe à prefeitura guardar a documen
tação por cinco anos, caso haja uma auditoria 
posterior, por parte da Seplan, ou até pelo Tribunal 
de Contas, feita via Tribunal de Contas do Estado 
-parece-me que o Tnbunai de Contas~ nesse 
caso não tem mals como fazer uma auditoria. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O 'íribuoal 
de Contas do Estado recebe alguma comunica
ção de que a verba foi liberada? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Isso consta do 
demonstrativo municipal. Não compete à Sepliln · 
informar ao Tribunal de Contas do Estado. Isso 
não é área minha, senador. 

O SR. JUf AHY MAGALHÃES - Fiquei e acre
dito que os outros senadores também, preoc_uM 
pado quando verifiquei qual a forma de liberação 
desses recursos. Fic;OU bem cl~ro~ pelo menos 
para mim, que o pedido é levado à Presidência 
da República pelo Ministro do Planejamento ou 
Secretário do Planejamento, sem nenhuma com.
P.rovação do plano de aplfcação desses recursos. 
E levada a planilha com o valor e o autor de:sse 
pedido, se for um parlamenta_r. Dentro dessa pla
nilha, o Presidente da República também estabe
lece, segundo afirmação de V. S•, aumenta ou 
diminui esses recursos solicjtados. sem_ ter ne
nhum conhecimento de qualquer plano de aplica
ção desses recursos solicitados, sem ter conheci
mento nenhum de qualquer plano de aplicação 
desses recursos. É urna maneira çle liberação que, 
francamente, não entendi qual é o beneficio. V. 
s• diz: " ... dentro do interesse do desenvolvimento 
regional e desenvolvimento municipaL..", masco
mo se estabelecer qual é o inter_esse desse desen· 
volvimento municipal, estadiJãJ ou regional, se 
não há um projeto ou um plano de aplicação 
desses recursos? - -

O SR. Lúao VER.fsSIMO -Sr. Senador, eSse 
plano de aplicação é apresentado, a ,osterlori ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sim, mas a 
decisão é tomada sem conhecimento e há um 
plano de apltcação. V. S• afirma que esses recur
sos são aumentados ou diminl!ídos sem que nin
guém sa.tba quando serão executados e qual é 
o projeto e, portanto, qual o valor necessário para 
atender a esses projetes. Entao, é aí que não _en
tendo como se está administrando porque os re
cursos são liberados, sã.o aumentados ou diminuí
dos. de acordo com o pedido feito; sem se estabe
lecer qual o projeto que será_ executado, sem se_ 
ter a noção dos gastos necessários para a execu
ção daquele pedido. Qual é o critério que se cria? 
V. 5' deve me expHcar, mas, até agora, não con-

sigo ter entendimento de qual. ~ o critério que 
leva a esse aumento, à diminuição de recursos, 
sem se saber quais os recursos que iealmente 
serão ·aplicados, como serão aplicados e o custo 
dessa aplicação. 

O sR.LúCJO VE,RÍSSIMO -.Não po$SO respon· 
der a pergunta, porque não era área afeta à minha 
pessoa. ou ao meu cargo. Não posso responder 
essa pergunta. O que posso- informar a V. Ex' 
é que, diante de um pedido do prefeito para a 
compra de um caminhão bascurante que custava, 
no pedido de S. Ex-,_ 500 mil cruzados e que, 
Por qualquer motivo, na semana s~uinte, foi <:t!J
mentadopara900rnil cruzados, S. Ex', o Sr.Minis·. 
tro, pode ponderar ao S~hor Presidente e este 
conc()tdar que 500 mif cruZados já serão suficien
tes para atender àquele município. E, se õ muni
cípio precisa do caminhão basculante, vamos 
atendê-lo, porque ele não ~i ter condições de 
comprar. N., o Senhor Presidente aumenta. Mas 
não há um plano de apiicação enquanto não for 
autorizado pelo Senhor Presidente, porque a pre
feitura ou o EStado só pode fazer o plano de 
aplicação, depois de saber quanto o Senhor Presi
dente autorizou de cré-díto. 

-"O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• poderia 
apontar um caso específico em que houve au
ríi.entô e diminuição_ desse~ recursos? 

O SR. LÚOO VERISSIMO ·:;:., Não, não posso, 
Sr. Senador. Desculpe-me, mas não posso. Não 
me lembro. Eram tantás casos que passavam; 
tantas aprovações - nós tivemos um número 
rril.iífõ elevado de al!toriza~ões ·presidenciais em 
ca'da caso. Só na Sarem_, por exemplo, foram mais 
de400 autorizações no ano de 1987. Então, seria 
rfiuito difícil para mim dizer agora, mas é possível 
se ~=~ficar d~nb'o_ dos arquivos da Seplan. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Segundo en· 
tendi. também das declarações de V. 8', autoriza
ções de liberação dos recursos por parte do Presi
dente poderiam ser sustadas em tramitação, em 
seguida, no process_o. 

O SR. LÚCIO VER[SSIMO - Claro, é autori-
zação _pres_ide~cial. _ 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES _.. Poderia ser 
sustada e não haveria uma determinação~ 

O SR. LÚOO vER[SSIMO- A autorização pre· 
sidencial na exposição de motivos não onera o 
Estado. 

. . . 

CJSR. JUT AHY MAOALHÃES- Sim, mas, logi· 
camente, a partir da liberação dos recursos. 

O SR. LÚOO VERfSSIMO - Oaro, a liberação 
dos re_Ç!Jr595 com a competente autorização do 
secretári_o--geral no plano de aplicação. 

O SR, JCIT AliYMAGALHÃES- Eu perguntaria 
a V. S• se antes de se levar esses recwsos, esses 
pedtdos, à Presidência da_ República, por inter· 
mêdlo do Sr,_ Miriistro, se haveria uma manifes
taç_ão_, por parte da Seplan, da disponibiltdade_ do 
I:esoLirb para o atendimento daqueles pedidos? 
Isto seria levado ~o conhecimento da Pre~idência? 

ó SR.' LÚOO VERfss!Mo - Efetivamente, Sr. 
Senador, ,V. Ex• me permite dar, agora, uma res
ppsta esclarecedora, bem esc:J_arecedora, daquilo 
gue a imprensa tornou conhecimento, atr.:lvés do 
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depoimento_ do Sr. secretário-geral. Eu estou an· 
teclpando .... · 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Eu iria, exa.ta· 
mente, para este ponto agora. 

O SR. LÚCIO VER[SSIMO - c .. exatamente, a 
esse caso. a um poss['llel esç]arecimento dÕ Sr. 
Ministro Aníbal Teixeira. A verdade é que, sema
nalmente, a Secretari_a de Orçamentos e Fmanças 
da S_eplan apresentava, ao ministro, via secreta· 
ria-geral, o saldo existente em cada fundo, e todas 
as vezes que esse saldo chegava a ser compro
metedor, porque já estava se exaurindo, o Sr. Mi· 
nistro determinava, junto à Secretaria de Orça
mentos e Finan!;ãs, o bloqueio daquela ~.~:.erba.que 
se pretendia entregar ao Estado ou entregar ao 
ministério, para que, levado ao _conhech;:nento d_o 
Senhor Presidente da República, e com a aquies
C".ênda do Senhor Presidente em dar aquela verba, 
fosse providenciado um crédito_ suplementar, reti
rado da reserva de contingência-da Seplan. A Se-
plan dispunha, Sr. Senador, só para V. Ex" ter 
uma idéia, de uma reserva de contingência, no 
di~ 1_6 de novembro de 1988, n·a -rUbrica Encargos 
Gerãis -da União~ de 6 bUhões e 380 milhões de 
cruzados. No dia 3Q de novembro, segundo tam· 
bém essas listagens que eram apresentadas pela 
Secretaria de Orçamentos e _Finanças, via secretá
rio-geral ao Sr. ministro, existia airida Uma reserva: 
de contingência de 3 bilhões e 140 milhões de 
cruzados. No dia 14 de d~embro, depois de já 
autorizados novos créditos pelo Senhor .Presiden
te da República, com iniciativa do Sr. Ministr_o, 
o saldo era de 1 bilhão e 7 48 milhões de cryzados. 
Ora, até 14 de dezembro não existia déficit. O 
Senhor Presidente da República e o Sr. Ministro 
de Estado tinham conhecimento da reserva que 
dava a ele direito a Orçamento que foi aprovado 
pelo Congresso._ 

Então,_ o trâmite interno de uma expOsição de 
motivos que iria g~rar, eventualmente, LUn gasto, 
uma despesa de 200, 300 a 500 milhões de cruza
dos, se não tivesse saldo naquela rubrica no mo
mento que era levada a exposição de motivos 
à apreciação presidencial, tinha, no entanto, ores
paldo da reseiVa de contingência. Para demons
trar a V. EX' o receio, o temor do Sr. Secretá
rio--Geral, tnfundado, a Seplan passou o 31 de 
daembro com wn saldo na reserva de contin
gência de 1 bilhão, 381 milhões e-915 mil cruza
dos, dinheirq que deixou de Ser aPliCadO, dinheirO 
que se acabou; não foi aplicado no desenvolvi
mento regional para atendimento -a emergência 
qualquer que tenha havido em dezembro. ficou 
~se saldo, 16,. 

E:ntão, não é justo isso que foi alegado_ pelo 
_sr. Secretátio--Qeral. Não hÓuve ilíc;tto n-ão Senhor. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, 
só para aproveitar essa. resposta. O Secretário fala 
muito em desenvolvimento regional, de que o 
sentido da_ aplicação desses recursos deveria ser 
para o desenvolvimento regional. Então pergunto 
a V. s~: dentro da vis~o da Seplan, na liberação 
desses recursos a fundo perdido, que são transfe
ridos para muriidpioS;- há ãf9um plano, algum 
planejamento, atende a algum planejamento de 
desenvolvimento regional? Porque, pelo que V. 
s• declarou aí, na questão de retorno, parece que 
acredita naquela evocação Jranciscan~. que nós 
temos comentado aqui, a polítiça brasileria .nos 
últimos anos. Mas, então, eu perguntaria: -qual 
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o plano de desenvolvimento region_al que existe 
na Secretaria de Planejamento- para a liberação 
desses recursos? Existe alguma programação de 
desenvolvimento regional? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Senador, 
permite-me V. fr um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR.-'- Pergunto: 
o dinheiro destinado pela Seplan à Sociedade Bra
sileira de Tiro ao Alvo serve para o desenvolvi
mento regional? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-- A propóstto, 
o Senador Itamar Franco tem, -também, alguma 
complementação. 

O. SR. ITAMAR ·FRANco- Senador Jutahy 
Magalhães, eu s6 queria fazer um complemento, 
se V. & me permitisse, ao Dr. LUCia Veríssimo, 
e pela pergunta do Senador Jutahy Magalhães 
veio-me à memória o que v. s• declarou, em deter
minado momento de seu depoimento quando 
disse que algumas verbas foram Uberadas sem -
o conhecimento do Sr. Ministro e do Senhor Presi
dente da República. Quem as liberou? _para quem 
foram essas verbas ou para que entidades elas 
foram dirigidas? Ou se isso é verdade ou não 
é verdade? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Sr. Senador ;ini
cia1mente respondendo à pergunta do eminente 
Senador Jutahy Magalhães, existem os Funâos 
de Apoio ao Desenvolvimento Sbéial (FAS), (Jue 
atende normalmente a obras beneficentes_. A re
serva do Fundo Especial que atende, dá apoio 
aos Estados e Municípios das Regiões Norte e 
Nordeste e, em alguns casos, ao Espfrito _Santo, 
Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás, e os Encar
gos Gerais da União, que é um privilégio do Se
nhor Presidente da República, para atender a to
dos os Estados e Munidpios. A legislação eu não 
conheço, respondendo também ao· ~minente Se
nador Mansueto de lavor. No entantci, à pergunta 
do Senador Itamar Franco, posso responder com 
dareza ... _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Já que V. S• 
vai entrar na pegUnta do Senador Itamar Franco, 
e declara. pelo menos fica claro para a Coriiíssão 
que não existe nenhum plano de desenvolvimento 
regional para ser seguido na liberação dessas ver
bas ... 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO -Senador, eu não .. 
declarei que existe plano. Eu declarei que esses 
fundos. .. 

O SR.JQTAHY MAGALHÃES -~~.que não cO: 
nhece ... 

O SR. LÚOO VERÍSSJMO - •.. existem por lei, 
cada um tem a sua diretriz. .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sim, mas V. 
St sempre fala do desenvolvimento regional ... 

O SR. LÚCIO VERisSIMO ~ÊÜ.naÓ é:onhéçO::. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- .... quero saber 

se existe algum plano ... V. S• não conhece nenhum 
plano? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não, mas está 
dentro da legislação de _cada fundo, são os pre
ceitos ... 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES:_ Uberação .... O 
que existe na legislação é "liberar de acorde com 
as Corivériiêndas.-'' 

O SR. LÚOO VERiSSIMO- ... regionais, muni
cipais e de interesses, está certo, da municipa
lidade. Acredito eu Senador. O Se-nador Itamar 
FrancO -me fei esta pergunta: se algum re_curso 
foi liberado pela Seplan sem ... 

o-sR. ITAMAR FRANCO"- ... conhecimento 
do Sr. Ministro ... 

O SR. LÚOO VERfSSIMO .:_ ... conhecimento 
do -Sr. Ministro ou do Senhõf Preslderite da Repú
blica. 

O.SR. ITNY\AR FRANCO___:_ Se fôi, para quem. 
ou para quais entidades e o montante? 

O SR. LÚOO VER!SSIMO- Foi, siffi. 

. O SR. ITAMAR FRANco- Foi? 
O SR. LÚOO VERÍSSIMO - Foi? 

OSR. ITAMAR FRANCO-:- Então, j:)ara qUem? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - U~a das razõe_s 
do niéu desgaste pessoal com -o Sr. Secretário
Geral. Até 1984 - que eu considero o problema 
do desgaste do Secretaria de Articulação com 
os Estados e Municípios, a sarem; -tinha poderes 
para ·autorizar e liberar recursos sem o conheci
mento do Senhor Presidente da República, e, por 
deJegação do Sr. Ministro, quem assinava estas 
autorizações. s_egundo me foi dito, _à época, na 
Seplan, era o secretário-geral e o secretário da 
Sarem, principalmente_por delegação de compe
tência do secretário-geral ao Secretário da Sarem, 
por subdelegação de competência, seria, então 
assinado pelo secretário da Sarem. 

Vossas Excelências, como senadores, estão há 
mais tempo do que eu possivelmente, no serviço 
público, na atividade pública e é público enot6rio 
que o Sr. Secretárlo da Sarem era, uns tempos 
atrás, que eu vo_u precisar, em 1984, um "siJperse
cretârio". Ele tinha o poder de distribuir essas 
verbas da Sarem. De I 984 para cá, esse fluxo· 
mudou e o Presid_gnte José Samey, no início de 
seu mandato, acertou com o Ministro Jo~o Sa}rcld, 
segundo me foi informado, que essas liberações, 
essas-aütOrlzaÇ5éS-ae te"cufsos via Sarem, e iodos 
os demais fundos da Seplan, deveriam passar 
por sua autorização, por sua chancela. No entanto, 
dentre os fundos da Seplan, existe um deles, de 
pequena monta,· é verdade, que é o chamado 
Fundo de Programação de Coopéração_ Técnica, 
qUe tem dotação no Orçamento da União apro
vado pelo CongressO. 

_J~fo_ano. passado, respondendo à pergunta de 
v_._ EX', __ foi de 87 milhões até a época em que 

·-deixei a Seplan. Não sei se depois for feita alguma 
suplementação dentro da reserva de contingência 
da_Seplan. Chãma-se de Programa de Coope
ração Técnica com os Estados e os Municípios. 

O Sr. Secretário-Geral, Dr. Michal Gartenkraut, 
valeu~_se de uma portaria do então Ministro João 
Sayad, ·ou posso até verificar, no momento só 
vou informar a esta comissão, valeu-se de uma 
delegação de competência dada pelo ministro 
que autorizava a ele, secretário-geral, realizar con
vênios de cooperação técnica com estados e mu
nicípios sem passar pelo conhecimento do minis
tro ou do Presidente da República. Decorridos 
alguns meses, um -ou dois meses, que o Sr~ Secre-

tário-Geral estava' na sua efetiva funçãO fornos 
alertados pelo pessoal do gabinete de alguns con
vênios que estavam sendo realizados na área_ 
da Sarem e que não estavam passando pelo 
Sr. Ministro ou pelo Sr. Presidente da República. 
Procw-amos conhe<:er esses convênios e identifi· 
carnes esse fato. Era um convênio de cooperação 
técnica e que o secretário-geral tinha autorização, 
tinha competência, delegada pelo Sr. Ministro pa
ra poder realizá-los, efetivá-los. 
_-J..embro-m.e, perfeitamente, que várias_y_~ze_$ fa

lei como Sr. Secretário-Geral, a!Qumas v:ezes te
nho- certeza que o Sr. Ministro falou com o Sr. 
Secretário-Geral de que verbas, destinações de 
recursos de 50 mil crUz.:i:dos Para atender uma 
obra beneficente, de 100 mil cruzados para aten
der um déficit qualquer de uma prefeitura, 200 
ou 500 mil cruzados eram por ele, ministro, leva
dos ao -conhecimento do Senhor Presidente, pre· 
viarnente. No -entanto, o Sr. Secretário estava assi
nando com estados e municípios convênios de 
2 J"Dql}_ões, 3 _f!l:ilhõ.~s. 1 milhão,, 1 IT!ilhão e meio. 

O SR. MANSOETO DE LAVOR - Sr. Presi
dente, V. S• poderia precisar alguns desses convê
nios e quais os montantes? Para onde se desti· 
naram? -

O SR. LÚCIO VER!SSIMO- Nas liStagens, nas 
duas listagens que, por -meu intermédio, foram 
entregues em setembro, a S. Ex" o Sr. Romeu 
TUrria, pata qué ele verificasse através do seu 
departamento a eventual possibilidade de uma 
intermediação, tanto naquilo_ que foi aprovado pe
lo Senhor Presidente como naquilo que foi apro
vado pelo Sr. Secretário-Geral, sem o cOnheci
mento do Sr. Ministro oU- do Senhor Presidente, 
nós temos aqui: no dia 18 de junho, Bento Dõri
çalves 300-mil; é o- c"onvéntO n9 -oo,g;"" Ma-Cel6, 2 
milhões, no dia 18 de junho, Estado do Píaui, 
3~iTiilhões é _o Convênio n9 010, no "dia 30 de 
JUriFt-0; Alag005750 riiil~ no dia 30-de junho; Santa 
Catarina 500 mil, no -dia 30 aeTLH1ho; Acre 700 
rii.il; Paraná, 1 milhão 600 mil; Rio Giande do 
NOrte; 2 milhões e 300 m-il; Mato GrossO, Z'mi
lhões; Ceará, 3 milh6eS; Recife I milhão 91 O mil; 
Fortaleza, 2 mtlhões; Natal Rio Grande do Norte, 
1 milhão e SOO mil cruzados; Goiás 1 milhão 
e 800 riiU cruzados;-TribUI-lãi ae-CoritaS do Distrito 
Federal, -700 mil cruzados; TerritóriO Federal do 
Amapá, 1 milhão; , Governo _do Distrito Federal, 
1 milhão de ~adas; Pernambuco, Boa _vista, 
Rio Branco, T ere"siila, MatO Grosso do Sul, Espírito 
santo, "Caldas NOVas, Macapá, Sa!Vãdor,-Sergipe, 
Rio Grande do Sul, todos estão aqui. Vou passar 
à Comissão e$58 listagem, Acredito qu_e já a. tenha, 
porque S~ Ex• o Sr. Romeu Tuma, segundo a 
imprensa notidou, já teria passado no depoimen
to esta listagem, também, para o conhecimento 
da Comissão. 

Tenho, aqui, também, o modelo do convênio. 
C<?nvênio que entre si celebram por intermédio 
da Secretária de Planejamento e Coordenação 
da Presidência, e o Municípfo de Maceió, dizendo 
"Cooperação Técnica". Este convênio é assinado 
pelo Dr. Djalma Falcão, Prefeito Municipal de 
Macei6, e pelo Sr. Secretrário-Geral, Michal Gar· 
tenkraut 

Muito bem. Com todos_ este pedidos, descul~ 
pe-me, Sr. Senador, só para terminar o raciocínio 
-todos-estes pedidos nossos, meu e do Sr. Minis
trO, o Sr. Secr.etário-Geral nunca deixou de ~é<::u-



Setembro de 1988 . DLARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 27 2623 

tar, de rea1izar esses convênios. Imagine V. Ex• 
nós na posição de_le-ro.rmos ao Senhor Presidente 
da República os pedidos _dos Srs. Prefeitos e enti
dades beneficentes, de 100, 150, 200, 500. 10, 
100 milhões, 1 bilhão de cruzados, como Joi_ o 
caso do Rio Gra-nde do Sul, que foi atendido! 
Tínhamos que ver o -secr_etário-geral publicar no 
Diário Oficial. quase todas as semanas, convê
nios que ele estava realizando sem_ o conheci
mento do Senhor Presidente da_ ReJ2ública _e do 
Sr. Ministro. -- · 

Isto era desgastante, isto era motivo, sempre, 
de diálogos entre eu e o chefe de_ gabinete _às 
vezes o Sr. Secr_etát'io-Getal com o Sr. Ministro, 
e estes problemas é que foram gerando um clima 
de stress, de emoção minha, e que me levou, 
realmente, a um estado de saúde que não dava 
mais para continuar. 

O SR. fv\ANSUETO DE LAVOR- Desculpe-me 
quem está com a palavra, mas gostaria de saber 
do Sr. Depoente se era possível fornecer à corriis~ 
são esta relação dos recursos liberados, sem a 
aprovação do ministro e do Senhor Presidente, 
se teria uma lista completa. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Esta relação que 
acabei de mencionar aqui, Sr. Senador, ela está 
até agosto, e foi entregue ao Dr. Romeu Tuma 
em setembro. Agora, de agosto para cá, evidente
mente que consta dos arquivos da Seplan. Eu, 
como não sou mais servidor da Seplan, n~o teria 
acesso às informações. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Mas esta 
lista quanto V. 5' sabe, ela tãmbém teve _interme
diação, padrinhos,- etc.? 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO- Não posso preci
sar, Sr. Senador,'porque nós só tofnáVan1os co
nhecimento dela através do Diário Oficial. 

Da mesma forma que o Secretário~geral alegou 
na comissão, conforme pronunciamento do Sr. 
Presidente, Senador' Itamar Franco, que ele tam
bém tomava conhecimento, às vezes, de EM auto
rizadas pelo Senhor Presidente, pelo Diário Ofi
cial. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR~ A pergunta 
é a seguinte: há uma-lista que foi entregue- à Co
missão de flScalização- e-COntrole Finánceiro ... 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO -~ Existem duas lis- . 
tas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Qual a dife
rença entre uma lista e outra? 

O SR. LÚQO VERfSSIJI.'\0 .,.,... Em uri1a lista são 
as autorizações presidenciais ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -E do mi
niStrcç 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não, nunça. Uma 
lt.stagem de autorizações presidenciais, emitidas 
em exposição de mutivos, que eram levadas pelo 
Sr. Ministro ao se-nhor Presidente: outra lista era 
de convênios realizados pelo Sr. Secretário-Geral 
com entidades e estados e rnunicípíos. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Quer d~er 
que o secretário-geral fazia o papel de Caixa 2, 
dentro do ministério em si? -

O SR. LÚQO VER[SSIMO ~ Não é Caixa 2, 
Sr. Senador. absolutamente. A Sarem possuía e 
poss_ui, no exercício de 19Ba _eSta -disponibilidade 
no Orçamento. Não é_ Caixa _2._ 

- O SR ~NSUETO DE lAVOR-- Então _ele 
podia executar.,. 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO ~ Por delegação 
de competência sim, por ética, não. Ele faltou 
com a ética. nãõ a quem o nomeou, que foi_ o 
Senhor Presidente da República, acre:dito eu, su
ponho eu. _ 

O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)~ 
V. Ex" cOntinua com a palavra, eminente Senador 
Jutahy Magalhães. -

OsR~JCrrAHY MAGALHÃES.-Sr. Pres,idente, 
a cada reunião_ d.a CP!, fico mais certo de. _que 
ag1 corretafuente quando propus à Constituinte 
a idéia de se crjar a figvra do auditor-geral da 
República, nomeado pelo Congresso Nacional. 
Infelizmente, nãó lenho conseguido êxito. Até o 
momento,_não foi incluída esta figura na proposta 
da Constituição. Ainda há tempo, porque existe 
um pedido de destaque para isto. Precisaríamos 
profissiohalizar aiição das CP! do nosso Congres
so. Deveríamos ter uma equipe ou uma pessoa 
encarregada de fazer uma profissionalização ade
quada a esse levantamento de questionamentos 
a .serem feitOs nas audiências das Comissões ?~r
lamentares de Inquérito. 

Nós não estamos ainda instrumentalizados pa
ra isto. Nós temos hoje uma equipe de assessores 
que nos têm ajudado, mas nós ainda somos muito 
amadores nessa. perseguição_ de fatos. 

- Nós estamos chegando, no meu entendimento, 
a uma conclusão da desorganização, da desobe
diência a qualquer princípio de planejamento ad
ministrativo_~tente no Executivo.lsso nós esta
mOs atinglrido a cada passo que damos nesta 
comissão. 

Nós deveríamos partir para os fatos concretos, 
fatos concretos daquilo que nós resolvemos cha
mar e qu"e O Dr. Romeu Tuma-declarou que seria 
a "intemiediciÇão ilfcita" e que lá na polícia federal 
já estariam começando a surgir_ os indícios que 
chegariam a comprovação dessas intermedia-_ 
ções. Então,- nóS deveremos ter e eu pediria à 
presidência da comissão que buscasse o mais 
imediatamente possível o aUXJ1io do Tribunal de 
Coritas da União para um IEivantamento desses 
recursos que foram levados às prefeituras, aos 
ESta-dOS. a órgãOs, institl!ições, a aplicação desses 
reCursos. Poderia ser até_ através de amostragem. 
Mas nós teríamos que buscar a realidade da apli~ 
cação desses recursos: se foram efetivamente 
apl!cados ou não. Já sabemos através de uma 
ação da Comissão da Câmara dos Deputados 
de que no Município de Viana não teria sido feita 
a aplicação adequada dos recursos atribuídos 
àquele município. 

Nós sabemos que existe a questão de o Tribu
nal de Contas da Onião não poder verificar as 
contas municipais. federais ... o que seria a atribui
ção do Tribuna] de Contas do Estado, mas nós 
podemos pedir ao Tribunal de Contas da União 
Um aUxfUo dos auditores que eles possuem para 
fazermos as averiguações através de determina
ções desta CP!. Isso nós podemos e devemos 
fazer de imediato, sem avisos prévios de que nós 
iremos para esse ou aquele munkípio. Nós temos 
que ir sem avisos. sem avisar ninguém que iremos 
chegar lá. Porque, Sr. Presidente, estou conven
cido da má aplicação dos recursos públicos em 
nosso Pafs. Isso é inegável pelo depoimento que 

foi aqui Prestado hoje e por outros que nós esta~ 
mos ouvindo. Mas, hoje, acho que foi da maior 
seriedade, da ma.lor importância para este aspecto 
especffico, o depoimento prestado pelo Sr. Lúcio 
Veríssimo. 

Agora, nós temos que buscar o outro fato. O 
Tribunãl de Contas tem me entendido até_ mal; 
sei qUe-há uma-preocupação por parte do a tua! 
presidente do Tribunal de Contas no sentido de 
que minhas pelas colocações eu estaria afirman
do que o Tribunal de Contas não teria compe
tência, riâo teria possibilidade de examinar. Pelo 
contrário, aCho que o Tribuna] de Contas deve 
nos ajUdar. Mas acho que nós deveríamos ter 
o nosso representante legal, do Congresso, para 
fazer essaS aveÍ'iguações. Porque, ré pito mais úma 
vez, Já -nos Estados _Unidos exisfe essa figura e 
por causa dessa figura é que nós temos Irãgate, 
temos Watergate, _temos uma série de problemas 
do Congresso, lá nos Estados Unidos, com possi
bilidade de averiguações. Nós precisamos nos 
profissionalizar. Por isso quero dizer que este de
poimento terá qt,Je ser analisadQ profundamente, 
checado com os.outros depoimentos; deveremos 
fazer um_ cruza~~nto de informações e deveria
mos começar a chamar aqui aqueles outros pre
feitos- porque até agora só ouvimos um prefeito 
-que demonstraram ter havido a intermediação 
para, então, nós partirmos para aqueles fatos con
cretos que estamos buscando. 

É minha opinião de__que deveríamos utilizar o 
Tribunal de Contas da União em ajuda aos nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENT(::_(José Jgnádo Ferreira)-
APresidência quer esclarecer a V. EX' e ao plenário 
que está, juntamente com o Senador Carlos Chia
relli, decidindo quanto aos quatro muriicíp!Os, pa
ra que imediatamente três ou quatro municípios 
e não um, confõrme, aliás, eritendeu-se com o 
Senador Mansueto de Lavor, para que nós possa
mos faz.er essa diligência ln loco, não em um 
município, o Município de Pinheiro, mas em três 
oU quatro municípios no Brasil, para os quais 
sedesloc~riam senadores membros desta comis
são. 

Com relação aos cantatas com o TCU, a Presi
dência vai mantê-los pessoalmente, mas entende 
que o cantata que se deva manter forQ1almente 
seja com os Tnbunals de Contas dos Estados, 
a partir da listagem dos mUnicípioS e entidades 
de direito público interno- Que- tenham recebido 
recursos. Então se manteria cantata com os Tri
bunat.s de Contas dos Estados para obter deles 
os subsídios necessários em apoio ao trabalho 
desta comissão. Se estas providências, aliás, estão 
sendo tomadas. E. mais uma: ontem a Presidên
cia manteve cantata _Com o Dr. Edgard Proença. 
Diretor da As~ssoria, buscando dele, depois de 
se entehder com os a:;;sessotes que r1os auxiliam, 
uin ou dot.s assessores para, especificamente, es
piolharem a prova, garirilpãrem na prOva os ele
mentos de informação que sirvam a esta comis
são e cruzarem esSes elementos já no acervo de 
que se dispõe. 

Essas providências estão sendo finalmente ulti
madas. Hoje, há pouco, estiveram comigo o Dire
torda Assessoria, Dr. Edgar Provença e dois as
sessores designados especificamente para essa 
garimpagem na prova, num trabalho recluso, es-
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tanque, fora de qualquer outro trabalho desen
volvido pela Comissão. 

A Presidência pergunta a V. Ex" se tem ma.is 
alguma indagação a formular. 

Concedo a pãlavài ao eminente Senador José 
Paulo Biso!. 

O SR. JOSÉ PÀULO BISOL ...:: ·Rapidam~nte, 
Sr. Presidente, tendo erri vista o ãdiantado da hora 
e mesmo porque o assunto está praticamente 
escurido. Mutatis mutandls as perguntas que 
eu havia anotado aqui fOraTn formuladas pelos 
companheiros de _comissão. Mas, eu gostaria que 
o depoente confirmasse ou não os seguintes da-
dos: · 

Primeiro: resolveU-se, quando assumiu o Minis
tério Aníbal Teixeira, que esse ministério-exerceria 
um papel político que não estava sendo exercido. 
I:: verdade isto? _ 

O SR. LÚCIO VERISSIMO - Eu suponho que 
sim, Senador. Não era da minha alçada. 

O SR. JOSÉ.PAULO BISOL - Esta decisao 
de assumir esse papel político teria sido do Minis
tro ou do Presidente_ da República? 

O SR. LÚCIO VER[SSIMO ...:_ No meu modo 
de entender, entre o Ministro e o . Senhor: Presi
dente__da República. 

O SR. JOSÉ PAULO Biso C...:: o papel poiitico, 
os meios para exercer este papel político seriam, 
especificamente, os fundos que V. Ex~. mencio
nou? 

O SR. LÚCIO YERfSSIMO,-Não posso respon
der Sr. Senado~. Não entendi bem a pergunta 
de V. Ex•. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Eu preciso ins
trumentalizar-me. Quais são os meios escolhidos 
para o exercício deste papel político? 

O SR. LÚCIO VERfSSJMO :- Eu acho que toda 
a Nação conhece, nobre Senador, que cuidou 
o Ministro Aníbal Teixeira, orientado pelo Senhor 
Presidente da República, da elabora_ção de um 
Plano de Ação Governamental visando o desen
volvimento nacional nos próximos 4 anos. Foi 
um plano elaborado com bastante paciência, com 
muitos estudos, rebatendo críticas da própria so
ciedade, S. Ex• Sr. Ministro AníbaJ Teixeira-viajOu 
pelo País inteiro, procurail.do saber em cada um 
dos segmentos cda sociedade as suas necessi
dades prementes, as sua determinações, aquilo 
que realmente mais se precisava, e colocou o 
Plano de Ação Governamental em execução. En
tão, eu acredito que, com o Plano de açao G_over
namental elaborado pela equipe do Sr. Ministro 
Aníbal T eixeíra, que contou com técnicos do IPEA 
e a sua conseqüente aprovação pelo Senhor Presi~ 
dente, aí estava implícito, t?tmbém, esse cunho 
político que o Presidente queria dar à nova Seplan 
na adminlstraça, Aníbal Teixeira. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Então, o retomo 
político seria esse, não te rla nada em matéria 
de adesão aos interesses e às formas de pensa
mento_ da Presidência da República? 

OSR.l.ÚCJOVERfSSIMO-Nãopossorespon
der a essa pergunta, Senador. Realmente nào sei. 
Não era da minha alçada. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - A Exposição 
de Motivos que o Ministro fazia ao senhor Presi
dente em cada caso era elaborada por escrito? 

'-o SR: Lá elo VERfsSJMo - Pela Sarem. ·Era 
rasCUnliada pelos elementos da Sarem, e a Sa
rem, à vista do pedido do prefeito, do pedido 
do Governador do Estado, do pedido do Sr. Minis
tro, e de outras áreas, era elaborado então esse 
documento, a exposição de motivos, isso é,_ um 
documento_ quase que padrão. O documento diz 
qual é o fundo que vai onerar o estado, diz qual 
é a peculiaridade do pedido e o valor a se destinar 
à=quela ent_ida~e_._ ou est~do _ou município. 

SR. JOSÊ PAULO BISO L-Era feita uma sefe
Ção -pi-éVia, ou todos os pedidos eram encami
nhados ao Senhor Presidente? 

-. o SR. LÚCIO VERfSSIMO ,:_Veja bem. Aqueles 
pedidos que eram encaminhados ao Sr. Ministro, 
via audiência com os Srs. Parlamentares, tinham 
naturalmente-, uina agilização maior. Aqueles pe
didos que eram encaminhados pessoalmente, 
também, ao Sr. Ministro por líderes munidpais, 
até sem a presença do seu rep~_sentante, ou de 
governadores, também eram encaminhados. E, 
naturalmente, a própria Sarem recebia uma ga
ma, centenas e centenas de pedidos endereçados 
diretamente a ela e que ela protocolava, passava 
à apreciação-do gabinete do Ministro, era despa
chado, ao próprio. Sr. Ministro, que decidia pela 
elaboração, naquele momento, ou para daqui a 
pouco. 

-- 0-àR. JOSÉ PAULO ÉISOL- V. S• menciono~ 
os seguintes fu~_clQs_: _E!mdó de Reserva Especial, 
em 1987: cincO bilhões e trezentos confirma? O 
Fundo EG<l- Encargos Gerais da União- sete 
bilhões. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- Exatamente entor
no disao~-

0 SR. JOSÉ PÀULO BISÓL- o Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social, cerca de qui
nhentos milhões. 

O SR. LÚOO VERfSSrMO- Para aterldimento 
a obras de assistência social. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - O Fundo de 
Cooperaç.§o Técnica, o único no qual a gerência 
do Secretário era total: oitenta e sete milhões. 

o·sR. LÚCIO VERISSJMO ~Verdade. 

Q SR. JOSÉ PAULO BISOL ~ PIN/Proterra; 
dezesseis milhões. 

O SR LÚOO VERfSSJMO - Bilhões. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL .:._ Bilhóes> 

O SR. LÚCIO VERISSIMO- De Brasil. Tenho 
que fazer uma ressalva, Sr. Senador. É que todos 
os encaminhamentos de pedidos ligados à área 
do PIN!Proterra, como eram· normalmente pedi
dos de uma monta maior, de quinheintos milhões, 
um bilhão, dois bilhões de cruzados, pedidos es
ses sempre apresentados pelos governos esta
duais, o PIN/Proterra, por legislação própria, como 
órgão que gerencíava esse programa, que era 
o lplan, dentro da sua conceituação legal exigia 
um projeto prévio· dos governos estaduais ou até 
dos governos municipais. Nesse caso, sim. Por
que- há uma legislação específica do programa 

âo PIN!Proterra. Aí, era apresentado o projeto; e 
era estudado minuciosamente pelo lplan. 

O SR. JOSÉ PAUL_O BlSQ~- Se •ornarmos 
essa parcela em 1987, temos cerca de vinte e 
oito bilhões para serem distribuídos. V. St mencio
nou uma reserva de contingência superior a seis 
bilhões. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Em outubro, a 
Seplan ainda tinha uma reserva de contingência 
de seis bilhões. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL-Em f987, dessa 
reserva sobrou um bilhão e pouco. _ 

· o SR.Uíao vERfsSJMO - Um bilhão, trezen
tos e oitenta e um milhões e novecentos e quinze 
mil cruzados. -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL-- Cerca. de cinco 
bilhões foram utilizados. Vinte e oito mals cinco 
são trinta e três bilhões. 

O SR. LÚCIO VER(SSIMO .:._ Não, Excelência. 
Veja bem.-Até 31 de dezembro, dia 20 de dezem
bro talvez tenha sido o último· despacho com o 
Senhor Presidente, não sei, não estava mais lá, 
todas as verbas orçamentárias, quando o senhor 
perguntou qual era o orçamento, nesse valor já 
estava acrescido o que foi colocado em disponi
bilidade pela reserva de contingência. Explicitan
do a V. Ex": no orçamento de 1987, constava, 
em "Encargos Gerais--da União;', aprovado.pelo 
Congresso Nacional, 2 bilhões e 600 milhões. 
Depois, com a primeira Lei de Excesso, eriviada 
ao Congresso, e que_ foi aprovada, pela ~~da 
Lei de Excesso, que foi apfovada, também, peJo 
Congresso, essa dotação se mãnt~ve. ou_ foi _au
mentada um pouco, porém, foi dada à Seplan 
uma reserva de contingência, que ela podia, en
tão, atender, seja ao encargo gera1 da União, sej~ 
ao_ Fundo de Apoio Social à (Jnião ou até ao 
próprio Programa de CoOPeração ·Técnica. Daí, 
então, ter aumentado, de 2 bilhões e 600 milhões, 
para 6 bilhões 665. milhões. Ei1tão, quà.ndo eu 
digo que se gastou,_aproximadamente, 6 bilhões 
ou 7 bilhões, exatamente_ foram empregados pela 
Seplan 6-lJilfi.óes 665 milhões; 586 mil e 500 
cruzados em encargos gerais da Uni_ão, paraJ::sta
dos e municípios, já estava incluída, aqui, a reserva 
de contingência. Já tinha sido liberado, da reserva 
de _contingência, para essa rubrica, o encargo ge
ral da União. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - De qualquer 
modo, no mínimo 28 bilhões de cruzados foram 
distribuídos,. em 1987, na mOdalidade aqui expli
cada, quer dizer, irregularmente, no sentido de 
que não havia fiscalização, a posteriori, da apli
cação. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - A fiscalização a 
posterlori da aplicação será exercida, Sr. Sena
dor, por um relatório que será enviado à Sarem 
ou ao Fundo de Apoio Social, na área da Seplan, 
e pelos Tribunais de Contas do Estado, se não 
estou enganado. EU acho que ao Tribunal de Con
tas da União jã não é vincula isso. No entanto, 
as apltcações do PIN/Proterra em tomo de 18 
bilhões estão sujeitas, sim, à verificação, à audi
toria do Tribunal de Contas da União, e eram 
precedidas de projetas, elaboração técnica, tudo 
o que se pode dizer de um projeto comple~. 
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O SR. JOSÉ_PAULO BISOL - Isso significa 
que dentre os _fundos aqui mencionados, s6 o 
P'N . e o Pr:oterra tinham uma certa garantia de 
aplicação. 

O SR. LÚOOVERfSSIMO-Por legislação. Pelo 
que eu sei. 

O SR JOSÉ PAULO BISOL ~.Os demajs fun
dos_. 

O SR LÚCIO VERISSJMO - A legislação do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Regional, 
que é encargo geral da União e reserva de fundo 
especial, e mais o Fundo de Apoio Social, não 
demanda projeto, especificações técnicas, nada 
disso. 

OSRJOSÉPAULO BISOL-Mas é umaques: 
tão de lei, pelo que eu entendo. V. St inSistiu muito 
na afii1Tlação de que, terminados certos trâmites, 
o gabinete_ não tinha mais nada a ver com o _as
sunto. 

O SR. LÚOO VERfSSIMÓ .:_ Claro. 

O SR JOSÉ PAULO BISOL - Qual é o mo
mento em que o gabinete deixava de ter qualquer 
coisa com o assunto? -

O SR LÚCIO VERfSSIMO - No momento em 
que era encaminhada pelo~ gabinete do ministro, 
ao seu protocolo, a exposição de motivos autori~ 
zada pelo Senhor Presidente da República, para 
que fosse encaminhada ao gabinete civil para a 
publicação e ao órgão- responsável, na secretaria 
geral, pelo restante da tramitação, ou seja, Sarem, 
Fundo de Apolo Social, ou PIN/Proterra, que seria, 
no caso, o Ip1an. A partir dai cessava a nossa 
atividade. _ , 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -.Isso significa 
que se ocorreu intermedia_ção, isso não tem nada 
a ver com o comportamento do gabinete do mi
nistro. 

O SR LÚCIO VERÍSSJMO - Nada a ver. 1\bso
lutamente nada a haver. Ao contrário, _ _guando o 
Sr. Ministro começou a rec.ePer __ Q(;_n(mcias, con
forme ele mesmo declarou na Comissão de Fisca
lização da Câmara dos Deputados, de que havi;;:~ 
um movimento dentro da Seplan, esse movimen
to, se realmente existisse, só poderia ser nos ór
gãos subordinados à secretaria geral. Lá é que 
estava, parado ou não, o proc:esso· relativo à efeti
vação daquela liberação do crédito autorizado pe
lo Presidente. 

Veja bem, Sr. Senador, o Sr. Ministro ·Ahtbal 
Teixeira, ele não lidava com dinheiro. Ele tinha 
apenas uma autoriz~ão de_ crédito emanada do 
Senhor Presidente da República. Cabia à secre
taria geral, pelos seus órgãos, Sarem, lplan, ou 
Fuli.do de Apoio Social, apresentar documenta-_ 
çáo que ele, secretário geral ou a secretaria geral, 
como um todo, conviesse ser necessária para en
tão autorizar o plano de aplicação, que redundaria 
na ordenação de despesas daquela autorização 
presidencial. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L-V. S• tem conhe· 
dmento de alguma intermediação? 

O SR LÚCIO VERfSSIMO - Não. Houve de
núncia, essa denúncia eu apresentei, conforme 
já relatei nesta comissão, ao CoronerWaJter Félix, 
ao Dr. Mic:ha1 Gartenkraut, como Secretárlo-_Geral, 

ao próprio sup~rintendente _do _ _lplan, porque era 
a área dele. tomaram~se as providências, a DSI 
procUrou levantar _dados,_ c~ntatos, .mas nada se 
apurou. 

. O SR. JOSÉ PAULO B!SOL -- Para encerrar, 
V r S• deixa dare que uma coisa é ser padrinho, 
ter· apaârinhado, _e outra é a intermediaçãõ; ter 
intermediário. Ser padrinho, nO caso, é- estar lá 
no iri'lpulso inicial, quer dizer, durante o processo 
no gabine~? · __ , - ~- . . 

O SR ÜÍC\0. VERISSJM.O --,. Ser padrinho é 
defender os -inteiesses da sUa região jun_to' ao mt
nistro,· interceder junto· ao- ministro para que ·s. 
~ intercedesse _junto ao presidente, ou então 
o própriO Parlamentar, o próprio constituinte, ou 
o próprio prefeito mimicipai, eni audiência direta 
com o Sef}hor Presidente da_ República, _entregar 
a Sua _ExC_ereõdii ·um pleito e -pedir, através de 
seus vereãdores, presentes: ou não, que_ aquilo 
fosse aprovado. --
Assiril eiltimdo seja o apadrinhamento. A inter
mediâção não, a intermediação é aquela tentativa 
de se tirar __ algum dinheíro para a agilização de 
um papel. 

O SR JOSÉ PAULO B\SOL - Náo obstante 
Isso, saiu üma lista chamada '1tsta fisiológica" 
ou colsa parecida, lá de dentro ... 

Q $R LÚCIO VERfSSIMO ...,-.. Não çoncordo 
com o nome. Essa é uma iniciativa do jornal, 
que aliás ... 

O SR. JOSÉ PAULOBlSOL-=-- Mas_ quem ela
borou essa lista lá dentro da.Seplan? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO -A sec:retaria geral, 
pois erá-quem tinha conhecimento de todos os 
processos. Ela é quem tinha os microcomputa
dores em operação. Era a secretaria geral que 
preparava todos os mapas para serem levados 
ao Presidente da República. Os mapas -de saldo 
em cõrfta, pela Secretaria de Orçamento e Finan
ças, e aquilo que era apresentado ao Senhor Presi
dente para despacho no dia, ou então aquilo que 
já havia sido apresentado e aprovado, quem exe~ 
c~a era: a s~~~fãr1a-ger~l. 

-OSR. PRESIDENTE_ (José lgnáçio_ Ferreira)
COriCêdo a palavra ao nobre Senador Itamar Fran
co: 
- O SR. -JUTAHY MAGAUiÃES - Permita-me 
apenas· uma petglinta: havia alguma triagem no 
gabinete do ministro para levar ao Presidente da 
República solicitações que eram encaminhadas 
à secretaria, ou todos os pedidos eram levados 
ao conhecimento do Presidente? 

O .SR LÚCIO VERfSSJMO - Veja bem, a tria
gem era feita pelo próprio ministro, já em despa
cho com o próprio parlamentar, líder, ou então 
o representante ... 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES- ESsa triagem 
era feita baseada em quê?- Qual era o critério; 
se "existia"" ~g~ crité~o? ~ 

O SR. LÚOO VE8(SSJMO-Veja bem, senador, 
acho que já resPondi a essa pergunta, mas, com 
muito prazer, vou respondê-la, novamente, para 
que fique bem c:jaro. . 

Tendo em vista a premência do munkípio, a 
neces_sidade da entidade daquele recurso, seja 
ben_em~rita ou nã,o, e, acredito eu, tendo em vista 
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o respaldo político que daria ao comportamento 
do Senhor Presid.ente junto à Aliança Democrá
tica. 

-o SR. JUT AHY MAGALHÃES - Oração fran
ciscana. 

O .SR LÚOO VER{SSIMO - A opiniáo é de 
V. Ex-, senador. 

_ü SR. IT.A.M.AR FRANCO- Dr. Lúcio, disquei 
'agora rio terrriinal, e pOsso dizer qUe há uma con~ 
tradiçãO em fuf!ção do C[Ue disse aqui o Sr. Secre
tàHO:.Geral e V. S' -em relação ao processo da 
ABM. É: importante que lembremos o processo 
da ABM porque, coincidentemente ou não, nesse 
PrOc:esso é que está. a participação do seu filho 
numa das firmas vencedoras da concorrência rea
lizada. 
__ yeja V. s~ o que dii,· ou o que disse aqui à 
comissão o sr: S-ecretário-Geral: 

"A Sarem encaminhOu este processo à se
cretaria geral onde foi analisado tecnicamen-

---- te, por s-olicitação pessoal minha, pelos me_us 
adjuntos, que produziram o relatório e que, 
em poucas palavras, o pare<:er do Secretário 
Dr. Hilton Fialho_ colocava os inúmeros proje
tos-ptoblemas que o projeto da ABM apre
s_entava, concluindo negativamente ... " 

_Veja, agora, V. S•: "Por ordem do Sr. Chefe 
do C.3binete dO Ministro, o processo, apesar de 
tudo isso, subiu ao ministro e foi encaminha.do 
ao Senhor Presidente da República, num dos des
pachos seguintes do ministro com o Senhor Presi
dente da República e aprovado pelo Presidente 
da República, e a secretaria geral só tornou conhe
cimento dessa aprovação, evidentemente, com 
surpresa, pelo Diário Oficiai". Então são as pala
vr~ do Sr. Secretário._ 

O SR. LÚOO VERfSSIMO- Sr. senador, pare
ce qr.ie a Ve-r(iãde -nem posso garantir que seja 
verdade -são as últimas palavras que ele disse. 
Ele se equivocou totalmente. Eu fui buscar no 
processo as datas que já relatei a esta comissão. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Era apenas para 
fLXar e deixar -bem claro o depoimento de v. s~ 
e ó depoimento do ... 

·--o--sR. LÚCIO-VERfSSIMO- Ele equivocou~se 
completamente. O documento, a e.xposiçã.o de 
r;notivos só foi levada ao Senhor Presidente da 
República depois que a Associação Brasileira de 
Municípfos apresentou todos os esclarecimentos 
pedidos, a nível de secretaria geral. Foram mostra~ 
dos ao Sr. Secretário-Geral,_ que confirma isso, 
pàfedi-riie p·eló -que me foi dado çonhecer, ao 
seU Pâti'rd6 -depoimento, em uma reuntão que 
S. S' teve ·com o Dr. Hilton Fialho, e tanto isso 
parece ser verdade que o Dr. Hilton Fialho, no 
seu último despacho com o Sr. Ministro, alega 
que havia_a concordãncia do secretário-geral para 
o projeto. E tanto houve a concordância que de
pois - V. EX' irá me desculpar porque vou me 
estender um pouco nesse detalhe- ele aprovou 
o plano de aplicação. Mas, muito antes de aprovar 
o plailo de aplicação, e precisO que seja dito a 
esta comissão, e é preciso que _seja dãdo um 
detalhe importantíssimo: primeiro, que a ABM já 
estava em negociações com o Ministério da Ciên
cia e Tecnologt~ desde dezembro de 1986,. por
tanto muito antes de S. Ex:' ser nomeado ministro. 



2626 Terça'feira 27 DIÁRIO Do CONGRESSO NACIONAL (SeçÍ!o 11) set<inbro Cie 1988 

A Sistron, junto com outras empresas, e a Digito 
foram convocadas pela ABM para levantar Pro
postas, projetos, sobre a informatização de muni
clpios. A Sfstron e a Digito foram as que apresen
taram, também, além de outras. A ABM consultou 
24 fabricantes de equipamentos, 24 s_ofthouses 
e 31 órgãos_estaduals sobre o projeto em si, antes 
de apresentá-lo à Seplan e apresentá-lo ao Minis
tério da Oêncía e Tecnologia. O pedido foi enca
minhado no dia 15 de julho. de 1987 à Seplan, 
vohou à ABM no dia 27 de julho, depois do pedido 
de esclarecimento do Sr. Se.cretário-Geral, do .seu 
órgão técnico, que eu tive ~ oçasião de relatar 
aqui alguns detaJhes em que ele, até, esse órgão 
técnico, aprova o projeto, acha-o razoável e bom. 
No dia 19 de agosto a ABM esclarece tudo, avolu
ma esse documento com todo o relatório entre
gue ao Ministério da Ciência_ e Tecnologia, no 
dia 18 de_ agosto, à vista desse relatório apresen
tado pelo Secretário de Assuntos Económicos, 
Dr. fiilton Fialho, ao Sr. Ministro, depois de ouvir 
o secretário-geral, autoriza a elaboração da expo
sição de motivos. Esta é levada ao Senhor Presi~ 
dente em 15 de setembro. Muito importante ago
ra: 100 municípios brasileiros de pequeno e mé~ 
dio porte, contendo em torno de 30 a 70 mil 
habitantes era um projeto novo de desenvolvi~ 
mento municipal. O que fez o gal::linete civil ao 
protocolo da Seplan, a autorização presidencial? 

Segurou o processo. Do dia 16 ao dia 28 de 
setembro analisou o processo, buscou informa~ 
ções, deve ter tido, naturalmente, reuniões com 
o Senhor Presidente; teve reuniões com o MinistrO 
Anibal Teixeira do alcance da medida; o Senhor 
Presidente se mostrava entusiasmado com o pro~ 
cesso, mas queria conhecer mais detalhes. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Essa análise foi 
feita pelo chefe do Gabinete CíVü? 

OSR-LÚOO VER[SSIMO-Foi feita pelo Gabi
nete Civil. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Pelo -Gabinete (;WiJ 
é muito vago. -

O SR. LÚCIO VERfSS!Mó - O Gabinete Ovil 
tem órgãos técnicos pai-a análise de todos ... 

O SR. ITAMAR FRANCÓ .....:-Se V. s~ afirma 
com tanta convicção de que foi feita uma reunião 
entre o Sr. Ministro Aníbal Teixeira e o Gabinete 
Civil, evidentemente foi com alguém. 

O SR. LÚOO VERISSIMÓ - 6 Ministro Aníbal 
Teixeira fo~ sim, à presença, solicitado pelo Min!i
tro Costa Couto, para explicar s·obre esse projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então foi à pre
sença do Ministro Costa Couto. I:: línportante que 
conste o nome do Ministro Costa Couto. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Foi, sim. E s4 
no dia 29 de setembro; ou seja, 14 dias depois 
de aprovado pelo Presidente da República, foi que 
o Diário Oficial publicou a exposição de motivos. 

Em que circunstâncias o Sr. Ministro houve 
por bem avaliar a credibilidade da Associação Bra
sileira de Munidpios, e aquilo a que ela Se empe~ 
nhava, tendo em vista que no relatório do Sr. 
SecretáriO-Geral ele _dizia, no relatório da equipe 
técnlca, que talvez não- fosse a ABM a entidade 
que pudesse fazer todo o desenvolvimento do 
projeto, foi buscar a sua composição, 42 anos 
de vida. 

-o-prêsidente _do.coriselho deliberativo de-S;Sa 
institi.liçillo-ê b eminente S.en!;ld_or Divaldo Swua
gy, tendo corno vice-pre_sidente o _e~-8enaqor 
Moacyr Torres Duarte, o Deputado Victor Fac-

.,. Cioní, o Deputado José Fernandes .de Õlivéirâ:, 
__ do Amaz6rias, o ex-Deputado Osvaldo_ Sampaio 
. _ d~_Me:l9, -º- P:rcleito· Zaire Rezende,_de_ Uberlânclia, 
, MinaS Ger~[s. Dr .. Aifr~o Augl,lsto Hofmeister, co-

mo 1 o Secretário, o ex-Deputado Hamilton Xavier, 
como 2~ Secretário, o Ministro Luiz Henrique da 
Silveira, atual Ministro da Gênçia e T echologia, 
que na semana passada viijito_u as dependências 
da Associação Brasileira de Municípios, qu-ando 

-.ali se realizava o terceiro curso com as prefeíturas, 
e se entusiasmou, parabenizando. a associação 
por aquele empreendimento. _ 

·- ~- _:9 ç:ons~.b-.O_Q.ir.et.or ~ess~ 9SSQci~ção é dirigida 
· 'peJo ex-prefeito de Aracaju, atual Conselheir.o do 

Tiibunal. de.._Con@_s- do Estado "de Sergipe, Dr. 
_ J;ler:_ádito Guímarãe:S Rollemberg, irmão do Sena
dor Frandsco Rollemberg; tem _como Secretário 
-<Jeral o PrefeitO NiValdo_.Passo~ Krig~r~ como 19 

$&fetárió, o Prefeito Va)çlemir Bragança; Como 
:2-? "Secretário, o -Govemcidor Fernaildo C611or de 

_ -Melo: como 19 T ~oureiro, o-ex-Deputado Rui_OS.. 
valdo. _ · 

·À vista ci~_st!=: •. el~nç:o 4e personalidad.es_ muni
-$:!Pais, estaduais e feder~is, do conhecirfient?_pré
Vio a nível ministerial do que era a ABM, e daquilo 
a· que ela se propunha, contratar a compra dos 
equipamentos, a_ c~mtratar os serviços, e não_ela 
criar uma rede de funcionários, um g'ru:Po de pes-
soas para poder desenvolver os processe:s. Não 
h.ouve dúvidas, o processo foi levado ao encami
nhamento presidencial e autorizado. 

"" {'\incta, Sr . .Se.nador,já q~,.~e li~ um enXoJvlmerltu 
do meu filh9 neste episódio, e que,- absolutamen-

.. te, nada fo( reaJizàdo por sua interferênCia, por 
si.Ja intervenifmcia, em Oenhum momento, .devo 
diZer a esta comis_são que foi realiZado o primeiro 
_curso promovido pela Ass_ociação Brasileira de 
Municípios, de 7 a 19 de dezembro, 15 dias de 
cursos para o conhecimento da máquina, do_ equi
pamento, do processO; do_ prOjeto, com aq-uelas 
prefeituras previamente selecionadas pela Asso
ciaçãO Brasileira de Municípios, e, evidentemente, 
com a apreciação favorável do prefeito. 

Foram atendidas, ne_ssse primeirO q.irsO: I 9 
prefeituras de Minas Gerais. E já vOu r:espond_er 
por que Minas Gerais. Porque ali estava a _sede 
-da Sistron e a sede da Digites, eÍ'I_tão era muito 
inatS fádi fazer-se o primeiro treinamento do que 
deslocá-lo para_outras cidades. Por isso prefe
riu-se fazê-lo ali, como cldades·pólos do Estado 
de Minas Gerais. Eram 19 cidades. 

O segundo c_UJJ!Q, depois do primeirg- treina
mento; já fof realizado em Brasília, na sede da 
A,ssoci<ição Brasileirã. dos Municípios, do dia 25 
de janeiro ao diª 6 de fevereirO. Neste segUnd_o 
curso foram atendidos -e entregues computado
res, sistemas e programas a doze prefeitur~s._~s 
quais Minas Gerais, Lavras, Fruta! e Oiamantina, 
foram 3; Rio de Janeiro, Barra do Pirai, Rio Bonito; 
São Paulo, Ubatuba. Presidente Epitácio, Mii-assol 
e lbiúna; Espírito S13nto, Ale-gre, Sâo Mateus e 
Afonso_ OáudiO. ~-

Finalmente, o terceiro curso se realizou na se~ 
mana passada, aqui em Brasília, do dia .22 de 
fevereiro ao dia 5 de março, reuniu 19 prefeituras, 
nenhuma de Minas Gerais, mas, reUnindo repre~ 

sentantes das prefeituras de Cajamar, GracEma, 
ltararé, Mairique, Pontal, em São Paulo, Balneário 
de Camboriú, Brusque e Caçador, Canoinhas, fn_. 
d~ial, Jaragu~ d~ SW, São Migue_l do Oeste, em 
~n~·ç~~na,~ São Lo~Jrenço do Sul, ~Serafina 

- ~COri-"êa~'Taqúa'rf, Vei1âncio Aires, no Rio Grande 
do _Sul, Barra do Sugres. Tangará da serra, Nova 
Xavantina, no Mato Grosso, 

Devo informar à comissão que, da mesma for
ma que do dia 14 de março próximo ao dia 26 
será realizado o 49 curso, sendo, agora, neste mo
mento, acredito eu, pela própria Associação Brasi-

- Jeka de Munidpios, expedidos _os convites às pre
feituras, na"quele" trabalho em que foi previamente 
feito pela associação, de saber entre aqueles mu~ 
nicípios, milhares, 3 rnil e 400 municípios br~si
leiros de 30 a 70 míf habitantes, quais os que 
já possuíam ou não informatização em seus muni
dpios. AABM não está inforn1atitand0 munidpios 
que já possuem o seu sistema próprio. 

o SR. ITAMAR FRANCO - O Sr. Secretãrio
Oeral, que foi questionado aqui pelos Srs. Senado
res, disse _que não sabia quem o havia nomeado 
ou qu_em o hªvia indicado para o- _Senhor Presi
dente da República nomeá-lo para Secretário-Ge
ral. V._ S• disse _que achava, não sei se continua 
achando ainda, que essa indicação se deu através 
do Dr. Jorge Murad. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMQ- Tenho toda a con
vicção que sim. 

.OSR..IT AMAR FRANCO- Gostaria cji.Je ficasSe 
bem claro: V. 8' tem toda a _convicção de que 
a indicação ao Senhor Presidente da República, 
dQ Sr. SecretáriO-Geral, foi do Dr. Jorge Murad. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Tenho toda a con
vicção a despeito de não ter jamais falado com 
o Dr. Jorge Murad sobre o assunto- cidadão 
que só conheço de solenidade no palácio, de dizer 
formais cumprimentos, bom-dia, boa-tarde. 

o SR. ITAMAR FRAI'lco'~ Mas v. s• te;, ;,... 
convicção? 

O SR. LÚOO VERfSSIMO- Tenho sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO-::.....:-Thlidó_esta_cOnvi~ 
cão e a despeito do que v. s~ disse, percebia-se 
alguma influência no Dr. Jorge Murad, junto ao 
Sr, Secretârio-Gerar Ou rla locação de recursos, 
oU na tentatiVa- de fazer com que algum pleito 
fosse atendido especialmente? 

O SR. LÚCIO-VERíSSrMo :__ N~o de interesse 
pessoaidoJorg~ Murad. Ma~ o Dr. Jorge Murad, 
eX..Se.cietário Particulaf do Presidente, evidente~ 
men~, era Solicitado pelo Senhor Presidente, para 
que foSsem_encaminhados pedidos que o Senhor 
Presidente reCebia a toda hora no seu Gabinete. 
E o Sr. MiniStro Arubal Teixeira parece, segundo 
informações que S. Ex" me transmitiu, havia con
veniado ~::em o Dr. J.orge Murad, que aqueles as
suntos ligados ao interesse do Senhor Presidente, 
assuntos de excepcional importância, quando fos~ 
sem entregues ao Dr. Jorge Murad, o Dr. Jorge 
M1,1rad procuraria falar com S. Ex• diretamente. 
E os assuntos que fossem ligados a fatos normais, 
a fatos de peqUena monta, ou de atendimento 
a entidades assistenciais, seria feito então O cõn
t.acto entre a Assessoria do Jorge Murad, com 
a rrúnha Assessoria, ou seja, aqueles pedidos de 
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aSsistência social seriam eli.camlnhados ao Gabi
nete do Ministro, pela Assessoria do Jorge Murad. 

O SR. ITAMAR ~CQ -_.V. s~, se lembra . 
de algum pedido excepidonal, porque V. 8' diStin
guiu duas coisas, os excepcionais- eram diretos 
com_ o ministro, evidentemente o Sr._ Chefe de 
Gabinete. .. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Póncipalmente, 
aqueles pedidos resultantes de apoio _que se fazia 
necessário aos ministérios e aos governos esta
duais. 

ITA/V\AR FRANCO -Lembra algwn ·governo 
estadual? 

O SR. LÚOO VER!SSIMO ~Não. Eram tiontos, 
nós atendemos a tantos estados na ge~o, que 
seria impossível marcar asSír'n qual era o que o 
Dr.Jorge Murad ... Além de tudo o Dr.~orge Mur~d 
conversava ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nosso __ Estado foi 
mencionado alguma vez nesses encontros excep-
cionais? -

O SR. túao VERfSSIMO- Não:Via Dr. Jorge 
Murad não, porque o eminente Governador New
ton Cardoso sempre fal.tii-·cantactOS tom ó Sr. 
Ministro, diretamente. 

O SR. ITAMAR FRAI'IÇO- Q"er dizer que V. 
s• não lembra de nenhum fato? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Não, senhor. 

O SR. ITA!v\AR FRANCO--:- V. S• não_ trabalh® 
no tempo da SEAC? 

O SR. Lúao VERfsSIMO - Tr•balhei sim. de 
janeiro ate março. 

OSR.ITAMARfRANCO-NotempodaSEAC, 
em que V. S• trab~hou, Y. S• trabalhou no período 
eJejto.raJ? 

O SR. LÚCIO VERfssiMO - Não, senhor. No 
período eleitoral, eu era asses_sor técnico do Sena~ 
do Federal, na assessoria do Senador Murilo Ba~ 
dar6, que disputava o governo de_ Minas Gerais. 
E S. Br fez questão, por conceitO" moral de que 
eu não deveria estar ao seu lado em Minas Gerais, 
bata1handojunto·c::om S.~ e que meu trabalho 
era com assessoria aqui em Brasilia. 

O SR. ITAf'ltAR FRANCO--=.. Quer dizer que V. 
S• não tem conhecimento de nenhuma ação polí
tica da SEAC no período eleitoral? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO -Não, senhor. 

O SR. ITA/o\AR PRANCO- Havia ou nãO -hei via 
- e se havia, por quê? --aniincisidade entre 
a Divisão da !?egurança e Informação, particular~ 
mente, $e não me engano, o Coronel Walter Félix 
e o gabinete de V. S•? -

O SR. LÚOO VERfSSIMO - Parece, pelo que 
a imprensa já veiculou, que uma das pessoas 
que esta Comissão deverá ouvir é o Coronel War~ 
ter Félix. Espefõ que· ele possa confirmar as infor~ 
mações que vou prestar aqui, agora, a esta Co-
missão. - -

O Coronel Walter Félix. como titular da DSI, 
foi um dos primeiros auxiliares da Seplan a procu
rar o Ministro Aníbal Teixeira depois da sua posse. 
Como eu já havia -antes de pertencer ao Senado 
- exercido a assessoria do Gabinete do Ministro 

Camilo -Penria -e dO Ministro Murilo Badaró, no 
Minístérlo da lndóstria e do Comércfo, conhecia 
as funções da DSI e mostrei ao Sr. Ministro Aníbal 
Te'ixelra a importância do Departamento, do Que 
ele realiz.ã:va na averigUação de problemas ligãdos 
à área da economia e que pudesse gerar confli~os 
no P-aís, particularmente ã DSf da Seplan, proble
mas· da burocracia no ·organismo. Então; era- da 
maior importânda o bOm relacioli.ãniento i:óm 
o titular da DSI. O Sr. MinistrO recebeu o Coronel 
Walter Félix quase- que nos prinieiros diaS;· foi 

-uma -das primeiras audiências que S. Ex~ realizóu. 
O Coronel ·walté- Félix -colocOu o seu cai"g_o- à 
disposlçãn do mínistro. O ministro, em resposta, 
o_ convidou par~_ permanecer na Seplan. 

- O Cofónel Walter Félix -lembro~me bem por~ 
- que estava presente a esSa audiência, foí logo 
uma das primeiras - explicou ao Sr. Mirilstro 
que as suas dependências, que eram grandes, 
que demandavam espaço, estavam localizadas 
num edifício _da SePlan, fora do ministério e que 
eJe gostaria, seria basOOnte pru(j~nt~ que_ ele tives~ 
sê lmi-gabinete ao lado do- miiiiStfo. O Ministro 
Arubal - r~cordo~me bem - explicou a ele _que 
ao lado talvez não fosse possível, porque S. Ex" 
tinha também a outra assessoria, os seus asSes~ 
sares--mais_ cüretos, ligados tanto à área política 
quanto à ªr:_ea de desenvolvimento e planejamento 
económico, aos _@ais precisava recorrer a tOda 
hora. E, que, como o trabalho dele era mais de 
pesquisa, ele poderia fic:ar, náo no 79 andar, ao 
lado dele, mas em qualquer outra dependência 
da Seplan, se assJm fosse achado conveniente. 
Passados uns dias, o Coronel Walter Félix insistia 
em ter o seu gabinete na Seplan. Fui um dos 
que fiZ ver ao ministrá â~ que não tínhamos espa
ço para atender a. assessoria do ministro..._ asses
soria económica e política do- Sr. Ministro. A de
manda que os Srs. Parlamentares e lideranças 
muriicipais e regionais exerciam no ministério rios 
obrigava a fazer imediatas reformas no próprio 
andar do ministro, eliminando salas de reuniões 
para abrir espaço, inclusive, a salas de recepções 
pára atendimento ao públloo. 

Por outro lado, dois órgãos da Seplan que 
foram ·desvinculados do_ ministério - a SEST e 
asecretaria_lntemacional - não deixaram o mi
nistério. A SESTpermanec:e lá até hoje. I:: órgão 
do Ministério da Fazenda mas permanece na Se-
plan. A Secretaria Internacional se dividiu: uma 
parte ficou na_ Sepaln, porque entre o Ministro 
das Relações Exteriores, o Sr. Ministro Arubal Tei
xeira e o Serihor Presfdente da República foi dada 
a maior conveniência de ter, ainda, um Depãrf.ã: 
mentó de -Relações Internacionais na SEPL.AN. 
Mas parte foi levada para o Ministério das Relações 
Exterio_res. Esse espaçO que se abriu foi dado 
ao grupo de técnicos do IPEA que precisava ela
bOrar o Programa de Ação Governamental. Logo 
depois, o plano de desenvolvimento. 

Com o passar do tempo, o Senhor Presidente 
da República determina que a Carde- a Coorde- . 
naria do "Deficiente - fosSe transferida, também, 
do Gabihete CiVil para a Seplan e que fo_sse dado 
pelo Sr. Ministro Anlbal Teixeira- dãdo, exata
mente, o atendimento social com que o Presi
dente estava dirigindo o P""ís - qué fosse dado 
um ~_dnho especial a essa Coordenadoria. Tive-
mos, então, de fazer o quê? Apertar, ainda maís, 
o e$paço físico dentro da Seplan, para dar condi-

çóes da Carde, Coordenadoria _de Defic:iente,_s, ser 
insta1ada lá dentro do prédio. 

Então, às vezes em que o Coronel Walter Felix 
me visitava e me pedia o espaço e que eu não 
dava, eu sempre dizia a ele: coronel, nós t~mos 
o presidente do IBGE que precisaria ter um gabi
nete aqu~ temoS o presidente do BNDE$, temos 
o secretário ·da SOF, que todos os dias está com 
o-Secretário-Géral e c_om_o Sr. Mifllstro. Eles estão 
localizados, a SOF, na 316 Norte, bem longe do 
ministério. O-prõPrio IPEA não tinha repre~n

. tação no ministério, a não ser na_ pessoa do seu 
-Presidente, que ·era o Se~retário-Ger_ál. Enti30, T:tão 
víamos condições de dar aquele gabinete ao Ca:
ronel Walter Félix. 

Dai; Sr. Sêiiaâor;-nos corredores da Seplan se 
ouvia dizer que o coronel estaria agastaào ·com 
a minha pessoa. Eu respeito o Coronel Walter 
Félix como um ofical da reserva br;;lSlleira. Longe _ 
ele estaria de se preocupar e de se agastar com 
um companheiro de serviço por causa da falta 
-de gabinete para ele dentro da Seplan. Eu acredito 
-qUe o que- Se contenta a esse respeito é fofo-ca 
a que, realmente, eu no gabinete, e o Sr. Ministro 
sempre desprezamos. Eu tenho para com o coro
nel a maior estima, sempre me dei muito bem 
com ele, o nosso trato erct_ cordial, nunca nos 
agastamos, nunca nos defrontamos~ e _eu não 
posso dizer isto do Sr. SecTe:tário-Getal, que inal 
me recebia. 

O SR. ITAMAR FRANCO- QUer dizer qUe V. 
S• acha que essa animo-sidade foi fruto de uma 
sala? 

Eu não quero _adentrar muito a esse fato, que 
me parece menor, e nós vamos, por certo, ouvir 
o coronel. Mas o Sr. Secretário-Geral deixou tam
bém claro, Dr. Lúcio Verissimo, que ele arranjou 
wna sala desocupada para que o coronel a ocu
passe. O rilinistro mandou que essa sala não fosse 
entregue ao CQJ'Onel- declarações do Sr. Secre
tário·Geral - e a informação, também, do Sr. 
MichCll Gartenkraut é de que o Sr. Ministro não 
que ri_ a _o Chef~ da DSI no prédio_ da Seplan. São 
dedaraçõés dO Sr. Secretário que nao Ç_OnVém ... 
Gostaria de lhe fazer uma pergunta basta!)te obje
tiva: O Professor Sérgio Menin T eiXelfa, afinal, tra~ 
balhou na Seplan? Se trabalhou, desde_ quando 
e até quanc!_o? 

O SR. LÚOO VER!SSIMO - Não trabalhou. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. S• _afirma que 
não trabalhou. Não tem conhecimento de __ ne
nhum documento? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO -Tornei conheci
mento, no domingo, pela Folha de S. Paulo. 
Só pelos jornais. 

O SR. ITAMAR FRAI'ICO- V. S• não conhece 
requisição de ninguérn? 

O' SR. LÚCIO VERíSSIMO- Que tenha passa
do pelas ~inhas mãos, não. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O ministro nunc:a 
lhe falou? 

O SR. Lúao VE!lfSSIMO - A única vez que 
o mit")istro me falou que o Dr. Sérgio Menin não 
pertencia à Seplan, fOi qUando da análise que 
frz Com ele de todos os servidores requisitados 
ao Governo' de Minas Gerais. Quando lhe apre· 
sentei a pasta do Dr. Sérgio Menin, ele falou: "Lú-
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cio, o Sérgio não está conosco, ele pão veio. Pode 
tirar o Sérg!o dar·. NeSse motriento Sr. Senador, 
comuniquei o fato ao Diretor do Departamento 
de Pessoal, porque o Departamento de Pessoal 
havia preparado, dias antes, uin memorando que 
eu assinei, conforme consta nâ· püblicação da Fo
lha- eu já nem lembrava dele- de uma autori
zação de pagamento de gratifiCação aos servi
dores requisitados ao Governo ·de Minas Gerais, 
lá constava o nome do Dr. SérQio Menin. Por 
que a confusão? ConfUSào- d6 oepàrtamentO de 
Pessoal da Seplan. O Departamento de Pessoal 
da Seplari havia reCebido Um ofício_dizendó que 
aqueles servidores da SEA.C estavam sendo trans
feridos para a Seplan, tendo em _vísta aquele de-: 
creto de transformação da SEAC e dependência, 
vinculação à Seplan. Nesse d()Cumento, segundo 
apurei agora, constava - na época, inclusive 
quando foi apresentada a ressalva pelo ministro 
-o nome do Dr. Sérgio Menin. 

O SR. ITAMAR FRANCO....:... Veja -que V. S• disse 
que não sabia e acabou sabendo bastante coisa. 
Na SEP\C, ele trabalhou? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Na SEAC, ele tra
balhou. Encontrei coni o Dr. Sér9fo Menin, afgu~ 
mas vezes, no Gabinete do Ministro Aníbal, no 
Palácio do Planalto, quando ele era SeC:re"táriOES
pecial de Ação Comunitária. Fui apresentado ao 
Dr. Sérgio Menin naquela ocasião. Vim a ·conhecer 
o Dr. Sérgio Menin naquela ocasião. 

O SR. ITAI\'\AR FRANCO- Apenas·pâtá qüe 
V. 8', que era o chefe de gabinete e desconhecia, 
vou ler um oficio do Ministro José Hugo Castelo 
Branco, Chefe da Casa Ovil de então: 

''Magnífico Reitor: 
Nos termos do art. 56 do Regimento dos 

Gabinetes_ da Presidência da República, apro
vado pelo Decreto n? 83.500, tenho a hOnra 
de dirigir a Vossa Magnificência, para sOlicitar 
seja colocado à disposição da Presidência 
da República, s_em prejuízo dos vencimentos 
e vantagens do cargo que é titular, o Profes
sor Sérgio Menin Teixeira de Sousa, da Esco
la de Engenharia dessa Universidade, para 
ter exercício na recérri:.áíãda Secretaria Es-
pecial de Ação ComUnitária." 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO -Isso em 1985. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Âijõia, é iritées
sante que V. S• desconheça isso. Mas, e_!}fim, V. 
8' está s_ob juramento e não há como_ duvidar 
da palavra de V. S• 
"Oficíó-Círcular 126, -de 3-4~87 

Ao Sr. Gerente--de--Recursos Humanos da 
Setec _- Minas GeraiS-- Transferência _de 
Ser..ridor. . , 

Comunicamos a V. S• que o servidor Sérgio 
Menin Teixeira de Sousa foi-transferido desa 
Casa do Executivo para â'Secretaria éle Plan~
jamento e COordenação da Presidência da 
República (Seplan), na conformidade do art. 
29 do decreto acima reverenciado, a contar 
de }9-4-87. Informamos, outrOssim, que o 
servidor em questão utilizou férias relativas 
ao exercício de 84/85." -

O, SR. LÚOO VERfSSIMO - Eu desconhecia 
esse documento. Aliás, se me permite, Senador, 

esses documentos devem fazer parte da pasta 
do Dr. SérgiO M.e_nin.-

-__ OSR. ITAMAR FRANCO -V. s~ como chefe 
de gabinete desconhecia iSso? Nunt:a viu o Dr. 
Sérgio Menin na Seplan, nO seu gabinete, -andan
do por lá? Nuryca o viu? 

- OSRTúOóVERfSSIMO~O Dr. SérgioMenin 
esteve, algumas vezes, urnas duas ou três vezes, 
em visita ªº Ministro AníbaL Passou pelo me_u 
gabtn_ete, cumprirnen~ou-me, _ma;s como era uma 
pessoa ligada, por parentesco, ao ministro, tinha 
acesSo direto, 'vi~l secretária do ministro .ao seu 
gabinete-não dep~ndia de mim para agendá-lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Há outro ofício do 
Chefe de Pessoal de Serviço d~ Presidência da 
República ao Sr. Diretor-Gera1 do Departamento 
de Pessoal da Seplan: 

"Remetemos a V. 5' 05-dOSsiês- dos servi
dores constantes da relação anexa, transfe
ridos para a Secretaria, na conformidade do 
Decreto de 31-3-87 ... ·- -

Foram dezessete pessoas, entre as quais se 
inClUi o nome _do l'rofess_or !?érgio Teixeira de 
Souza. E o senhor i1uncã. o- viu na Secretaria de 
Planej~mento? 

O SR. LÚCfO \IERfSSIMO - Afirmei a V. EX' 
que· o Vi sim, mas sem trabalhar, sem exercer 
função. 

q SR. ITAMAR FRt;"f~co - V. ~~ não sabi?t 
que ~)~ exerci2! função? 

O SR. LÚOO VERfSSIMO - Não. 

_O s.R. JUTAHY JviAGALHÃES-sr: Presidente, 
pergunto ao Sr. LúCJO Veríssimo se tem conheci
mento de notíóârio da lri1Prensa, que foi público 
e rtõtório, e do qU~ não ouvi desmentidos -
ernbOrã, muitas-·vezes, -os desmentidos sejam 
apresentados e não sejam publicados. 

O SR. LÚOO VER(SSIMO - Foi exatamente 
por que não o fl.i. 

O SR. JUTAHY Í1AGALHÃES- Não é o caso 
de V. 8' 

O SR: lÚOOVER(SSIMO-Mas, no meu caso, 
deixei para fazê.Jo aqui nesta comissão. 

. 9. SR. JOTAHY MAOALHÃES ~ A Imprensa 
publicou e repetiu várias vezes que o SNI teria 
tiç:fp participação no afastamento do ex-Ministro 
Aníbal Teixeira, através de averiguações que teria 
f~ito .a respeito de intermediações de verbas. O 
SNI !~ri~ fei~ qualquer trabalho, não sei se oficial 
ou nao~_junto ao Presidente da República, para 
enfraquecer a posição do_ex-Ministro, Aníbal Tei
xeira. 

Pergunto a V. S• se, como chefe do gabinete, 
em alguma oportunidade, teve condições de reali
zar qualquer tipo de averiguação por parte do 
SNI na Seplan? Algum funcionário informou que 
haveria preoc~g<~são_ de sa_Qer, através de JnforM 
maÇ;OeS ou de documentos, de qualquer preocu
pação a_ respei_to dessa liberação de recurso pór 
parte da Seplan?- - - -

b SR. LÚOO VERfSSIMO- Não, jamais. Indu
si~, ~u me retirei da Seplan em 30 de novembro. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Houve aigum 
desmentido do noticiário da imprensa, a respeito 
da interferência do SNI, por parte do ex-ministro? 

setembro d~ 1988 

O SR. LÚCIO VER(SSIMO - Não me lembro. 
Mas acredito que o Dr. Aníbal tenha feito esse 
desmentido~Não me lembro-das publicações. 

-Ó SR. RELÃTOR (Ótrlos Chiarelli) - Pela or
dem, Sr. Presidente. 

O SR. -PRESIDENTE (José lgnácio Ferre1rri) -Ç 
Téfn a palavra o eminente Senador Carlos Chia
rclli. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Estamos~ 
ouvindo um depoimento, que já mostrou uma 
série continuada de informações as mais valiosas. 

Independentemente da inteiVenção de outros 
Senadores, que talvez ainda voltem a fazer pergun
tas.etn face dos fatos que vão se apres_entando, 
noto _que o Senador Itamar Franco aínda tem 
uma série: de questões importantes a formular. 
Possivelmente, V. ~também as tenha, e eu tenho 
um rol de dez. perguntas que decorrem_não só 
das que_ fiz no início, COJTlO também das que foram 
apresentaaas, e aas quais SObrãrãin valias dúvi
das, inquietações, aproximações com depoimen
tos já prestados aqui e na Câmara dos Dep~dos, 
e documentação da Polícia Federal. Erri _razão 
de tudo isto, Sr. Presidente, e considerando que 
já são duas horas e cinco minutO_s! que- o depoi
mento ç_o_meç_ou às no_y_e horas e trinta minutos, 
que _às duas horas e trinta minutos começa a 
seS-SãO da Constituinte, que há um impedimento 
regimental de coincidêhcia, e que, chegando às 
duas horas e trinta minutos, poderemos estar no 
mejo de U[Jla. pergunta, e aí ficaríamos desa_rticu
lados. A minha sugestão é_-"() _sentido de_ que, 
já estando aprazada para amanhã a tomada de 
depoimentos, comecemos amanhã com a etapa 
complementar do depoimento do Sr. Lúdo Verís
simo. Com isso, teríamos o trabalho continuado 
e cOncluído e,_ depois que ouvirinos o final do 
dePoimeilto do Dr. Lúcio VerfsSimo, começaria~ 
mos a ouvir aqueles que estão intimados e notifi~ 
cados para amanhã. Esta é a proposta que faço 
à Comissão por intermédio de V. Ex" 

O-SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência indaga dos Srs. Senadores se têm 
alguma -objeção a que suspendamos. 

Com a palavra o eminente Senador Chagas 
Rodrigues. 

O SR. OiAGA$ RODRIGUES::__ Sr. Presidente, 
pela_ primeira vez, cheguei tarde hoje, a esta reu
nião, porque participei da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, encarregada de apurar a política de 
conces_são de estações de rádio e_ de televisão, 
há muito tempo essa comissão não estava traba
lhando. De modo que cheguei um pouco- tarde. 
Estou de pleno acordo com a sugestão, inclusive 
porque eu teria três pequenas perguntas a formu
lar ao ilustre e ex-chefe de gabinete que estou 
tendo a satisfação de conhecer hoje aqui. 

O SR. PRESIDENTE {José lgnácio Ferreira) -
V. ~ tem -a pafrivra: -

O SR. LÚCIO VER{SSIMO - Devo antecipar 
se V. Ex" me permite, que já entreguei ao Dr. 
Manicéia a lista com as entidades e com os valo
res. 

O SR PRESIDENTE (J_osê Ignácio Ferr-eira)
É que a I!sta- de V. Ex" tem ãfé um determinado 
número. A presidência-complementará essa lista. 
A presidência vai suspender os trabalhos. Esse 
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depoimento ficará em suspenso para, amanhã, 
à,s nove horas, ser retomado, e esdar~ce que, 
em façe do art 229 do "CódiQO_de Processo P~naJ. 
que por força da Lei n~ 1.579, é aplicável à espêde; 
às CPI, a presidência entende que, diante de tão 
evidentes contradições existenteS eritre os depoi
mentos_ do ilustre depoente_ de hoje, Dr. Lúcio 
Verfss[mo, e _o.depoimento do Or;_Micha_l Garten
kraut, sobretudo desses dQi_s depoentes, por força 
do que dispõe o art. 229, a presidência entende 
que deva determinar a acareãÇ"ãõ"âe-ambos na 
forma do disposto nessa -disposição. 

O art:229 prevê ·que a acareação ser~ admitida 
entre acusados, entre acusado e testemunh;:;, en
tre testemunhas, entre acusado ou testemunha 
e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas 
sempre que divergirem em suas declarações so~ 
bre fatos ou circunstâncias relevantes. A Presi
dência, portanto, vai designar oportunidade futura 
para essa acareação e vai ouvir agora o ilustre 
depoente, antes de suspender os trabalhos. 

O SR:. RELATOR (Caflos Chiarelli) - Uma 
questão ainda que eu gostaria_de çolocar, com 
plena anuênCia, a essa iniciativa da acãreação en
tre, o ex-secre_táriç-geral e o ex-chefe de gabinete, . 
é que amanhã temos depoimentos e que, segura
mente, incidiram-no· sobre temas similares· e, in-" 
clusive, a posteriorl, o próprio depoimento do 
ex-ministro. Só que·a sugestão é de que a iniciativa 
válida para os já citados, um depoimento já con
cluído e o outro depoimento em execução, fique 
em aberto com a possibilidade que se faça com 
relação tanto aos depoentes de amanhã, Sr. Sér
gio Menin e Sf. Alencar GUimarães,- como ·com 
relação ao prÓprio ministrO, já que há-pontos visi~ 
velmente conflitantes.entre o--que S. Ex" à -épOêa 
e S. Ex' hoje dísse à Câ_inaréi dos Deputados, 
em confronto ou em comparação com o depoi
mento do seu ex-chefe de gabinete e com o depoi
mento do seu ex-secretário-geral. Estes são can.;;
didatos à acareação. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo_Ferreira) _:_. 
Perfeitamente. Então, esta providência será toma
da oportunamente em entendimento com V. Ex• 

Está susPensa a ieuniãO até .:iu·nanhã às 9 horas. 

(Suspensa às 14 horas· e 20 minutos do 
dia 8 de março, a reunião _é_ reaberta às 1 O 
horas e 10 minutos do dia 9 de março) 

O SR. PRES1DENTE (Jos_é lgnácio Ferreira)
A presidência declara reabertos 'oS trabalhos. Nós 
teremos uma ata a ser lida subseqüentemente, 
mas a mesma ainda está incompleta porque a 
reunião foi suspensa. · 

A presidência indaga do Senador Itamar Franco 
se tem algum requerimento a formUlar? 

O SR. ITAMAR fRAI'{CO..:..:.. SJ:": presidente, que
ria sugerir a V. Ex!' e aos membros desta_c_omlssão, 
baseado no arts. 94 letra (?) e 164, iterri II do 
Regimento Interno, que V. Ex' convidasse para 
participar dos nossos traba1hos, em caráter defini· 
tivo, um promotor, wn auditor com quem V. Ex' 
achar mais conveniente. 

Nós estamos percebendo, Sr. Presidente, à me
dida em que avançamos nas depoimentos, que 
estamos lidando com profissionais da adminis· 
tração pública. E é preciSo que esta- cOrillssão 
seja assessorada por um promotor, sobreb.ldo na 
fase de acareação. Vou mais além, Sr. Presidente: 

nós vamos ter que sugerir a V. Ex'. evidenternent~ 
se ·aprbVa'dos Péla ComiSsão, auditoríaS contábeis 
e fiscais em determinadas firmeis. - · - -

O Senado dã.República não terri -elemehtôs 
que poderiam rea:Jízar esSe trabalho, razão pela 
qual V.~ dever_á, com apoio no regimento~ sol i· 
citar também as devidas auçlitorias que vão ser 
fEiitaS .~ni._81gurhas firnjas; vamos ter .que solicitar 
aó Imposto_ de Re.nd~ as_ declarações de bens. 
de certos depoentes, etc. e b.ldo isso precisa ter 
uma conf~ontaçã9 de pessoal devidamente espe
c~li_~Q<i___que:não é o c$ó ciq~ .srs. se[tadores, _ 

. t:ntáo, a proposta -que_ ericémirilio __ a V. ~--é __ 
a presença ou de promotor, oU de auditor,' ou 
de quem_ Y. Ex' achar mais _co(tveniente. ~;elo' 
mesmo t:emvo.· após o depoitnento]á rna_rcadb, 
que esta comissão' f_aça urna reuriiãq_ interna pafa 
avâliação; poss"ivebnente com a presença dess-e 
promotor para que possambs, nb-ordenamenJo 
dos_ nos.sos trabalhos, darmQ§ _ ini.cjo. ~ s~Qda , 
fase. . . _ . . . . . 

considero fundamental, sr. presidente e srs. se
nadores, que além d~s~ para9a técnica para veri
ficarmos o que já foi colhido pela comissão e 
pela policia federal, que possamos ter - repito 
--e§Se promotor p~sente aos n·o~os trabalhos,_ . 
bem como os elementos que vã() proceder à audi
toria contábil e fiscal, qu,e possivelmente serão 
solicitados pelo P.róprio e digno Relator, Senador 
Carlos_ChiClreUi, t_ a sugestão q~e_ fa~ a V. ~--- __ 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
A Presidência indaga da comissão, e mais particu~ 
larmente do eminente Rela_tQr, _S.en.ado.r Çarlos, 
Qlj;;i~lli. ~se ~e"). -~~u~a S::?i~ a, d~er a respeitq? 

O SR REL.ATOR (Cªrlo.s. Chiarelli) :-::-_Sr._ P~sí
dente, gosta_ria de re_servar esta reunião de análise, 
de avaliação dos trabalhos ·da comissão, poste
riormente à tomada dos depoimentos daqueles 
que estãO deponc:to ou vão depor para, inclusive, 
discutii, aftaíjSâf~ __ Oebater a sug.eStã6 de inclusão 
de uln promotOr, até paia saber que atribuiçOéS, 
que a faixa de competência, de qué' ficará inCum
bido, para que não haja conflitos de competência, 
a choques de atribuições e substituição da tarefa 
do_Senado Fedéfãl, inclusive. O promotor basica
mente deve agir a nível de procurador junto ao 
Poder Judiciário. (Cruzatn-se apartes.) Então, eu 
sugeriria que essa matéria ficasse pendente, uma 
vez formalizada a proposta,_ definida as atribuições 
e discutida a c_ompetência, até porque acho que 
é muito mais uma faixa pertinente à relatbria do 
que a qua1quer outra área, inclusive porque é uma 
proposta inicial no roteiro de algumas agregações 
de apoio técnico que não ficaram exatamente deli
beradas e _que nós, nessa reunião interna da ava
liação e de fiXação do roteiro opera dona!, tratásse
mos do assunto de maneira mais aprofundada 
e específica. 

O SR. PRESIPJ::N"TE (Jos~ lgnácio Ferre~al.---:- ·. 
O einülente Senador Maurício Corréa pede a V. 
EX'; Seriador Itamar Franco, que esclareça a pro
posta. 

O SR. ITAMAR FRANCO -,Senador Maurício 
Corrêa, antes de V. Ex1 _çhegar aqui, eu havia pro
posto a.o .. Sr. _Presidente - pr9Posto apenas -
para que ele estudasse junto à Comissão, o fato 
de que a medida em que se adentra aos diversos 
depoimentos. nós estarrios percebendO que esta-

mos li4anQc;u~9m funci~nários __ profissionais. A 
COmissão, eVid~n-teme-nte', por dE:terminaâÔs afa
zeres, não só em face da Constituinte, mas em 
face di rlão-Serm-õs especializa-dos em prOblemas 
contábeis e problemas fiscãis que sUrgirão -póssf
veln)ente, no decorrer ·do processo, nós jâ esta
mos sentidc) cjlie -preciSamos _proceder a al!;Jllmas 
auditorias fisCáis e COntáóei:S Eim determinadãS 
fiiTllas, temos que ~erificar o imPosto de reÕda, 
como já foi solicitado aqui pelo Senador Mendes -
Canalle, e ·o Regimento nos permite O apóio" de 
erytidades particulares ou entidades dõ governo. 

Eittão, eu pfop'tà que se exãiTiinasse a 'pbssllii
lidade de um promotor, auditor, ou que nome 
fOSse; para âcbiTiP~mhar os trabalhos_ da Cõrrii.S
são e, te·cnkarilénte, nos permitir uma C_erta orien
tação, de acordo; inclusive, com uma SolicitaÇão 
ontem também, _indiretamente feita pelo Senador 
Jutahy Magalhães. __ 

·v. Ex~. por exemplo, pode ser indicado para 
ir a uma cidade, v'erificar problemas atinentes a 
uma determinada prefeitura junto com_ o Senador 
José Paulo B.isol._EYide:ntemente que V.~ deve:" 
rão ser ac:;ompanhadas por elementos técnicas 
que possam ter acesso à documeotação;·à verifi
cação, que fugiriam possLvelmente às atribuiÇões 
do.Senado. _____ . - - . --

Senador C~rlos .Chiarelli, ninguém está que
rendo tirar do Senado - e aproveito até a pre
sença do Senador Jutahy Magalhães- as atribui
ções que o Senado tem e precisa ter. Mas, é o 
próprio artigo qu~ citei, o n9 164, que diz - e 
vou ler mais uma vez - que, para elucidação 
de qualq!,.!er matéria _suj_eita a s~u estud_q, poderão 
as comissões solicitar o parecer ou a colaboração 
de qualquer órgão do outro Poder - é claro o 
regimento nissO -=-·-de autarquia, sociedade de 
economia rriísta: ou órgão cultural, instituição de 
utilidade pública e eiitidãde partiCtilãr:--

Então;--nós tefrfios esse--direito regimental de 
fazer a solicitaçã~; pela -nossa defi_ciêhcia -:- nós 
temos que confessar - nwna CórhissãÕ deSta 
importância, qué preCisa fér esses-elementos, Jió 
meu entendimento. Se a ·comissão ehtender que 
não deve ter o promotor, ou o ·auditOr, oU que 
nome queira, ainda fur além ·e busquei ~cirnbém 
o art. 94, que vem confirmar o que diz o art. 
164. Foi esta a minha sugestão, baseado, inclu
sive, ontem, numa-pbnderação que fez aqui o 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. MAURÍOO CO~ -Sr. Presidente, 
se me permite, estou d_e pleno acordo com essa 
providência. A minha dúvida seria apenas no que 
tange ao Ministério Público, porque como muito 
bem sabe V. E:xl', se fosse wna questão_ localizada, 
aí sim, teria que ser o promotor, que tem definida 
uma jurisdição de atuação. E,. no caso de ser 
abrangente, como parece ser a proposta de V. 
~.seria o Ministério Públiço~Federal e a requi~ 
sição teria que ser feita aO Procurador-Geral da 
República. 

Estou de pleno acordo, indusive com auditores. 
Aproveitaria, Sr. Presidente, para indãgar d!! V. 

Ex' se a Pr_ocurador-Geral da República já respon
deu aquel~ _ _?fi~io que V. EN endereç_ou a ele? 

O SR. PRESIDENTE .(José lgnácio Ferreira) -
Não. A Presidência informa, antes indagando da 
Secretaria se chegou algum expediente da Pro.c.u~ 
radoria? (Pausa.) Não~ 
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A Presidência vai, naturaJmente, porque não se 
lembra do prazo que foi assinado, tolnar a~_ provi~ 
dêndas devidas e péde à SeC~tan,'a 'que anote. 

Com relação a essa so!IC:ltas:ão -ÀO eminente 
Senador Itamar Franco, S. Ex' c;feãxo:u. c:laro que 
o seu propósito não é _especific~ente ter um 
promotor, mesmo porque o promotor é: qm órgão 
nç. .Ministério Público vinculado ~o.E:xtcutivo, seja 
Executivo federar, seja Exeçutivo -4os estados. De 
maneira que o que pretende o Senador Itamar 
Franco é a obtenção de algu~:m f)U~ possa garim
par ê!'prova, detendo~se s6 SÇlbre _e!~ e. encontrar, 
nos _Cruzamentos da mesr:n~. aquilo que possa 
subsidiar a comissão e, inclusive, Orienta .. os sr$. 
senadores durante os trabalhos das reuniões que 
aqui se realizam. 

O próposito certamerite é esse .. A preSidência 
vem desde o começo buscando isso e, ontem, 
deu ciência à comissão, das conseqüências dessa 
providência, ou seja, o diretor da assessoria esteve 
conosco, dizendo já de dois assessores que esta
vam sendo por ele indicados para ajudarem a 
comissão nisso. A esses. dois. se acresce o Dr. 
Valter Valente, que também é pessoa muito expe ... 
riente nesse campo~ Mas, Independente disso, o 
que for necessário será feitO' se a comissão con
corda em que evidentemente, dentro da visão que 
o relator tenha- porque esse é um ·ce~mpo _qU_e 
roça muito a sua· esfera ~spedfica· de atuaç"ão 
-,essas providências sej!Yfl tàriíãdas; parece que 
isto já decorre de uma autorização já abrangente, 
que foi dada no começo. V. _ f'x!'_ tem á palavra, 
eminente Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, 
acho que a proposta do Senador Itainar Franco, 
embora não a tenha ouvido, mas já me informei 
mais ou menos sobre o assunto, é dentro daquele 
princípio que eu queria como norma geral das 
comissões: termos no CongreSsO aquele auditor
geral para atender essas nossas necessidades. o
relator, certamente, num determinado momento 
- talvez seja agora, se considerar assim - vai 
solicitar ajuda, seja do Tribunal de Contas, seja 
da contratação de alguém para servir, seja de 
convocação e requisição de alguma pessoa espe
cialitada, porque, mal comparando, diria que esta~ 
mos já com o jogo ganho no meio de campo; 
agora precisamos colocar a bola na marca_ do 
pênalti para fazer o gol e está faltando exatame~e 
alguém para isto, estamos precisando, agora, che
gar aos fatos concretos e, para Isso, precisamos 
profissiona1izar os nossos trabalhos, o _que até o 
momento não conseguimos. Temos que ter um 
profissional para fazer esse levantamento e nos 
levar ao caminho _certo para alcançarmos nosso 
objetivo. 

O SR MAURICIO C~ - V. $• ieín tOda 
a razão quando faz aquele esclarecimento preHmi
nar, po~ue o procurador-geral designou, inc_lu
sive, um procurador do Ministério Públlc:o federal, 
o Dr. Gáudio Fontenes, para acompanhar junto 
à POlícia Federal o problema relativo à Seplan. 

O SR. PRESIDENTE (JOSé- JQr1âdo- Ferreii-a) __: 
Muito obrigado a V. EJcf. Ten.ho- a ifnpressão_Que 
o assunto... · · · 

O SR. RELATOR (Carlos Chlareni) -;Sr. Presl~ 
dente, volto a fazer a ressalva de que eu gos.tarla 
de tratar do assunto numa reunião especí.flc~, a 
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não ser que .esta se transforme para esse_ fim, 
'pOi-que tenho i.ima série de·p·onderâçOes a serem 
fei_tél$, já que, s_e para aqui vamos_ trazer um ele
mento vinculâdo_ à Procuradoria aeral, etltãõ va
rlióS' trazer ~inbérTI .~ urri elémentO ii9'ãdo· à J)PF, 
·úrf.l âelegadó Qe Policia, e vamos tranSformar istO 
àqui hum-a siridicânc'fa" inte"rná e admínis"trafiVa 
do Poder ,ExecutiVo. Além do mais, quanto a essa 
.questão de_ ~]e~entos especializados, acho que 
o qUe não falta nesta comissão é gente ligada 
.à ârea processUal, ihdusiVe por formação profis
sional. Então,waffios discutir-'isto-com muita cal
ma, sob pena de Se transfigUrar a estrutura, sob 
pena de não se'" valorizar a aSsessoria da Casa 
e todas as .questões. ini_cialmente pori.deradas. 
Ci9_stªõª _Q:!;t ~tar isto,__ se _é _que queremos dar 
ç:urso à tomada dos depoimentos, porque, rigoro
sa_mente, uni apoio convocado, momentâneo ou 
transitoriamente, de A ou de B, pela sua qualifi
cação ou de uma instituição, é uma coisa, mas 
un1 figura permanentemente inserida, originária 
de outro Poder, com outros vínculos profissionais, 
é _outro problema. E aí, realmente, terei sérias 
e profundas manifestaçõ_es __ e~objeções a fazer. 
Eritão, gostaria' de fiCar_ p_oi aqui e sugerir a V. 
~que retomasse o_depoímento que foi interrom
pido ontem; e fizéssemos uma reunião específica 
pàtá tratar desse _outro assunto .. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES~-Mas seria real
mente para um assunto específico e_""nãó p"éiina-
nente. · 

O SR: RElATOR (Carlos Chiarelli)-Esp&lfica 
é toda a matéria, porque é o problema da prova. 
E não acho qu~ a ~lsa está no pênalti, inclusive. 

ÓSR.JUTAHY MA.GALHÃES--Ainda não está, 
não, temos é que colocar. 

'O SR. PREsiDENTE (José lgnác!o Ferreira)-
V. ~_tem a Pal_avfa, Ser~:açlor Mansueto de Lavor. 

9 SR MANSUETO DE LAVOR- Creio que 
devemos ouvir a ~gunda etapa do depoimento 
do Dr. Lú:do Verfsslmo, mas~ não poderia deixar 
de observar que o problema da CPI não é termos 
especialistas em inquisição, não é_ importarmos 
elementos dos Estados UrUdos, conforme ouvi 
do próprio Presidente da Comissão de Fiscali
zação Financeira da Câmara, querendo trazer um 
ztdvogado especializado dos Estados Unidos para 
dar um Know how aos parlamentares brasileiros 
sobre isso. O problema da- CPI é querer apurar 
e punir os culpados. Até hoje, o fracasso da CPI 
não foi por falta de técnica. foi por coragem polí
tica de definir essas coisas. E, como esta comis
são tem essa determinação, esses aspectos de 
técnica, de inquisiÇão etc. tomam-se secundários 
_,. eventualmente se pode recorrer. Agora, essa 
mistura_ com Policia Federal e com o Poder Exe-
cutivo, nãO tem ltada a ver. Nós somos _um Poder 
independente e temos que ter o nosso próprio 
nariz~ 

É esta a situação e eu gostaria de dlzer, suge-
rindo, que ouvíssemos o depoimento do Dr. Verís
_:Mno, que. já e_stá aqui. 

. O_SR. PRESIDENTE {José_!gnáclo Ferreira)-
V. Ex' tem a' palavra, eminente Senador JOsé Paulo 
Biso!. · 

O sR._joSt PAULO BJSOL - Gos!aria de re
gistrar; embora possa até desencantar e desa-

gradar com esse registro que nós conversamos 
demai:;;. Cõnveisarrios demais! Vamos ouvir essa 
t~stem11nba, O que nós precisamos é de comple
mentações periciais. Estamos ouvindo, .aqui -
qucilquer um sabe perquirir desde que tenha uma 
boa intenção e uma relativa inteligência - mas, 
de repente, no depoimento emerge a neceSsidade 
de uma complementação pericial. Essa perícia 
nós não podemos fazer. Temos que ter à dispo
sição, técnicos que façam essas períciãs comple
mentares, e nada maiS do que isto. O resto nós 
temos forças para nos encarregar. 

_Q SR. ITAMAR FRANCO -Senitdof José PaUlO 
Biso), foi isto que foi proposto nada mais do que 
isto, Eu entendi assim. 

SR.)OSD_A~LO_BfSOL_- Nãda nlãfs dO QUe 
isso._ 

O SR. ITAMAR FRANCO- E baseado no Regi
mento. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Voltamos ao mesmo lugar e a Presidência vai 
passar à tomada do depoimento do ilustre_ de
poente Lúcio Veríssimo. Mas, antes, indaga sobre 
se_encontram na sala alguns dos depoentes de 
hoje mesmo, ou de amanhã o Sr. Sérgio Menin 
Teixeira e_o Sr. Alencac Gulmarã_es. O Dr. Sérgio 
se encontra aqui presente. E, com vase no art. 
21 O, do Cóàigõ de Processo Penal, eu solicito 
da Assessoria da Casa que acompanhe S. s~ até_ 
outra dependência, porque o Art. 210 é claro e 
proíbe o auscultamento por outro depoente, do 
depo[mento da testemunha que esteja prestando 
esclarecimentos na ocasião. 

De maneira que eu solicito que a Assessoria 
tome essas providências. 

A presidência, antes de chamar o Dr. Lúcio 
Verfssimo, e porque há um expediente sobre a 
Mesa. quer comunicar o seguinte: recebeu um 
expediente de um vereador de C o latina no Espírito 
Santo, pedindo que fossem- apurados _os critérios 
que orientam a aquisição de terrenos para a cons
trução- de escolas técnicas em três municípios 
do Espírito Santo, repassando ao signatáriO o re
sultado da-investigaçã6. 

A Presidência, se a comissão não ftzer objeção, 
antes de qualquer designaçã-o de um Senador 
para examinar essa espécie, enviará um expe
diente à repartição competente solicitando infor
mações, e posteriormente, passará com ·o auscul
tamento do Relator, a um Senador para eSse exa
me de admissibilidade. 

Muito bem! Antes dé chamar o Depoente, a 
Presidência deseja ainda esclarecer que houve 
o seu comparecimento espontâneo. 

Este é um Tato - até por um âever de justiça 
-que ela quer registrar, tendo em vista as coloca
ções que foram feitas através da imprensa. O Seu 
comparecimento se deu espontâneamente, antes 
mesmo que se fizesse o encaminhamento de uma 
intimação formal. · - -

A Presidência solicíta ao Dr. Lúê:io Veríssimo 
que tome assento, uma vez que já prestou o jura
mento, no lugar respectivo, para que prossiga a 
inquirição que, ontem foi suspensa, e passa a 
palavra ao eminente: seitactor It_amq:r Franco . 

O SR IT N4AR FRANCO - Sr. Presid€:nte, eu 
vou ser multo breve para que os Srs. Senadores 
- particularmente V. ~ e o Senhor Relator -
possam falar. 
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Gostaria, _apenas, de recordar o que foi dito 
ontem, aqui, pelo Dr. Lúcio Veríssimo. 

Antes, vou recordar também aos Srs. SenadO
res, as interpelações do Dr. Gilson Reis. Este afir
ma que conhece o ex-Ministro Aníbal Teixeira, 
o Dr. Lúcio Veríssimo e por referência,-o Sr. Sérgio 
Menin Teixeira diZ" não--conhecer o Sr. Alencar 
Guimarães e, a seguir, esclarece que o Sr. Sérgio 
Menin é servidor de um órgão vinculado ao Gover
no de Minas e foi requisitado_ para a Seac. 

Com a nomeação do Dr. Anihãi TeiXeira para 
a Seplan, o servidor passou a integrar a equipe -
do Gabinete do Ministro, como assessor, sem per
ceber gratificação. Não sabe o Depoente quais 
as atribuições do Dr. Sérgio Menin, acrescentando 
que _o mesmo não comparecia à Seplan. Este 
foi o depoimento do Dr. Gilson Reis da Seplan. 

Ontem, eu faz a seguinte pergunta ao Dr. LúCio 
Veríssimo: gostaria de fazer uma pergunta bas
tante objetiva. O Prof. Sérgio Menin Teixeira, afmal 
trabalhou na Seplan? Se traDalhou, desde quando 
e até quando? O Dr. Lúcio Veríssimo respondeu 
e eu peço a atenção dos Srs. Senadores, respeito
samente não trabalhou. 

"O SR. ITAMAR FRANCO - V. 8' afirrilà. 
que não trabalhou e não tem conhecimento 
de nenhum documento?" 

Resposta do Dr. Lúcio Y_erís_:;imo: · . 
"Tornei conhecirTtenio, no domingo, pela 

Folha de S. Paulo, só pelos jornais." 
Sr. Itamar Franco -V. -Ex~ nãci-conhece 

requisição de ninguém?" 
O _SR. Lúcio Veríssimo. Quem tenha passa

do pela minhas mãos, n~o." -- ~. -~- .. 
''O SR. ITAMAR FRANCO- -o-Mmls1:ro 

nunca lhe falou?'~· 
"O Sr: Lúcio VerísSimo: a única vez que 

o MinistrO falou foi que-0-Dr-:-:sérgio Mef1in 
não pertência à Seplari. Fdi qUando -da-aná
lise que fiZ com ele, de todos os servidores 
requisitados a-o Gov';~C? de Mina~ G~rais. 
QUando lhe apresentei a pasta do Dr. Sergio, 
ele falou: "Lúcio, o SérgiO não está conosco, 
ele não veio, pode tirá-lo daí. Nesse momen
to, Si. Sen"ador, comuniquei o fato ao Sr. 
Diretor do Departamento do Pessoal, porque 
esse Departamento havia preparado, um dia 
antes, um memorando que eu assinei, con
forme consta da publicação da folha - Eu 
já não me lembrava dele. Primeiro ele não 
conhecia, aqui ele se lembra de uma autori
zação de pagamento de gratifiCação aos ser
vidores requisitados ao Governo de Minas 
e lá constava o nome _do Dr. Sérgio Menin". 
Por que a confuSão? "A ccirlfusão foi do De
partamento de Pessoal da Seplan que havia 
recebido um ofício dizendo que aqueles serM 
vidores da Seac estavam sendo transferidos 
para a Seplan." Observem aqui! Servidores 
da Seac transfci'idos para a Seplan tendo em 
vista aquele decreto de transformação da 
Seac em dependência de vinculaçáo à Se
plan." 

Neste documento, segundo apurei agora, cons
tava na época, inclusive quando foi apresentada 
a ressalva pelo ministrO, o norrie do sr. Sérgio 
Menin. Eu queria apresentar _a V. ~. Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, dois documentos. O pri· 
meiro, perguntando ao Dr. Lúdo se ele conhece 
o Sr. Sérgio Pereira de Souza? 

O:SR. LÚCIO. VERísSIMO -"" Conl)e50o, ~ fneu 

ff!hO.- _ . -----~-·-:_.:.:·-·_ -~·.-·, 
.: o'SR.1TAMAR FRANÇó,-,-.se,p. filho. f'1ofl'. 

·o prlnieiro documento cjue _e_u apre~nto aos.Pr-l· 
Senadores- depois "desse re~Osp~çt_o _do d_ep~~
~~~~ do Dr. Lúc(o. Da~ d? d1a_ 10 do r5i~ 

-''Sr. GOvernador: De acordo Com o dispos·
to_ nos artigos 209 do Decretcf.Lei 200, de 
25 de_ fevereiro de 1987, e.6ç, § 19, da Lei 

-- -- n"6.036 de }9_de maio·de,I974,·e !1oS-termos 
do art. 29 do Decreto n9 533.914, de 11 de 
maio de 1964, s61idto a V. Ex'-- a gentileza 

.de _que seja ·colocado à disposição dessa s~ 
cretaria de_planejamentó. sem prejuízo dos 
venCimentos, ·direitos e vantagens a que .faz 
jus, o seMdor deste Govemo, Sérgio Menin 
T e1Xeira- de Souza, a partir de 1 o de abril de 
1987. . . 

Aproveita· o ensejo para reiterar a V. Ex' 
proteStos de elevada estima e cOnsideração. · 

Anibal. Teixeir~ (Ministro) . 

Este_dOCumento foi ~nvi~do·a: s:·Ex" o Sr.,Ó~ 
-. vemador Newton Cardoso~ · · · · 

Então, aqui está a proVa 'da reqUi~ição do _Dr; 
Séigio MeninTelxei[a Par~ a _secretaJ:i~ de planej?,
mento, qúe passo às mãos de V, EJcf, Senhor Presi-
dente. _ - , . . · -.--. 

--- Agora; observem, Srs. Senadores, como as coi7 
sas vão se tomandQ çQmplicadas dentro dos= ~e-

-Poi.:nentos, dentro das contracllções e dentro das 
controvérsias. É_por isso que eu solicitei- talvez 
nilo tei-ihà: sic!Õ ent~ndido -:- q~e esta comis_~o _ 

__ precisa ter uma parada técnica depois do último 
depoimento e_ fazei uma avaliação interna, em 
face dos diversos depoimentos que estão s.en~o 
dados. Não é cóvel - me descu1pe o Dr. Lúcio 
Veríssimo Machado - qu_e ele tepha assinado 
um dO:Cumen:t.o em que constava _nome do pró
prio filho, e, n.; primeira,__~!1_1~rp_el~ç~o, ele .di~a 
que nãO tinha conhecimento de q!--le o Dr. Sérgí9 
Menin nãO tr~b.alhªva, e não _tinha conhedmentç' 
de nenhum documento. Mas nesse ç:locumento· 
que vou ler, agora, para o Srs. Senadores, conS:. 
tava não só o nome do filho dele - e não tenho 
nada com isso, que o filho pertencia a Seplan,· 
isso é outro problema que a comissão vai exami
nar, se eticamente o individuo que pertencia ao 
Governo do estado poderia fazer parte de uma 
firma que, numa tomada de preçoS, ganhou essa 
tomada de preços, são outros problemas que não 
me cabe examinar-mas não é crível, que primei
ro ele tivesse. negado esse documento e só depois, 
através da Folha de S. Paulo ele viesse a se 
lembrar. Quer dizer que se a Folha de S.. Paulo 
não publicasse, ele não lembraria desse docu
mento, documento em que consta o nome do 
filho dele. Vou ler para os Srs. Senadores, ele 
vai dizer se a assinatura é dele. Agora. como tudo 
está acontecendo neste País, pode_ ser que a assi· 
_natura _rlão seja de V. Ss9: nessa ~i-a dos aco_nte
ciment6s, me perdoe, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, tudo é possível na administração p~lica d~
te PaíS, até falsificação de assinatura de funao
nárlos responsá~is. É _um_ cj.oc:umento_ dç _ c}l.e(e 
de gabinéte do ministro, endereçado ao secretá
rio-geral, não a~ dir~or de pessoal, não. E este 
é o documento, que dizia não lembrar-se e que 

__ depois lembrou~se_ porgue foi publicado nà Fo· 
lha.: -·· · 

"Senhor S~rêtárl'O:.Gêrat:_terido' e!Ti viSta~ Cjua
JificaÇáo J:lr6fiSSioriãl e ás atividade~ que passara~ 
a 'ex.etcer néstll · Se"plan -- está claro isto aqut 
- os·seiVidoreS requisitados ao Governo do Esta· 
do de Minas Gerais, sOlicito de ordem - essa 
órdem, evi'd.er'Jtemente, só poderia partir do minis
tro ou então dele - a concessãO de gratificação, 
Cbriforme abãi:XO ·esPecificado, á partir de 9 ·de 
setembro de '1987, data da cessão do referido 
Govemô'. · ~- - · 

- Então, _houVe' pfifn"eiro a ~eSsãQ do ne"ferido 0~
verrio, do. GOverno d,.e __ Minas. A _ces.s_ão está aqUI, 
clara, porque çorno.é _que ele iria assinar um .docuM 
mente se n_ão houvesse_c:;.essão? Então, .a c_essão 
"se·proces~ou, O Governador do Esta.do, o Dr. New
ton Cardoso, cedeu alguns funcionários. Quais 
são os _servidores que constam deste documento? 
São os seg~~ntes servidóre~: Antônio Guimarães 
Bacelar, GM-AS-2, gratificação de A_~2; Rc;>gério 
Ferreira de Souza -........ que S. S• diz que é o filhb 
dele, com que não temos nada com ísso -lota
ção GM-AS-1; Junta CarvaJho Barros, CCS-AS-1, 
--como gratificação; Lúcia Mari~ de Andrade_, CCS
ATS-3, Como gratificação; Luiz Afonso Vascon
celos, GM-AS-1; Sérgio Menin, QM-AS-1; Gilberto 
Cesar -de CaStrõ, Cornélia Souza Uma Franco, 
CCS-AS-1. . . . - .. -- . 

E esse ofício, Srs. Se"nadores, vem- _asSiriado. 
E _qUeria que V. EX" -confirmasSe a a_SSinatura -
pelo Dr. Lúcio Veríssimo, que dizia -desconhecer 
eSse documento, e só à frente é que disse lem
brar·Se, documento que, primeiro, mostr~ que 
houve a cessão· do Governo· do Estado 4_e Minas 
Gerais. E não era crivei, nem é crível, 'que um 
Chefe de gabin_ete da responsabilidade .do Dr. Lú
cio Veríssimo, que_ conh_ece bem os fundame-:tos_ 
da Admirlistr~ção Públ_ica, fqsse assinar esse do
cumento, e depois de_ ter_ assinado esse docu
rríento é que ele retificou, e só retificou, a verdade 
irá ser provado ou não, através das declarações 
do Prefeito d~ ViÇO:'!?!. quando se referia ao Dr. 
Sêrgió Menin Teix_eira---:-- e aí a comissão tem 
que adentrar, não é função mini)a, vai ser _função 
mais do Senador Carlos Chiaielli -no desapare
cimento da pasta, por incrível que pareça sempre 
a coicidência em relação do Dr. Sétglo Menin. 

Então, Srs. Senadores, erãiii estas as fnforma
ções_que eu gostaria de dar, para encerrar, pelo 
menos por enquanto, e para dar oportunidades 
aos Srs. Senadores, ao presidente e _ao nobre rela
tor, de mostrar que as coisas se complícam, que 
as cois8s se. agravam, e que as coisas estão_ to- _ 
mando um rumo que; realmente, mostra que ha· 
via e._há_- esse "há" talvez seja urna força de 
expressão - mas que havia aquilo que se fal~u 
aqui, não através de minha boca, m~s atraves 
do secretário-geral, uma desordem completa na 
administração pública da Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da República. -

A declaração da desordem administrativa._não 
cab.e a_ este Senador; cabe ao_ ,secretário-geral. 
E a'-lúi eStá_ o _âor::ufuento da concessão do ~over
no, o chefe de gabínete fala na concessao de 
gratificação ·e ml cessão desse documento; e é 

-o qu~ paSso às mãosde_Y. EX'. . 
SinCeramente, Sr. Pi"es1dente, em face d1sto, na

da mais tenho a perguntar ao doutor. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO -.Sr. Presidente, 
concede-me V. Ex' a gentileza de usa~ da paJavra? 
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' ' ' ~ . ' . 
O SR PRESlDENIE- (JOSéTQtiádo F"ei-reira) - ~ , " O SR: Lá CIO VE:RfSSIMÓ :....__Sim, des<::lllpe-me, 

Tenho a impressão de que quálqUer coisa que Senador, é qué v.-Ex- falou -emofído. 
venha a esclarecer deva ser trazidO à comissão, Sobreooffci<:rden~'3_62.-que·meteferíâcom!s-
e V. 8' tem a paJavra. - - - ---São,-e-reãfirmo é:iile· eúflâo'tlnha 'conhecimento, 

Antes, porém, a PresidênCia pêde ~à cOmiSSão --a 'rião- ser Qúa:nâó ·publicad6 pela 'Folha, quero 
licenç_a para s_e afastar, ·parque Vai, agora, estar dclarecet que no dià 14 de agosto, 'Pouco mais 
com o Get'leraJ Ivan, do SNI, por razões de -inte- dt! três meses que ingressei na Seplan, eu já havia 
resse da comissão. ·assinado 361 memorandos. Esses memorandos 

Passo a Presidência ao eminente Senador !ta- eram normalmente. preparados na área _de pes-
mar Franco. :-_--"'St!zli peJo- Dr. Gilson- Reis, pela sua assessoria. O 

O SR. ITAMAR FRANCO .::...!. S{. Pfesldente, Co
mo estou interpelando o Dr. Lúcio Verfssimo, soli- _ 
citaria ... 

O SR. PRESIDENTE (Jos_é lgnácio Ferreira)
CreiO que não há impedimento. 

O .SR. ITAMAR FRANCO-Se não há impedi
mento, soliclfaria ao _Senador Chagas Rodrigues 
que viesse presidir oS trabalhos, por favor. 

O SR. LÚCJO VERISSIMO - Sr.c Presidente, 
errünente Senador Itamar Franco; demais sena
dores desta comissão: . 

v. Ex< .. -

0 SR. JUT AHY MAGALHÃES -Perdão. Sobre 
esse assunto, já que se vai dar a respota, eu faria 
uma indagação que poderia, também, fazer parte 
da resposta: diz-se que, no confronto dess~s_dols 
documentos, existe alguma coisa_estranha. O Avi
so n~ 521. solicitando a requisição-ao Governo 
de Minas, data de 10-7·87, e o ofido Seplan n" 
362/87 diz que o Sr. Sérgio Menin foi cedido em 
g..7, ou seja, foi cedido antes de ser requisitado. 

Na resposta, V. 8' poderia dirimir esta dúvida. 

O SR. LÚCJO YERISSIMO -.Sobre e .Ses dois 
avisos a que V. Ex" faz referência neste momento, 
Senador Jutahy Magalhães, _e a que o Senador 
Itamar Franco fez referência, nenhum dos dois, 
aviso e_ oficio, nenhum deles passou pelas minhas 
mãos .. 

Devo acrescentar a esta comissão que os as
suntos da área de pessoal eram s_empre tratados, 
conduzidos pelo _departamento de pessoal com 
a chefia de gabinete do secretário-geral ou com 
o próprio secretário-gei'al, quando ele o permitia. 
Os_expedientes necessáios à assinatura do sr. Õ'ti
nlstro eram conduzidos à sala do _sr. ministro pelo 
sr. secretário-geral. Algumas vezes o sr. se<:retá
rio-geral, ao sair do Gabinete do Ministro Aníbal, 
conforme falei também nesta cOmissão, passava 
pelo me_u gabinete e ali deixava papéis para serem 
encaminhados. Mas ele há _de confumar, nesta 
comissão, e, se for o caso,-na acareação comigo, 
que muitas vezes, na maioria das vezes, ele condu
zia de volta os papéis assinados_ por S_. Ex• e, 
evidentemente, através da secretaria-geral ou do 
departamento próprlo, esses documentos eram 
datados e numerados, mesmo pertencentes_à nu
meração do gabinete do ministro. O secretário
geral não há de negar isto aqui. Eu desconhecia 
este aviso que o senador leuagora para a comis
são e esse que V. Ex• faz referência de n? 362, 
se é este o número, não está aqui, pelo menos 
não foi dito pelo Senador Itamar Franco, Mas, 
na verdade, eu não _o conheço; a não ser que 
o 362 seja este memorand9. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Está publicado 
aqui. 

. Dr. Gilson Reis 'páteCe que foi béin enfático aqui 
·na córriissão;'etrt seu depoimento, em dlzer que 
ele queria ve-r tuclo torretç), tudo certo, tudo pronto 

-no depaitamelito de pessoal. Era norm-al, serta 
- ·normal que o Dr. Gilson Reis, de posse ·de uma 
~relação enviada" pela Presidência da· República, 

providenciasse, de imediato, a relação para paga- · 
- menta de gratificação e· a confecção- das pastas 
· dos setvidores, era normal. Assim, esse memo-
- rando me foi encaminhado em agosto, cinco me-

seS depois de transferência da SEAC para a Se
plan, e ele também afirma em seu depoimento · 
'qUe havia sido dado uma orienta~o a ele, verbal, 
não pOr escritO, da chefia do gabinete,_ de que 

-aqueles servidOres transferidos da PreSidência fi-
' 'cariam sem ganhar gratificaÇão por algUm tempo. 
-Por quê? Qlúli a razão? 

É porque, naquele momento, nós não sabia
mos quais eram qs servidore_s que o Ministro Aní
bal ida aproVeitar, quais os que retomariam às 
suaS bã"Ses, às suás oiigens. Por fim, esse memo-

- rafido, no ijiial COnsta o nonie do seu filho Rogé
riÕ, esçlarecendo ao ~enador I_tam{!!r FranGO, não 
tem nada a ver cOm Ronaldo que· foi falado aqui 
na c6rriissã0. O R6gérlo ê funciàriáiio âo Governo 
de Minas, requisitado pelo Ministro Aníbal, e exer-
cia- fuftções nã SEAC. - · - · -

-O 'SR. rrAMÁR fRANCO- Eu apenas pergun
tei se era seu filho. 

~ o SR.- ilri::ro VERÍSSIMO ~ Sim, mas v. Ex' 
fez refetênda_a_o_filho_ de QuJr?l pessoa. Então era 
só para esdarecér_. __ __ .- __ _ _ _ 

Esse memorando 362_ foi COlocado na minha 
mesa junto com outros papéis de interesse do 
departamento do pessoal ou junto com _centenas 

-e dezenas de papéis que passavam pela minha 
mesa diariamente e eu assinelsem conhecimeto 
dele, sim, sem_conhedrne_nto dele. Corrigi a situa
ção? Sif!1, corrigi a situação. Quando? V. Ext Sr .. 
PreSidente há de me permitir ler aqui a página 
57 do depoimento do Dr. Gilson Reis. Se não 
me falha a memória, em 14 de agosto de 1987 
houye uma orientação, houve Uma So~citação do 
gabinete para que ele viesse a receber _uma gratifi
cação de ASS-1 no yalor de quanto? A tabela 
não mudou, não tenho o v:alor _nomorJ:lento, se 
soubesse teria trazido, não é mt,tit;o <!lto~ porque 
a gratificação vai de-1 a_3; o assessor é menor. 

Esse expediente foi levado à Secretaria-Geral 
por delegação de competência do sr. ministro 
onde er<! colocado um "de a~ordo" pelo Secretá-
rio-Geral. Isto foi feito. . _ _ · 

Agora, de imecliato, Jogo a S_eguir. vem- uma 
d~terminação de que ele não viria mais para a 

_ SEPCAN e, portanto, não deveria mais receber 
a gratificaÇão. _E_e)e ainda completa: "parecia fun-
cionário fantaSma, lião Veió." __ . 

Ato contínuo, o departamento de pessoal_ho_uve 
por bem bloquear aquele valor e, posteriormente, 
ele foi retirado da folha. 
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-.Ainda, é página 67 do seu depoimerito, ele diz 
o seguinte: - - -, , , , -

"SenadOr Ttarhar. F ráricó:...:.:. então ó Sr. Se
{:ret{ujp.,Geral tem con/1ecimento desta lista-
gem? _ , _ _ 

O Sr. Gilson Reis- Ele deveria ter c_onhe
cimento desta listagem. Coinb esSe comem
do de que ele teria ido embora e não estaria 
mais na SEPlAN ou não vlrla_ para a SE
PLAN, (grifos .nosso nós _de _imediato,. blo-

- _ queamos esse pagamento t~ue havia sido _de
positado .no banc__o, Eorque _se eles dissessem 
que_ele iria continuar,,nóS, liberaríamos; mas 
naquele momento nós bloqueamos, porque 
se o servidor não está, ele .não- vai receber. 
Ele não está na Seplan, foi embora. Nós blo
queãmos. E,- a seguir; como realmente não 
vei uma contra-ordem, nós o retiramos da 
folha definitivamente."' · - · 

Da. i. a jusüficativa, srs. s~nadores. de que no 
meu modo de entender, pelo_que me foi afirmado 
pelo Sr. Ministro, -o Dr, Sérgio Menin não foi servi
dor da Seplan, ele retomou ao órg~o de origem. 

· Hão tenhO conhecimento do /\viso no 521, não 
passou pelas minhas mãos, não foi feito ~-."porque 
quem assinava era eu -nenhum pedido de pas
sagem para o Dr. Sêrgio" Menin em qualquer tem
po, nem pedido de pagamento de diárias. 

Então, o· que-eu tenhO a afirmar aqui para esta 
COmissão, sob juramento, ~ quet pe,lo m~ conhe
cimento, qual)do o Sr. Ministro me avisou de que 
·o Dr. Sér9io Menin _não estay.,a ,na;~epl~m. gue 
não tinha vindo para Seplan, eu, de imediato, e 

, çlepo~s de ter dado, segundo este_ memorando 
aqui, uma autorização, de ordem do sr. ministro, 
para o_ pagamento de gratifiéaC;ãO a n funcioná

-- riOS, mandei -que se tirasse o pagamento do Dr. 
Sérgio; porque ele não estaVa na Seplan. 

. • O SR. ITAMAR FRANCO -c B~~. V. S• cftou 
__ o_ Dr. Gilson Reis. V. S• está de acordo com as 
declarações que V. 5' leu?_ Porq1.1..e .~stão af a_s 
notas taQuígráficas do Dr. Oilsciri. V._ s~ está de 
acordo com as declarações d_p_ Or . .Qjlsq_n? V. ~· 
acha que neste ponto ele foi.correto, foi certo? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO -Foi, claro que 
foi. - .. · 

O SR. ITAMAR FRANCO--- E, neste ponto, 
ele foi? Vou ler para V. St 

- O SR. LÚCJO VERISSJMO - Pois não. 

O SR. ITAMAR fRANCO- Relà.ta o Dr. Sérgio 
? seguinte:_ _ - --

"0 Dr. Lúcio Veríssimo, Chefe de Gabinete 
do ex-Ministro Aníbal Teixeira, requisitou à 
Divisão de Pessoal13 pastas dossiê de servi
dores lotados no gabinete afirmando que o 
Ministro Anibal Teixeira iria examiná-las." 

Continua o depoente: 

"Posteriormente, às vésperas da saída do 
Dr. Lúcio_ Veríssimo da Seplan, as pastas fo
ram devolvidas, tendo a Divisão de Pessoal 
ç_ons_tata_do a falta de uma delas, exatamente 
a do. servidor Sérgio Menin. O fato foi comu

. nicado ao secretário-geral da _Seplan, através 
do seu chefe de gabinetes.·: 
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E-acrescenta Cjue fez-areCOnstitulção da pasta, 
não sabendo informar se o_ desaparecimento da 
mesma foi proposital. 

Isso é verdade ou -é mentira? 

O SR. LÚCfO VERfSSIMO - Semidor, vou res-
ponder a V. Ex!'... -----~---

0 SR. ITAMAR FRANCO - I:: Verdade ou- é 
mentira? V. S• está sob juramento. 

O SR. Lúao VER!sSIMO - V. Ele, senador, 
há de me perdoar. Ao iniciar a leitUra - V. EX' 
por fav:or me perdoe_ - eu estava Procurando 
aqui no-depoimento do Dr. Gilson a contradição 
que ele mesmo realiza no seu depoimento sobre 
este assunto. V. EX' me permite ouvir ·noVamente 
a sua pergunta? 

O SR. ITAMAR FRANCO -_lsto:fo1 o·reSUrilo 
da assessoda do senador. Se houver algum erro, 
foi da assessoria. 

O SR. LÚOO VERISSIMO-Data venla, Sena
dor, se foi um resumo da ass_essoria, não foi sob 
o juramento do Dr. Gilson, não me cabe juJgar ... 

O SR. ITAAAR-FRANCO -EsTá no depoünen
to dele. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - O depoimento 
não diz isso, Senador. Vou ler para V. EX', de 
qualquer maneira, se V. EX' quiser continuar. Por
que esse aí nã_o estava sob juramento. 

O SR. ITAMAR FRANCO _;_y S• tem o depoi
mento dele aí. Leia, por favor. Não sou eu que 
vou ler, leia V. S9 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO- Pois não, Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~ Nessa parte, por 
favor. 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO- Pois não, Senador. 
Estou neste segUndo procurando. 

Prefiro ler todo o depoimento dele nessa parte, 
Senador: -

SENADOR ITAMAR FRANCO ....; Dr. Gil
san, v. s~ poderia historiar o que passou real
mente dentro _da data, no gabinete do Diretor 
de Pessoal quando um chefe de gabinete 
requisita algum dossiê de funcionário? Por
que essa requisição? Em razão da qual eu 
gostaria que V. S• fizesse um detalhamento 
muito importante desse incidente, e se era 
usual o chefe de gabinete adentrar na reunião 
do Departamento de Pessoal e requisitar dos-
siês. -

O SR. GILSON REIS -·possO responder 
a V. EX' Foi-nos p"ergtlntado ontem e respon
demos que, certa vez, o chefe de gabinete, 
através de sua secretária, se não me falha 
a memória, iria ao Departamento de Pessoal 
e dado a demora nesta vinda dele ao Departa
mento, fiz questão ·de fazer com que cada 
responsável pelos diversos setores do Depar
tamento ali permanecessem, até que n6s pu
déssemos _atender a autoridade que, natural
mente, viria ao Departamento de Pessoal, e 
isso demorou_ bastante. Num determinado 
dia ele desceu, e tal. Mas como a demora 
foi muito grande, ele desceu rapidamente e 
disse que no dia seguinte retomaria, porque 
iria precis_ar de alguns dados por determi-
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nação do Sr. Ministro. Realmente, no dia se
guinte ele retoma ao__DP e vem com uma 
reJªção_e: pedeJLárias pastas, o dossiê, vamos 
diief assim, de diversOs.s.eJVidores. Se não 
me falha a memória; foram treze pastas, por
que_o Ministro queria examiná-las, juntamen
te com ele. Nós pedimos para relacionar. Meu 

-chefe do Setor de cadastro_anotou e separou 
essas pastas que ele pedira e se demorou 
um pouco. Nessa ocasião haveria uma pos
se. E eu ainda disse: "Nós.não vamos, temos 

- que subir por causa da posse", porque não 
· é que damos a posse a alguns titulares. Em 
geral, ele ia também a essas posses, ou deve
ria ir. Ele disse: "Você está atrasado, não pos-

-=-~S~_aguardar mais, vou subir." "Não, pode 
deixar que ficarei aqui." E fomos à posse. 
-ÁliáS, cheguei um pouco-atrãsado, o Ministro 
a estava e ~ouve. a S<?lenidad~'-~e posse e 

.eu_desc1. _Quando desci para o nosso setor, 
ele já havia saído. Imaginei que ele fosse exa
minar ali qualquer coisa, mas, realmente, aí 
meu chefe de cadastro respondeu: "Diretor, 

, ~----o .chefe_de gabinete levou as pastas, dizendo 
que realmente o Ministro quer examiná-las." 
E ele perguntou se eu relacionei. Disse: ''Re
lado_nei!" Tudo bem._E uma ordem, temos 
que cUmprir, é jóglco. Não_ vamos desconfiar 
de coisa alguma. E essas pastas ficarélJl1, real
mente, nci gabinete, algum tempo. E próxi
mo, então, ao evento em que ele saiu, uma 
assessora mandou devolver essas pastas ao 
cêidastro do Departamento de Pessoal Exa
minadas as pastas, estava faltando uma pas-

- ~·a pasta do Sr. Sérgio ~e~n Teixeira. 

O SENADOR ITAMAR FRÀNCO- Então, 
vamos recapitul~_r o parágrafo, por favor. 

6 SENADOR JUTAHY MAGALHÃES
Senador Itamar:, quando Õ'le permitir ... 

O SENADOR ITAMAR FRANCO- Não, 
acho que é- importante essa interferência: 

- OSENADORJUfAHY- É uma pergunta 
simples _e_ d.ireta. Na opinião de V. S•, houve 
interesse em esconder o fato, de vez que 
o Sr. Sérgio era funCionário da Sep!an? 

O SR. GILSON REIS-- Senador, aí não 
posso dizer. Nós, do cadastro, fizemos um 
trabalho, solicitei à Presidência da República 
os elementos que eles haviam fornecido des_
se servidor e fiZ.emos, então, uma rec_ons
titulção d_a pasta. Se alguém fosse pensar 
Que com essa pasta não vindo, não sei, eu, 
de boa-fé até posso pensar, será que ele de
volveu essa para a SEAC,_ mandou para al
gum lugar? Isso_ na melhor das intenções. 
O fato _é que não houve. Eu digo: "Não, va
mos__ (econstituic a pasta." Então, pedi nova
mente os elementos à Presidência da Repú
blica e reconstituímos a pasta. 

Aqui está a verdade, Senador. Aqui está a ver
dade. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Espere aí. A verdade 
está aí. Realmente ~oram pedidas treze pastas e 
devolvidas doze. 

O SR. lÚQO VERfSSIMO - Não, Excelência. 
Até então não falei em devolução das pastas. 

Q_ SR. JUTAHY MAGAUiÃES - Mas_ ele diz 
que faltou uma. 

_ Q SR _ITAMAR fRANÇQ -l;le nega que 11ão 
foi devolvida a pasta dO Sr. SérgiO Menin TeiXeira. 
Está escritO aí. Ele manda, inclUs'ive,- recOnstitUir. 
Ele_ diz que,_ em (unção disso, mandou rec_onstiluir 
a pasta. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Por_ que ele man
dou reconstituir e não me pediu a pasta de volta? 

O Sr. ITAMAR FRANCO-Esseé-Um-problema 
que não cabe a mim responder. 

O SR. LúCio VERÍSSIMO - Po~ que ele não 
recebeu as pastas por escrito com o meu recibo? 

o SR: ITAMAR FRANtb··-~ JsSô -é prõóle-ma 
dele. 

- --

9 -~R. 1/LCIQ YERfSSlMO -:-- Não, S~~acjor, 
envolve a reSponsabilidade da miitha pesSoa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - EXatamerite. V. -s· 
vai fazer o seu depolmento - e a_ TaqUigrafia 
está anotando - para que, possivelmente, nas 
acareações, isso seja respondido. Mas a verdade 
é. que- ele diz que foram retiradas treze - V. S• 
tem confirmado,_ porque está aí - e uma não 
foi devolvida Coincidentemente, a do Dr. Sérgio 
Menin. Verdade ou não? Agora, se ele não pergun
tou a V. s~. se ele não pegou o recibo, não" eSfõu 
questionando isso. 

o SR. r:úao VERfsSIMO - Ele alega, Sr. Se
nador, que informou ao Chefe de Gábinete. Eu 
nãQ r.eçebi qualquer pedido do Chefe de Gabinete 
para a devolução de qualquer pasta. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Peço à Taquigrafia 
que anote isso, por favor. 

Agora, não se pode negar - e está escrito 
ar - que uma das pastas ou um dossiê não foi 
devolvido. Está aí o Dr. Gilson Reis dize!l~O isso. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - É a pafa\.ra dele 
cOntra a niinha palavra. Eu digo que mandei -de
volver todas as pastas. fica registrado, então, nos 
Anais da CõiniSsão. 

O "SR. ITAMAR FRANCO --:_o- Não estou discu
tindo se V. 8' está faltando com a verdade ou 
não, porque V. s~ está sob juramento. Eu só queria 
t_onfliTTlar o que foi dito. Foi dito pelo Dr. Gilson 
a esta Comfssãõ que uma pasta não foi devOlvida 
- coincidentemente, repito - a do Dr. Sérgio 
Menin. Então, estamos esclarecidos quanto a isso. 

Sr. Presidente, a última lndagação que eu queria 
fazer _é urna generalização. Estive relendo o-depoi
mento de V. 8' e me chamou realmente muito 
a atenção-quando V. 8', de uma maneira enfática, 
conf~rma que a indicação do Secretário:_Geral e 
só poderia ser o S_enho_r_ Er_~si.dente da República 

--V. 8' estava convencido de que esSa irialcação 
partiu do Dr. Jorge Murad, não é verdade? Eu 
até perguntei: V. S•ã.chou? Não, estou convencido. 
Correto? - -

O SR. LÚOO VER!sSIMO - Correto. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~ Então, não achou, 
estava convencido de que a indícaçãó ao PreSi
dente da República, que c_abia ao Presidente da 
República nom~ar. partiu do Dr. J_orge Murad. 

Dr. Lúcio Veóssimo, não parece estranho a V. 
S' que, de repente, o ex-M.nistro Aníbal Teixeira, 1 

a própria Seplan, de um modo geral, esteja envol-
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vida em questões que são· examinadas por uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito- do Senado 
da República e que o Sr .. Secretário-Geral venha 
a esta Coni.issão e se exima de todas as resPonsa
bilidades da desordem administrativa que ele en
contrava ou a que opunha, e, 'de repente, o Minis
tro pede exoneração, V. S• sai, o Dr. Sérgio Menin, 
não sabemos se veio ou· se não· velo, se ficou 
lá ou se ficou cá, tomadas de preços são realiza
das, o depoimento impressionante e corajoso do 
jovem prefeito de Valença? Tudo is~o aconte~ 
e o Sr. secretário--geral é enviado ao exterior para 
uma missão em nome. do Gov:emo brasileiro. V. 
s~ acha que essa proteção desse Secretário-Geral 
é que permitiu que ele se consiçl~re até agora 
imune a qualquer ação, ouY. S•.t~ria outra explica
ção para que, de repente, esse homem que está 
envolvido e_ que_ quer lavar as mãos_- é o que 
parece -:-_diz que não tem nada a ver com Isso, 
que ele estava lá como uma figura decorativa, 
o que é Ul"(la hipocrisia neste Pais, ele não podia 
substituir o ministro do Planejamento, porque era 
brasileiro naturalizado, e podia ir ao exterior, repre
sentando o Brasil numa missão junto a credores 
internacionais. Uma hipocrisia da nossa admini:r 
tração pública: não pode substituir o ministro por
que ê um brasileiro naturalizado, mas, como o 
Brasil não tem nada contra os brasileiros naturali
zados, ao contrário, acha até que ele podia e tem 
o dever e o direito de até substituir o ministro 
- e felizmente estamos votando a Consthulção 
agora e ela vai deixar bem claro isso_- ~m ho
mem que não podia substituir o ministro mas 
é enviado ao exterior para QUe, meu Deus do 
céu? Para, junto a credores internacicinals, -discutir 
as condições do endividamento externo brasileiro. 
V. Sf não acha nada estranho nlsso não? Eu acho 
que _esta asa de proteção que_ cobria o Sr. Secretá
rio-Gera] é que permitiu esse vôo a Washington 

O SR. LÚQO VERÍSSIMO - llustre Senador, 
inlcia1mente eu deveria responder a V. EX' que, 
à época-desta viagem a_que V. f:x1' faz referência, 
eu já- não me encontrava na Seplan, então não 
posso emitir, aqui, um parecer, uma opinião por
que, no começo desta reunião, me foi 'pedido 
pelo Sr. Presidente, que eu não emitisse nenhuma 
opinião a não ser baseado em fatos, em dados, 
e eu deixo de responder à pergunta de V. Ext 
Mas, complemento, alegando que se V. Ex' faz 
referência à viagem, a essa viagem- conforme 
deduzi, em janeiro ou fevereiro - o Sr. secretá
rio-geral já se encontrava nomeado pelo Sr. Mini_s
tro da Fazenda ou pelo Sr. Presidente da Rep(i
blica como Secretário-Geral Adjunto do Ministério 
da Fazenda e, naturalmente, caberia, então, ao 
Ministro da Fazenda decidir pela sua viagem ou 
não, pela sua participaç-ão_ ou não. Eu não poSso, 
sinceramente, Sr. Senado"i,-responder àquilo de 
que não tenho fatos .c-oncretos. 

O SR. ITAMAR FRANCO _::_A última ·indagaç-ão, 
Sr. Presidente. 

Antes disso, durante a sua permanência na Se
plan, o Sr. Secretário-Geral era uma figura decora
tiva, era uma peça decorativa, ou tinha açâo? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO- Não, Sr. Senador, 
ele tinha muita aç:ão. Ele-supervisionava a- admi
nistração na Seplan: o DepartameritO de Adnlinis
tração, o· Departamento de Pessoal; ele coorde

. nava e_ supervisionava os 6r9'ãos afetos ao seu 

cargo, a seCretaria de_ ~cUlàÇãO. Com E.stado,s 
e•Munj_~ios, o.jpl_a,~!. o prqpriS> _Tpea. Ele ~nha 
nililfa;·muitã; açao. e tt3mbém mui.ta rt:::sponsabi
lfda-de pélos atóS-qile"Ei!Ei, evidentemente, coman
~~va, decld~a e. a.ss,lnav~. 

0-SR.ITAMAR,FRANCO--N. Ex~ confirma 
que ele liberou recursos independentemente de 
ouvir o miriisti'o _e o Sénhor Presidente da Repú
bliCa? 

; O SR. LÚQO VERISSIMO.-Já esclareci a esta 
:Côm1Ssao; ]á ei1tre9uei os documentos a esta .co
·missão e confirmo:- sim.- ele realmente usou .de 
\ih1.:i"prerr0Qãtiva, -de_ uma portaria de 1985,_ do 
Ministro João Sayad, que lhe dava poderes para 
assinar convênios de cooperação técnica com es
'tàdos e munidpios. ELi aPena~s diSse a· eSta_com!s
-SãO,-~(Juané:io ·qU_estiomido; quando interpelado, 
cjue enquanto o Sr. Ministro Aníbal TeiXeira, por 

'ácérto, por acordo, e por questão de ética com 
· ó Senhor Presidente da República, levava a Sua 
EXcelência exposições de motivo para_ serem 
àprOvadas l:ie valores ins,ignificaQteg,, _a partir de 
insignificante~ até. Os -valores ·grandes, de 50:0.09 
êiilzados, ou 100 rriilhões·ou um bilhão de cru~
dos; o St. SeC:retâfio-Qeral rriantinha a prática, 
manteve a prática de celebrar ·con~nios _com_ ~s 
prefeituras e·estados, de diversos estados da Fe
-deração, c-onvênios de cooperação técnica sem 
-o· conhecimento do Sr. Ministro ou do Senhor 
'Presidente. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Apenas para 
~~m-Plementar. Essa possibilidade de o secretá
rio-geral d~ferlr ou indeferir a liberação de recur
sos era exclusivamente relacionada ao Fundo do 
Programa de Cooperação Técnica? Quanto aos 
outros fundos, ele não tinha condições de fazer 
isso? Pelo qÚe eu entendi - e gostaria que V. 
S• confirmasse ou retificasse, - essa possibili
dade de adin'inistrar, de gerir os recursoS era ex
Clusivamente sobre o Fundo do Programa de 
Cooperação Téçnlca, que em 1987 teve uma ver
,ba de 87 milhões de cruzados? 

O SR: LÚQO VERfSSIMO - Não, senador, o 
secretário--geral tinha poderes para gerir, p-or dele
gação de competência, o Fundo de Programa 
de Assistência Técnica por delegação de compe
tência do_ Ministro __ João Sayad, por portaria de 
1985, que atê então não tinha sido revogada. Até 
a minha saída não havia sido revogada. 

No entanto, cabia ao Sr. SecretáriO-Geral, por 
ele ser o ordenador de despesa da Seplan, por 
ele ser a autoridade que, por delegação de compe
tênda também do ministro, autorizava a liberação 
dos recursos de todos os fundos, ele tinha todo 
o direito, toda a obfigaçao de, mesmo depois 
de autorizada pelo Senhor Presidente da Repú
blica - qualquer doação de verba - ele tinha 
todo direito e obrigação, naqueles casos em que 

··-achasse ou considerasse, ou a própria Sarem ou 
lplan - no que ele_ diz era feito freneticamente, 
então, poderia haver pro~Iernas - ele tinha a 
obrigação e direito de ir à presença do Sr. Ministro 
para argülr contra aquele srédido, contra aquela 
autorização presidencial. E se ficasse insatisfeito 
por achar que não tinha trânsito frente ao Sr. 
Ministro, tinha, pelo menos, obrigação com quem 
o nomeOu, que foi o Senhor Presidente da Repú
blica; ele tinha todo direito, toda .obrigação de 
ir a· Sua Excelência, via assessores direitos ou 

não e dizer: "Senhor Presidente, isso não pode 
ser feito". Jamais ele fez isso: 

OSR.~JOSÉPAULOBISOL-S.óparacomple
mentar. Acho importante registrar que a resposta 
dele é positiVa; quer dizer, discricionariamente_. 
quei"o dizer que o ato é que é importante, O secre._
tário só poderia. deferir, sem explicações a quem 
quer que fosse, em matéria do Fundo do Progra
ma d_e Cooperação Técnica. Nos demais o deferi
mento era_ de outra autoridade, passava ou pela 
Sarem OJ.l pelo lplan e a questão é bem diferente. 
Ato discrimiriatório do secretário é exclusivamen
te ~e relatjvam~nte esse ponto, 

O SR. PRESIDENTE (Chagas 'Rodrigues) -
Tenho a sãtfsfaÇão de transmitir ã Presidência 
ao nobre Senador Itamar Franc-o, Vice-Prê:sidente, 
qUe pasSará a presiCfir -a comisSão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franêo)...,... Com 
a palavra o nobre Senador Juthay Magalhães. 

_ O SR. JUT AHY ./'-1\A.GALHÃES- Ainda no siste
ma-daquela empresa lá de_ Valença, Hidrossis
temas v. s• tem conhe<::imentQ _d!!! _n:tai~ alguns 
serviços-prestados pela HidrosSjstemas às prefei
turas _que foram benefidadas com os recursos 
da Seplan? Pelos re12ltórios eriviados pel~s pre~ei
turas àSeplan, conforme V. ?• disse, elas são abri~ 
gadas a enviar o relatório dos selVÍços executados 
com os reCursos obtidos dessas liberações de 
verbas a fundo perdido. É isso mesmo, não? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO ~ Sr: senador, não 
tenho conhecimento" se por acaso essa_ empresa 

_ participou de alguma obra de recursos ·oriundos 
da Seplan. A verdade_é_que as prefeituras enviam 
esses relatórios depois de a obra concluída ou 
os equipamentos adquiridos. Então, como se pas
sou- no período de abril até janeiro, ainda está 
dentro do prazo razoável para as prefeituras envia~ 
rem os seus relatórios à Sarem: Neste caso, a 
Sa~em é qu~ poderia, eventualmente, através da 
pessoa do Sr. Secretário-Geral, ou â6 prójniO Se
Cretário, que:ciinda co~nua se:ndo o me_smo, res
pon:aer a essa comiSSão e_ à pergunta formulada 
por V. Ex-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - E V. S•, por 
acaso, sabe se o Dr. Sérgio Menin, além do caso 
de Valença, influenciou o niinistro, para obter, 
com a devida urgência, os recursos ·necessários 
para outras liberações? 

. o SR. Lúao VERissiMO - Não é do meu 
conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE- (Itamar· Frarico~- Sena
dor Maurício Corrêa, V. EX' tem a palavra. 

o SR. MAURfao CORRÉA - Eu gostaria de 
indagar do Dr. Lúcio Verfssimo quais as razões 
_que levaram o· Ministro Aníbal Teixeira a revogar 
essa portaria de delegação de poderes ao secretá
rio-geral? 

o SR. Lá ao VERissiMO- Senador Mauricio 
Corrêa, o próprio Se_cretário--geral, no seu depoi
mento, ·afirma que desde os primeiros dias era 
difícil o trato com S. ~. 6 Ministro Aníbal Teixeira, 
depois ele se refere, já quase ao final da gestão 
do Sr. Ministro a não ter contato com S. EX" Foi 
o que eu depreendi do seu depoimento, segundo 
leitura ráPida que fiz nesta manhã. 
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Houve um mç.mento,, Sr. Se11ador, em que_, a 
administração tratava diretq çOro.o. ga.binete.do 
ministro porque nã~ conse9üia~ cantata com o 
secretá"riO~g"eral. O próprio departamen~o d~ pes
~'oal, co'nfo."!l~ confirmei !'10 Senador Itamar Fran~ 
co, trazia a mim, os memorandos internos de 
làtação de pes~oal, que deveriam s_er· passados 
ao secretáriO~geral, que era o chefe dele, mas 
ele tratava diretamente corriigo. Daí o problema 
de ter vindo esse memorando e eu tê-lo assinado 
e constando o nome· do Dr~ SêrgiÇ~ M,e~i_n. _ 

Essã portaria em que_ o secretário-geral .dis?e 
que casSóu déle tOdos os poderês_- sé Deus 
quiser, ele vai ter qU.e recorifinmi.r iSso na ·camís
são, na acare~çã_o_que fará ~omi~o- n~q cassa 
dele todoS oS poderes não, cãssa dele, principal
mente, o'poder de asslnar Os cOnVênios de coope
ração técnicâ e outros de administrãção. Não caS
sou dele nenhum poder de coordenar _e_ fazer o 
planejamento da Seplan. 

Só para ilustrar bastante a esta comissão e V. 
.fi"-:..:.... os poderes que lhe foram CãssaClos: assinar 
os expedientes liberatórioS i-elativos' aos recursos 
da reserva dO fundo especial, aprovar planos _de 
aplicação; de dotações globais dos recursos, arbi
trar gratificações áo peSsoal da Sepl~n. aprovar 
ou ratificar -oS Planos de aplicação do fundo de 
participação dos Estados, Distrito F'êderal e Tfmi
tórios, exercer a suPerviSãO dO- departamento de 
administração, departamentos de pessoal e dele
gadas regionais, prover as fUnções de confiança 
e os cargoS em ·oomissão, designar os servidores 
para desempenho ·de assessoramento superior, 
e assinar convênios de cobperação técnica e fi
nanceira com os Estados, Territórios; DistritO Fe
dera] e municipios. . 

Essas eram as delegaçOeS de competência que 
ele possuía; todas elas de gestões anteriores, des
de 1977, 79, ao; 81, 82, 83 e 85. Nenhuma 
portaria de delegação de competência dada pelo 
Sr. MinistroAnfbal Teixeira ao seu secretário-geral 
lhe foi cassada. 

Ainda mais, Sr: Senador, lendo o Jomal doBra
sil do dia 31 de janeiro de 1988 --_do qual eu 
tenho c6pia aqui e vou passar à Comissão, se 
a comissão assim entender. 

O SR. REIJ\TOR (CarloS Chiarelli) -Sr. Presi
dente, só um esclare_cimento. 

O Ministro Aníbal Teixeira tinha dado alguma 
delegação de poderes ao secretário-geral? Tinha 
baixado alguma portaria aditando poderes? 

O SR. LÚCIO_ VERfSSIMO -Tinha sim, EX 

O SR RELATOR (Carlos Chlarefu)".:::: Essalista 
que V. 5' relatou, de poderes constantes de um 
documento, é de uma portaria do ministro da 
época, Aníbal Teixeira, retirante- competências 
que o secretário .. geral teria, ou essas competên
cias foram preservadas? 

O SR. LÚCIO VERISSIMO -As competências 
dadas pelo Ministro Anib~ Teixeira ao secretário 
foram preservadas. 

O SR. RELJ\ TOR (Carlos Chiarelli) - Essas 
agora relacionadas foram retiradas? 

O SR. LÚQO VERfSSIMO - Foram retiradas 
por portaria. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelii) - De que 
data, por obséquio? 
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._O. SR. LÚCIOVERiSSIMO-De.30-de novem
,bro, e. que não chegou a ser publicada, é Portaria 
_ rt' 229, ,a que· o Sr. SecretáriGl-Geral faz referência 
. em seu_:d~poimento. . + 

O SR. RELA. TOR (CarlOs- chi_;r~JI:i) - Efttâo 
ela não tev~ ap_licaçãO?· El~ riãO teve eficácia?. 

O SR. LÚClÓ VERÍSSIMO ~ t. uma questão 
jÍ.Jrídiça a ser realmente interpretada, Sr. Relator. 
A deSpeito de s_er B~cha~el em. Oi~ejto, eu estou 
fora do meio e sincer!-'lmente não Seis~ essa pórta
ria <l:ue fcifnúmerada-e datada;~e·não tenho a 
confJ[mação ·do·fato, não· sei se .só por ter Sido 
publicada no boletim intern-o dil · Seplan, ela tem 
validade jurídica; ' . · · ' · 

_ . O .sec:retário-'g"eral diZ ·que foi kinlada públi_c~. 
porquê"feiã foi Publkaê1a ·no "bOíetim" intemo .. da 

-S~plan, porque -não foi publicada' nó Diário ótl
dal, eu não posso responder porque já_ não es~a 
mais ali. Mas o_ Jornal do BJaSil informa nesta 
âata, conforme eu relatei, de que o Ministro João 

. Baptista de Abreu,.houve por· bem determinar i-la 

. S_ua mosofia, na s.ua linha de àç'ão, <Jue o departa
mentQ de aQroinistração o departamento de pes
S99L ficaria ~ubordk1ado ao gabinete do ministro, 
_o qu~ p Ministr.oAníbal T eixei~a queria fazer, desde 
.Os Primeiros_dias,.com.o secr~rio-Qeral, retom~r 
àguilo que_ era do Gabinete do_ Ministro e is:?O 
eStá- iio âEipoimento do Dr. Michal Gartenkraut 
- ele diz que desde os primeiros dias começara 
a haver os desentendimentos, quando o MinistrO 
Aníbal Teixeira pedia a ele que devolvesse esses 
poderes, _que ele detinha de ministros anteriores, 
ao -gabinete ·cto· ministro, pará que ho gabinete 
fosSe felfa a administração, pata que ele, secretá
rto-:geral; cUídasse da coordenaçao·e do planeja'
rilento &on6mico 'da Seplan. Mas ele insistiU, 
manteve com o direito às delegações de compe
tência. assinou os convênios de cooperação técni
ca a:té 30 de novembro, se não me 'falha a memó
ria, todos os ates de nomeação dos· servidores 
da Seplan,_ tanto o DAS, como o de função de 
tudo mãis aqui que essa portaria-do Sr. Ministro 

cancelou. 

O SR. MAURfCIO CORRtA- Eu gostaria de 
perguntar a V. ~' tainbém se, na medida que o 
Palácio cl.o_Pianalto passou a ter uÍna certa dúvida 
sobre o comportamento_ do Ministro Aníbal Tei
xeira. se a presença do Dr. Michal passou a ser 
de um patrulhamento, de uma fiscalização em 
cima do Miilistro Aníbal Teixeira? Eu gostaria que 
5:- S' .resPondesse isso com lealdade e sinceridade 
aqui para a comissão. 

-O SR.. LÚCIO VERfSSIMP ~ Com lealdade, 
com si[1ceridade e sob juramento eu posso afir
mar ·a V. Ex' que eu não conheço; não conheci 
que haveria, que_ houvesse ou que teria havido, 
qualquer dúvida do Senhor Presidente da Repú
blica, do Palácio do Planalto, com relação à gestão 
do_ Dr. ~íbal Teix~ira. Conseqüentemente -não 
posso afirmar a V. Ex" que o Dr. Michal teria ficado, 
teria permanecido, teria sido solicitado a perma
ne~::er·na Seplan para exercer um patrulhamento 
nas ativfdades do ministro. 

---OSR. MAURfOO CORRÊA- V. S• tem conhe
cimento se em função dessa delegação de pode
res ao sectetário-.gerai, havia sobre esta dlsponi
billdade.de verbas pedidos constantes, sobretudo, 
do secretário particular Jorge Murad ao Dr. Michal 

para as suas re.spectivas liberações; é do seu co-
nheciniento?- -

O SR. LÚCIO YERfSSIMO --Agradeço a V . 
& a pergurità, -eminente Senador r._taurício Cor
rêa, porque a imprensa de ontem e de hoje faz 
um destaqu_e especial a uma informação que eu 

, teria dado à comissão parlamentar e não disse 
aqui na comissão que o Dr. Jorge Murad e a 

. Sr' Roseana Samey faziam constantemente pedi
_Qos _de verbas .ao Ministro Aníbal Teixeira ou_ à 
.Seplan. 

Devo· informár' a V._~ que, pelo menos, por 
·uma vez -que a Imprensa faça justiça às palavfas 
·que eu estou transmitindo a esta comissão. Trans
'crevam ·as ·minhas palavras: o Dr. Jorge Murad 
e a S~ Roseana SarheY jainais-fizeram pedidos 
de verbas para atender a entidades ou prefeituras 
de interesse de ambos ou sepatadamente, ao meu 
gabinete, jamais. O Dr. Jorge Murad, como secre
tário particular do Presidente da República recebia 

-pedidos de prefeitos, de ministros, de governa-
- dores, de senadores, ·de constituintes, que eram 

encaminhados à Seplan, ou pessoalmente pelo 
-Senhor Presidente ao Ministro Anibal Teixeira, pa
. ra o encaminhamento normal, para que fosse pro
videnciada a "EM", ou para que ·se estudasse me
·lhor o assunto, ·como aquele caso das locamo- • 
tivas. Ou, então,· via Ajudança de Ordens que, 
então, emitia uma papeleta para a Chefia do Gabi· 
nete do Ministro, de acordo com o despacho do 
Senhor Presidente, ou então, por intermédio do 
Dr. Jorge Murad, como Secretário Particular do 
Presidente, que também enviava ao gabinete do 
ministro uma papeleta oficial, onde ele pedia cum
primento do despacho do Senhor Presidente. 

Eu não conheço -já afirmei áqui, ontem -
6 Dr.Jorge Murad e nunca falei com a Sr' Roseana 

' Sarney; eu pessoalmente, nunca. Os cOritatos que 
às vezes_ fazíamos, o meu gabinete e os gabinetes 
do Dr. Jorge Murad ou da S~ Roseana Samey, 
erarri-se_nipre feitos pOr mim com os SeUS asses-

- -·Sorés Õu chefes de gab_inete _ diretos. No caso da 
Sr' Roseana-S~airu~y. eu sempre falava com o seu 
chefe de gabinete, que era o Dr. Sérgio Barreto. 
No caso· do Dr: Jorge Murad, uma das minhas 
secretárias sempre falava com a assessora dele, 
de nome Leda. Estã é que é a verdade! Eu não 
disse à comiSsão, nem a esta, nem à anterior, 
à Comissão preliminar que a Sr" Roseana Samey 
e o Dr. Jorge Murad te~vam intermediar verbas 
i10 gabinete da Seplan. O que o Dr. Jorge Murad 
fazia, o que a Ajudança de Ordens fazia era enca
íninhar pedidos recebidos no Gabinete do Senhor 
Presidente à Seplan, for esCrito, oficialmente, em 
papeletas próprias da Secretaria particular do Se
nhor Presidente e da Ajudança de Ordens. 

O SR. MAURICIO CORRÊA- Gostaria de expli
citar que o Dr. Michal Gartenkraut esteve aqui 
e confessou um conhecimento muito superficial 
com o Dr. Jorge Murad. E depois foi confir~ad? 
perante esta Comissão, inclusive, que a sua md1~ 
cação, depois o ato da sua nomeação, deveu-se 
à intermediação de secretário particular do Presi
dente da República. V. S' conhece, por acaso, 
conhece ou tem algum indício de ligação do Dr. 
Michal com o grupo Sharp do Sr. Machline? Sabe 
se há alguma ligação entre eles? 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO -Não, EX, não seí. 
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O SR MAURÍCIO CORRÊA - Dr. Lúcio Veris
simo, evidentemente que V. St está prestando ... 

O SR. LÚCIO VERfSSlfofO - Desculpe-me Se
nador, eu não sei se posso interrompê-lo, mas 
parece que no depoimento do Dr'. Michal a e~ta 
ComisSão~ ele também disse que pela Seplan não 
passou este_ processo-sobre financiarnento à 
Sharp. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - A minha per
gunta era sobre ligação pe$$oal dele com o grupo 
Machline. 

O SR.1.ÚCIO VERlSSIMÔ :._;:_ Eu não conhoço, 
eu não sabia. 

O SR. MAURÍCIO CORRb.- Dr. Lúcio Vens
simo, evidentemente que v. s· está depondo aqui 
e seria uma profunda predpltaçàó se se estabele
cesse qualquer juízO_ -de v~lor a respeito do seu 
comportamento 'como fundonárto público, lá na 
Secretaria de Planejamento: Mas, me estranhou, 
sobretudo agora que v. s•confirma que é bacharel 
em Direito, a existência dO nome: dó Seu filho 
em uma empresa que tefia ganho uma concor
rência junto à Seplan: Ein- prirrieiro lugar, eu gos
taria de saber de v. s·. se é do seu conhecimento, 
se esta firma_- se riáo me- falha a memória, 
Sistron. foi constituída com a sua pre_sença na 
Secretarta, ou se ela teve os seus atos de institui
ção feitos antes da sua estada no ministério? 

O SR. LÚCIO VER!SSIMO - Não. A Sistron 
.é uma sociedade de cotas de responsabilidade 
limitada. que foi constituída em 1 982, bem antes 
do meu ingresso na Seplan, 

O SR MAURÍCIO CORRÊA - Já com a pre- . 
sença do seu filho? 

O SR. LÚCIO VERíSSIMO-=-"i''iao: não.- Com 
a presença do meu filho e de mais três sócios. 
Eram·funcionários~-serVídOres da.Pi-Odem-g~-4 i:ma
listas de sístemas graduados em universidade, 2 
engenheiíos, 2 administradores de empresa, que 
decidifam deixar o serviço pUblico estadual para 
constituir uma empresa, uma sodedãde ligada 
à criação de programas e sistemas. 

O SR. MAURÍCIO CORR.tA- V. S• se lembra, 
se recordda de quem é a gerência dessa firma? 

O SR. LÚCIO VERÍSSlMO - Dos sõdos em cOn
junto. 

O SR. MAURÍCIO CORR~-TádOs_assirri pela 
firma em conjunto? V. S• tem certeza disso~ 

O SR. LÚCIO VERiSSIMO - Não tenho. Não 
posso precisar. 

O SR. MAURldo CORRÊA - Mas nós temos 
cópia do contrato aqui. Vou verificar. Porque o 
funcionário público, nos _termos do Estatuto, não 
pode praticar atas de gerencíamento. 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Devo esclarecer 
de novo a V. Ex,a e à Comissão que o sócio da 
Sístron que é meu fúho chãma-se-Ronald Ferreira 
de SoUsa - não é fuhdor'lãi'iQPUbllco, não é 
servidor público e não o era, mesmo estadual, 
quando foi constituída a Sistron. 

O SR. MAURICIO C:ORR.tA - E a Slstron efe
tuou algum serviço direto p_ara a Seplan? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não é do meu 
conhecimento. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA-'- Não hâ nenhum 
- tipo de reladohamento direto da Sistron com a 
Secr"etaricf do Planejamento? 

O SR. L(! CIO VERR{SSIMO - Ja.ma1s' tj_ouve. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Era só isso. Sr. 
Presidente. 

r " O-SR. PRESIDENTE (Itamar Frã:nco)- Passo, 
então, a palavra ao nobre Relator, Senador Carlos 
Chiarelli. 

O SenadOr Chagas R'odrigties deseja usar a 
palavra ante's dO -nobie -RelatOr? - · 

O SR, PRESIDENTE (ltaiTÍar J=í-ânco) ..:..: éon
SI,Iho, ant~s de Passar ao nobre relatOr, se ál9um 

· do:s-Srs. Senadores deseja irÍterpeJár· o br. Lúcio 
Veríssimo. Semidor José Paulo Biso!? ' • · ' · 

- o sR....Jéí~t PAULOBISOL- É~ ~~.U:rta de 
ser _informado_--:- porque ele está de posse de 
Cópias de_depoiinentoS colhidos po'r eStá comis
s~lo" e· outros elementOs...:... de como e te COnseguiu 
essas cóPias, em que condições, o que mais ele 
conseguiU do procedimento que estamos reali-
zando. ' ' 

O SR. CHAGAS RODRIGUES --'- Perfeito, Sr .. 
_. O SR. u\cio VERlSSIMO .~ Segu;.,db ~ S.~na
dor José lQnácio me informou, a. ·cópi_a desses 
documentos é de _domínio públicq e ,podE: ser Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ltamàr FrancO)..:...._ V. -Ex· 
tem a pal~vra. · · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - O Sr .. Secre
tário particular do Presidente da República enca· 
minhou _alguma papeleta ou algum documento, 

· re<:;Q!Ilendando _liber?tção de ordem do Presidente, 
Sem que ~6Uvesse autbrizi:!.ção do Presidente? 

o- SR. LÚOO VERÍSSIMO - Dustre Senador, 
· e_u n~o poderia confirmar esse fato a V. f:.x&. Mas 

isso é tão fácil de ser respondido, consubstan· 
dado em tantas provas, que bastaria esta Comis
são sOlicitar ou à própria Secretâr1a Particular da 

, Presidência ou à própria Seplan cópias de docu
mentos que tenham sido enviados pelo gabinete 
do Sr. Secretário PárficUlar. E vou mais: naquela 
lista publicada pela Folha de S. PaUlo, no dia 
3 de fevereiro, a C6rriissão.teri1 faCilidãde -de verifi· 
car" todos õs Pedidos-que foram feitOS através 
· de papeletas do gabinete parlicula:r do PreSidente 
da RepúbliCa. · 

O.SR. CHAGAS RODRIGUES - Agradeço-lhe 
e pediria, dado o adiantado da hora/ que v. s·, 
tanto quanto possível, respondesse com· objetivi
dade e concisão. 

Quando V. 8', Dr. Lúcio Veríssimo, foi chefe 
de gabinete, alguma empresa, algum procurador 
solicitou audiência ou foi recebido para agilizar 
processos de liberação de verbas? 

O SR. LÚCIO VERlSSJMO - Não, Excelência. 
_ Com bastaote ênf;;tseL Excelência, não. 

. ÜSR~ÔÍAGAS RODRIGUES .:..obrigado. 
Agora:. a terceira pergunta: passou pelo- Gabi

nete de V, S' autorizado pelo Presidente, por qual
quer outra autoridade ou. pelo Ministro, _algum 
piàcesso de autorização ou de liberação de recur
sos para construção de uma ponte, ligando a capi
tal do Piauí, Teresína-; a outra: cidade que fica no 
Maranhão; na outra margem do rio Parnaíba? V. 
s•- tem conhecimento da liberação de re_cursos 
para -construção d_e mais uma_ ponte no rio Par-
naíba? -. · -

O SR. LÚCIO ~SSI/>\0 - Excelê~cia, vou 
_ resQQJ1d~t_n_@;_ nãQ t_enho conhecimento. _No en
tanto, a própria comissão pode responder a V. 
Ex" se agora, pelo momento, for permitida a leitura 
daquela listagem que saiu na Folha de S. Paulo. 
porque ali estão todos os processos liberados pela 
Seplan, até~ se for o c-aso, esse do próprio rio 
Pamaíba. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Obrigado a 
v. s·· 

- -retirada lá na Assessoria da Corriis~o e foi. Q "que 
eu fiZ, 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -V. Ex' 
está com a palavra, nobre relator. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presi
dente, a portaria que retirava poderes· do Secretá
·rio-Geral e que foi elaborada pelo· então ministro, 
à época em. que teria _Sído pufulicada no Boletim 
interno da Seplan, que não- foi public-ada no Diá
rio .O~c~~l pa Untão, ela, Independentemente de 
qyalquer çli~cussão juridica, produziu ou não efei
tos, isto é, o _secretári~geral deixou ou não_ de 
ter, na prática, a competência que ali lhe era retira
da? Ele continuou ou não praticando os atas que 
ali lhe estavam sendo proibidos? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIM"O ---' Infelizmente, não 
posso resporlder a· V. 'Ex". 'p(m:ju'e a portaria é 
do dia 30- de nOvembro,' e'xatamente a mesma 
data em que eU ~e retirei ~a. ~epTan. 

O SR. RELATQR (Carlos Chiarelli)- Há algu
ma coincidência entre a portaria e a SUC!_ r_etirada? 
Há um processo de casualidade ou de causa
lidade? 

O SR. Láao· VERfSSIMO ....:.._NãO posso- irlfor
r'nar a V. Ex', não tenho 'a certeza, não posso 
responder. ' ' . 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelll)- De quan
do é que tratava a portaria que V. 8' se referiu, 
de autoria do então Ministro Aníbal Teixeira, que 
concedia podereS e cõmpetências ao Secretário
Geral Gartenkrant? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO .-T onho aqtJi, coin
cidenteme_nte, pelo menos três portarias, Sr. Se
nador. Uma é do dia _29 de abril de 1987, que 
não foi revogad~ nessa Ó\.l.tril, portaria: "Delegar 
competência ao Sr. Secretá_(ió-GeraT, Dr. Garten 
Kraut, para, ouvida a Secretaria de Controle Inter
no e nos termos do art. 82 do Decreto-Lei n" 
200 •. -Pronunciar-se em prOceSso d~ tomª-.d~ e 
prestação de contas das unidades e entidades 
desta secretaria". 

Ou seja; esta é uma poitaria de coordenação. 
A outra portaria é de 7 de. maio: . 

. "Del,:gar competência ao secretário-geral ad
JUntO.v 

Essa aí é de adjunto, não interessa. 
Portaria n~ 164, de 9 de setembro. 
"Delegar competência ... "- Descu1pe-me, se

nador, aqui é ao diretor-geral do Departamento 
de Administração_~ ____ _ 

Então, tem pelo menoS uma portaria que está 
aqui comigo, pelo menos uma, do dia 29 de abril 
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_e que dá competência ao Sr. SeCre.tário~Geral para . 
pronWlçiar-se em processos de tomadas e presta- , 
,ção pe ,cpi;J.t,ru; d,;Js. unidades _e, entidades dessa 
secretaria. . . . . . 

/Jú estava a supervisão, a coordenação que lhe 
era afeta. 

· bSR. REÍATO~ (Carlos.Ct,~r~lii) _ _:__Sr .. Presi
dente, sobre esse aspecto, eu solicitaria uma ges
tão da comissão. Toma-se óbvio que a portaria 
que dava poderes ao secretárlo-g~çal lhe dava 
poderes que são quase de _correntes, isto ~- é· . 
um desdobramento daquilo que já é contido na 
própriá comPetência do secretário-geral; não ino
va, não agrega. Enquanto que a portaria que retira 
poderes, realmente, é uma castração básica, em 
toda a competência de um se(:retário-geral, pelo 
que se conhec_e de uma estrutura de ministério. 

O SR. LÚOO VER[SSIMO -V. EX permite-me 
um aparte? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Um mo
mentinho, porque· estou~me dirigrhdo e fazendo __ 

· um requerimerrto à Presidência, lião estou argüin~ 
do v. s· Quando- o fiZer, v. 5' terá todo o tempo 
necessário para responder: · · 

Em face desse fato,·reqUeiro que se caracterize 
a cons_eqüência direta da_ portaria· de 30 de no
vembro. Produziu ou não-éfeitoS? Foi ou não tirã~ 
da do se·cretário~geral essa soma de atribuições 
que são fundamentais? E, se ela foi assin-ada, data~ 
da, publicada no boletim interno e não teve conse
qüência prática, porque não teve? Qliéni impediu 
que ela tivesse co~seqüência prática? Po~:que, se 
é um a~ do 111i?lstro d~ ~tadq, p!Jblica~se no 
boletim e :-~~ ~~segue çhegar ao._ seu roteiro 
final- que é o Diário Oficial da União -alguém 
mais forte que o ministro impediu que a portaria 
que tivesse cons.eqüêrida legal e desdobramento 
lógico. Se teve, como justificar que um ato que 
não_ se completou, em termos juridicos - que 
não teve a publícação ou, pelo menos - pode 
até se discutir - em prihcípio, que deveria estar 
no Diário Oficial da União, por que não chegou 
ao Diário Oficial da União e, mesmo assim, con~ 
seguiu ter valia, conSeguiu ter eficácia? Porque 

·lião foi ao Diário Oficial da União?f Era para 
que terceiros não a vissein? Por que não chegou 
ao Diário Oficial da União? Algum poder mais 
alto" que se alevantou impediu que o ato do minis-
tro pudesse chegar ao Diário Oficial da União? 

Então, predsamos saber, primeiro, se ele pro
duziu efeitos práticoS, se castrou SeCretáriO-geral 
ou não; e o desdobramento complementar, que 
é- matéria, inclusive, da aCareaÇão a ser feita e 
da indagação a ser feita ao antigo ministro, além 
do levantamento _de provas na Seplan. 

É a providência e a gestão que peço que se 
tome. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -APresi~ 
dência vai diligenciar no sentido de atender às 
solicitações de V. Ex' 

O SR. RELATOR (Carlos- Chiarelli)- PerguntO 
a V. s~ o s_eguinte: V. S• tein conhecimento a res~ 
peito de que teria havido alguma solicitação do 
ministro~chefe da Casa Civil e do minis1i0-chefe 
do Serviço Nacional de Informações ao então se
cretário-geral, num determinado momento desse 
processo conflitivo entre secretário-geral e minis~ 
tro, para que o secretário-geral, que se mostrava 

disposto - segundo depoimento, .do secretário
geral__._ a não continuar na Seplan? Que ele tenha 
recebi_do, pessoalmente, uma solicitação de$Ses 
dois ministros, pa~a _qu,e fosse cpndescendente_ 

--cuidado. Então, V. ·s· diz que esse é o único fato 
de que v. s• tem conhecimento? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Perfeitamente. 

e continuasse na Secretaria Geral da Seplan, ape~, _ O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• não 
sar dos_contlitos existentes, que chegavam ao co- . tem conhedmento daquilo que a Polícia Federal 
nhecimento dos próprios ministros- de Estado? . informa, de que o SNI, inclusive esteve fazendo 
V. 8' sabe do fato?._ Se sabe, a versão é correta~ investigações em cidades referidas coino destina~ 
ou desconhece 6 fato.? · tárias _de recursos além do limite de sua capaci

O SR. LÚCIO VERÍ_SSIMO----:: Não sabia do fato. 
Tdmei Conhecünehto através do'dej>OimerrtO do 
Dr.Michal. · 

O SR. RELATOR (Cé~dos Chiarelli)- V. 8'-sábia 
que o seMÇ:o Nacional de Informações de"sde 
fins do ano pass~do, realizava ou realiza investi
gações e-procedimentos de ~sdareciment9 a res
peito da situação referente à liberação de verbas, 
à irltermediação, etc., referente à Seplan? 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO ..,... Não, não sabia, 
ein -termos:-Noentar').t9, jâ' que-me fÕi perguntado, 
eu voU j)êlssa_r _-·se V. ~ me perTnitii', neste 
n16nlchltó __ .:.:._ às ffiãOs desta comissão, para co
nhecimento desta comissão, um relatório que foi 
passado ao Sr. Ministro~Chefe da Seplan, pelo 
Diretor da DS~ da Seplan, no dia 30 de setembro 
de I987, __ em que-ele diz o seguinte: 

'Venho, pqr este intermédio, levar ao conhe
cimento de V. EX' que, atendendo à solicitação 
da Agên~ia _Ce!!tral do _S_~rviçÇ> Nacional de In
formaçôes, "órgão~matriz do sistema, esta divi
são produziu o_ docLJmento do anexo que versa 
sobre a participaçãO. dã Sarem e Seplan na 
alocação e, libe~ação de recursos federais para 
'os muriidpios e estados da Federação." 

Não quer dizer com isso que estivesse fazendo 
fti~esj!gação. Apenas, nesse Informe no 29/87 o 
Sr. Difetor do DSl iliforma, exatcimente como é 
o fluxo de documentos de pedidos para a libera
ção ·de recursos da Seplan. 

O SR. JmAHv MAGALHÃES~ Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

Ontem, eu havia solicitado _ao depoente que 
informasse se teria ou não conhecimento de.qualR 
quer ação do SNI, na S_eplan, a resepito de libera~ 
ção de recursos. A resposta foi negativa. Hoje, 
parece-me que está haveri.do uma retificação da 
respoSta anterior; de que mesmo não sendo a 
respeito de qualquer investigação era de uma soli
citação de informações da Agência Central e que 
teria sido respondido pela Seplan. Ou houve uma 
má compreensão da indagação anterior ou uma 
falha de memória. 

. O SR. LÚOO VERÍSSIMO - Pode ter sido as 
duas _coisas, uma má interpretação e uma falha 
de memória. O fato é que cOmo estamos na riles~ 
ma reunião e se V. EX• considera que este informe
do Diretor do DSI está relaCionado com a per~ 
gunta _de V. Ex~, então, efetivamente, aí está a 
resposta, o dOcumerito da DSI exatamente dizen
do coino era o fluxo_ da tramitação dos doeu~ 
mentes da Seplan. 

_ O SR. RWTOR (C~nTOS Chiarelli) -O docuR 
menta é tnte_ressante._Com data de 30 de.setem
bro e ê uma informação da_DSI, da Seplan, que 
atende solicitaç~o da AG_ência Central do SNI; 
então, houve uma IniciatiVa- dã Agência Central. 
ls$o, evidentemente, será examinado com _todo 

dade de solicitação? 

---O SR. LÓOOVERÍSSIMO-Não,senhor. 

O SR. RElATOR .(Cªrlos Çhiarelli) - Nunca 
ouvi falar? 

_ O SR. LÚOO VERfsSIMO- Não, senhor. 

o SR. RELATOR (Carlos Clii8Fe]Ji)- v. s~ tem 
conhecimento de que o ex~Ministro Aníbal Tei
xeira prestou_ um depoi.mento pefante uma comis
são de fiscaliz~ção d~ Cân;Ji;!r;;l_ 9-os Dep_utados? 

O SR. LúCIO VERfSSfMO - Eu seu que ele 
prestou depoimento, mas não tenho conheci
mento do seu depoimento. 

. O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Naquele 
depoimento, à folha 4/88, L~v, -o ex-ministro diz 
que __ e~ d9 seu feit9 __ afastar se!Vidores discreta

. Q'lente do cargo que ocupavam quando ocorriam 
denúncias. V. 5' ocupava um cargo importante 
e foi motiVo de_ uma sérle_-de Críticas públicas. 
V. S' estaria .dentro desse conceito do afastamento 
do ministro, por força de denúncias dos setvidores 
de quem ele se liberava, dizendo que não queria 
dar os nomes aos bois, que daria em oportu
nidade adequada? COmo até hoje os bois não 
apareceram ... Como V. S• tinha- um cargo de con
fiança, como sobre V. s~ pesaram uma _série de 
açusações sobre _as_ quais não faço juízo de valor 
nem me cabe nessa hora - farei no momento 
oportuno - e se impõe a presente pergunta -
quer dizer, é o depoimento do seu ex~chefe com 
relação a estratégia que tinha de afastamento de 
elementos da sua confianç·a quando sobre os 
mesmos pesavam acusações (V. 5' de lá saiu 
no dia 30 de novembro e ele continua no minis· 
tério) haveria eriquadiamento seu nessa- situação 
ou V. s~ não estaria nesse rol a que alude o minis-
tro como estratégia de despedimento dos seus 
servidores? · 

O SR. LÚCIO VER!SSIMO- Diga a V. Ex• que 
não. Saí por pedido meu, já relatado aqui na co
missão, bem antes dessa data, no mês de s_e_tem
bro, quando realmente _o meu estado de saúde 
não me dava condições de ficar até altas madru
gadas trabalhando para o Sr. Ministro e, mais ain~ 
da, tendo em vista os problemas todos que gera
vam na administração entre a minha pessoa e 
a do_Sr. Secretário-Geral. Vai chegando um mo
mento, Sr. Senador,-em que não dá para conti~ 
nuar, era eu oU eJe. Então preferi sair. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi) - Então, 
não é difícil estabelecer um certo _nexo causal 
entre aquela portada e a sua saída. Não é? 

O SR.--LÚCIO VERÍSSIMO - Desculpe, sena
dor, eU não ... 

O SR. RELATQR (Carlps Chiar~lli)- Pela sua 
informação não parece tão difícil estabelecer um 
nexo causal entre a sua saída, no dia ~O de novem~ 
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bro, e a portaria restritiva de competência do se
cretário-geral. Não precisa ser multo brilhante na ... 

o SR. Lúao VERfSSIMO :: .. : É uma dedução_ 
de V. Ex' 

O ~~- RELATOR (Cáries Cfuarelli) - É? Só 
dedução minha? V. s~ rátifica o .que acaba de 
nos dizer: ou eu ou ele. No mesmo dia V. S' diz 
que se afastou, também por razões de saúde, 
mas sobretudo pela incompatibilidade absoluta, 
e nesse dia há uma portaria que tem seu trânsito 
interrompido e que nós hão Sabemos que eficácia 
produziu; que, de certa forma, penaliza o secretá~ 
rio-geral. Então um sai, o oUtrO é penalizado, ·e 
V. S• não chega a coDduir se há relação entre 
os dois fatos, apesar de ser homem da intimidade 
do poder da Sej>lan, onde se originaram essas 
decisões? 

O SR. LÚCIO VERfsSIMO -Veja bem. 

O SR. RELATOR (Carlos Ch;arelli)- Será que 
V. S• estava tão desatento assim? 

O SR. LÚOOVERÍSSIMÓ ..:__Veja bem, Sr. Rela
tor. Acho que cassação da delegação de compe
tência, não perializa o secretário-geral, ao contrá
rio, alivia; segundo, é que essas atribuições que 
o Sr. secretário-geral tinha, ele as tinha por delega
ção de competência do Sr. Ministro, que pode 
ser retinida a qualquer momento. Então, não era 

mais amplitude, nós recebemos-uma informação 
de que o ministro levou consigo uma equipe para 
assessorá-lo diretamente. TrotJXe, com ele, para 
a Seplan, e fonnou esse grupo, grupo que poderia 
até estar identificado pelas treze pastas. Mas não 
apenas pelas treze pastas, o gruf>o que o asses
sora diretamente que eram pessoas que ele, certa
mente, tinha confiança na lealdade, e haveriam 
de ter competência profissional, era um juízo dele 
ao fonnar a equipe. v. s• veio para desempenhar 
essa tarefa, tem ·atrito" com o secretário-;geral. En

- -~o. a pergunta que lhe coloco, parece que havia 
duas vertetlJes 'de poder, dois mundos à parte 
que se -conflitavam de_ quem era ligado com o 
ministro. Se nenhum dos dois era ligado ao minis
tro temos treze estruturas de poder e, realmente. 
uma administração incrível, de estranhos, é uma_ 
relação· de pessoas totalmente estranhas, e aí eu 
vou ter dúvida de que possa ter qualquer êxito 
administra~o, Ali~:s. em qualquer estrutura de or
ganização, quando todos _são estranhos se c-onfli
tam. Mas aí é um juizo de valor, que também 
não cabe. Eu Vç:.lfo à pefQuilta lOicial, lerribrando 
que o ministro formou uma eqUipe. V. S• fazía 
parle dessa equipe, era o coordenador da equipe? 

O SR: LÚCIO VER[SSIMO - Eu latia parte da 
equipe, não era o coordenador. 

privilégio; não era função do seu secretário, era O SR. RElATOR (Carlos Chiarem ) - Quem 
uma função adicional ao seu trabalho de coorde- - coOrdenãva, fora o ministro, evidentemente, 
nar, de planejar, conforme o próprio secretário- -quem era o g-estor, pof quem ·passavam as coisas? 
geral declarou aqui, que as funções dele na secre- Porque aqui também se disse, e não foi só um 
taria-geral, como·secretár!o~geraJ, eram de coor~ depoimento, pelo menos dois· disseram que o 
denação e planejamento e, executivamente, aque~ - --chefe de gabinete era todo-poderoso. Inclusive 
les que lhe foram- atribuídas por delegação de se disse, e V. S1 parece não demonstrar, aqui pelo 
competência do Sr. Ministro. menos mõstra muito tranqUilidade, o que é bom 

no depoimento, mas que setia um homem de 
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) ....:..... Dr. LUdo humores altos e baixos, que dependeria de rea

Verissimo, V. S• nos dá a interpretação de qu_e- ções- muito contundentes, que .tinha um cont,·n
o secretârlo~geral, nesse dia, teve um prêmio, foi gente de poder muito forte e que as coisas passa-
aliviado, provavelmente foi vitorioso dessa queda vam todas por v S• p eh · · t . . ara egar ao mm1s ro, 
de braço; é o que eu posso raciocinar. Bem, mas passava por V. s~. E 0 que saía de decisão de 
isto aí é um problema secundário. poder do Ministro, também passava por V. s~. 

A pergunta que lhe faço é a seguinte: V. S• N. se centra_lizaría o motivo de ci)oque entre chefe 
era um homem, provavelmente continua sendo. de gabinete e s_ecretário~geral, porque se o chefe 
ligado pessoalmente ao ex-Ministro Aníbal T ei- de gabinete não tivesse pOderes, por que o secre
xeira, digamos, amigo do ex-Ministro Aníbal T ei- tário-geral se atritaria com ele? Então, V. s~ tinha 
xeira, tem vinculações políticas com ele, senão !Jm paPel importante na estrutura, não só funcio
não iria o_cupar a chefia de gabinete, um cargo na!, mas política, de poder. Ou não tinha? Era 
de confiança, de assessoramento direto, ou não. alguém que não tinha nenhuma força decisória, 
Quem teria ligaçCies politicaS Pessoais e afetivas só recebia a papeleta do ministro e entregava 
de solidariedade com o ex-Ministro Anibal Teixei- - a alguém? Porque várias vezes V. 5' deu a idéia 
ra? V. S• ou o secretário-geral? assim: entregava a papeleta, entregava e não tinha 

O SR. LÚOO VERfSSIMO - No meu modo 
de entender, nenhum_ dos dois. Sabe por que, 
Sr. Senador: a minha relação com o Sr. Ministro 
e.ra relação funcional. Eu vim para a Seplan, eu 
VJrn para a Seac, na Presidência da República, 
em janeiro, ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) ,_Eu quero 
dizer o seguinte: eu não_ estou discutindo aqui 
se V. s~ tem qualificaçaO ou ~o; não é iSto que 
estou discutindo, a qualificacào profissional, no 
caso. Eu o estou inquirindo sobre a vinculação 
pessoal, dado o tipo de cargo que V. S• tinha 
de chefe de gabinete, de coordenador da equipe 
que foi com o ministro para a Seplan. Porque 
todos informaram aqui, talvez seja o antecedente 
para que a pergunta possa ser respondida com 

mais nada. V. S• não sabe quais empresas inter
mediavam, gravitavam na órbita do ministério; V. 
S• não esta a par da situação dos funcionários 
porque não era o _seu setor; V. 5' não recebia 
as petições, porque elas vinham à Presidência 
da República; V. S• não acompanhava o processo. 

. porque seria de outro Setor. Então, fica uma per
gunta: quer dizer, 4tnto poder identificado por tan
tos que lá trabalhavam e que atuavam na Seplan 
e V. S• vem aqui com uma humildade franciscana, 
de alguém que não tinha, afinal das contas, nada 
com a hü;;tória, estava passando pela Seplan e 
só fi_cava ali - de uma maneira simpática -
deixando as coisas flu:írem e vendo o choque. 
nundá, aqui; que tlnflà uni chOque terrivei de po
der com o secretário-geral. a ponto de dizer: ou 
ele ou eu. Se não tem poder, por que vai disputar 

com o secretário-geral uma posição, que também 
se diz que ele tinha pouco poder? Disputavam 
o quê, na verdade? ,Se ningdéni" tinh'ª- põdei', que 
disputa era essa? E_ isto que precisamos saber. 
O nosso prOblema não é, realmente, índagar ou~ 
tras coisas; queremos chegar a determinados ob
je_tivos. Qüem tínha Pod"er? Queni gena a Situação 
na Seplan? Vou continuar a pergUnta, porque é 
preciso situar. 

v. s~ disse, no decurso deste depoimento que 
iniciou ontem, qui! o ministro Aníbal Teixeira é 
bode expiatório. O MiniStro Anfbal Teixeira, numa 
entrevista_ ao jornal_ disse que "quem lfberava ver
bas era o Presidente_ da República, de um lado, 
e -o- Secretário-Geral -de oiltfó"; V. s~.- de certa 
forma, aqui confirmou; quer dizer, ao final. a pala
vra decisiva "imprima-se" era do Presidente da 
República; o ministro levava o processo. Então, 
vamos e venhamos, quem decidia,_ quem tinha 
o poder, como era essa estrutura? Porque, se se 
discute intermediação de verbas, alguém interme
diava junto a alguém que deliberava. Ninguém 
vai intermediar junto a alguém que não tem poder. 
Intermediar o quê, se _eu não ll!?~ro- nada. Por 
que alguém_ vai_ bucar-me influerí.ciar a respeito 
da minha decisão?" EntãO,_ eSse flUXograma, esse 
organograma prático é que precisamos saber. 

- - ExPliCa-r- cOriro é no decreto, rigorosarriente, 
nós sabemos. É aquela história; na teoria a prática 
é outra, ou na prática a teoria é outra, Queremos 
saber como é que era, rigorosamente. a situação 
Já, na estratégica da _S_eplan. Decretos á parte, 
legislação olhada com iriterpi"etação rigorosa do 
pragmático~ porque riós já vimos que havia uma 
des-cõõrden~ção, ficando aí a grande dúvic:la_: ela 
_era· intención"al?- Ela era por fhcompetêntia? Ela 
eta por delirio- de _prestação de serviço público? 
A que se devia ess_a descoordenação? 

E esta a pergun~ que faço a V. s~. 

O SR. LÚCIO VERISSIMO - Sr. Relator,- vou 
fazer minhas as pãlavras do Sr. Sêcretáiio-Geral 
de que o- Ministro :Aníbal TeiXeira procUrou um 
servidor público - ã sua administração era cen~ 
tralizadora - evidentemente que procurou, con
forme o pr6prio secretário-geral atesta no seU de
poimento. se não -me falha a memória, que o 
Ministro Aníbal Teixeira proclii6u moStréir a ele 
que· a administração dã Seplari deveria ficar com 
o gabinete; daí uma das razôes por -que come
çaram a haver os desentendimentos; é que o Sr. 
secretário-geral não se sentia confortável com o 
fato de perder, ou de deixar também de admi
nistrar a Seplan, de ter direitO àquelas portarias, 
perder a competência que foi transmitida ao se-
cretário-geral em gestéles ant~riores. -

Cabia, realmente, ao nosso Ministro Aníbal Tei
xeira a decisão. E,evidente, _a responsabilidade, 

-- também, daquno--que levava~ ao Presídente; não 
Vamos negar:- Cabe, Slffi, a responSabilidade aO 
Ministro Aníbal por aquilo que levava ao Presi
dente. Agora, V. Ex~ me pergunta onde está a 
ponta. Se esta_ POnta eXistia-, -onae elã --eStá? Se 
o Sr~ Ministro recebia - quaSe que 99% do seu 
tempo de audiências estava por conta de receber 
Os srs. constiti.lirltes, delegações de prefeitos e 
líderes municipais -e estaduais, rapidamente -
ro, 15 minutós de despacho Com cãda grupo; 
ou com cada autoridade- se dali S. EX', com 
-~responsabilidade que lhe era afeta, decide levar 
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um pedido, ou dezenas de pedidos ao Sr. Presi
dente da República, para apreciação de Sua Exce
lência e autorizaçãO do mesmo, e, em seguida, 
trás _ao Gabinete essa documentação e me deter
mina que seja encé'!rriinhada ao -Gabinete Civil pa
ra publicação e, num ato de __ rotina, o serviço de 
protocolo, serviço -qUe chamamos de apo!o admi
nistratiVO do Gabinete do Mlni.Stro, ertcaininha es
sa papelada, esses processos, já com os créditos 
autorizados pelo Sr. Presideilte, volto a Iiisar este 
ponto, Sr. Senador - jif autonzãaos os Cféditos 
pelo Sr. Presidente, não a liberação do dinheiro 
- ele autorizava o créclito, não a liberação do 
recurso. 

Então, eSses-documentos eram passados à Se
cretaria-Gera! diretamente aos órgãos a ela vincu-
lados, Sarem, Iplan e F AS. --

Já afirmei antes, Si'. RelatOr, já está consignado 
aí nesta cOmissãO que um processo ou "n" pro~ 
cessos eram engavetados em algum departamen~ 
to, só poderia ser num dos órgâos_da Secreta· 
ria·Geràl. Aliás, sobre isso, senador, eu devo iemR 
brar a esta comissão, esta egrégia Comissão, que 
no depoimento-do D'r. Romeu Tama,digr1o Dii'e~ 
tor da Policia Federal, S. Sã.~infofma que havia 
recebido, se não me falha a memól"ia, informãçào 
de uma prefeitura do Ceai'ã, de ·que 6 prefeito 
havia sido procurado por um Sr. Ivo,- e o Dr. 
Roméu I unia põderá esclarecer bem a esta co
missão, agora em detalhes- e que esse Sr. Ivo 
teria informado que as coisas estavam difíceis 
com a saída do Ministro Arúbal Teixeira. Mas, pas~ 
sados uns dias, esse Sr. Ivo terlaj_do_à presença 
desse prefeito e lhe teriá dito qUe os contatos, 
os mecariismos haviam sido restabelecidos e que, 
então, o. prefeito poderia pedir as verbas que, me;. 
diante a eventual comissão de tanto, e elas seriam 
liberadas pela Seplan. 

Quero informar a esta coffiiSSãO; OObre relator, 
que_S. Ex' o Ministro João Baptista de Abreu hou· 
ve por bem fazer devolver a todos os órgãos de 
origem os servidores requisitados pelo Ministro 
Anibal Teixeira. Demitiu do serviço público todos 
os servidores que o Ministro Aníbal Teixeira havia 
contratado via Ipea ou por designação de função 
de assessoramento superior ou direção e assesso~ 
ramento superior. Demitiu secretárias, todos,ao 
que me _consta, foram demitidos. 

Então, à sua pei'gunta, faço outra a esta comjs.. 
são: Essa informação que nos chega da Polícia 
Federal, desse Sr.Jvo, no Ceãrã~ de que os meca· 
nismos haviam sido restab_elecidos, esses meca· 
nismos já não .estavam implantados na Seplan, 
quando ali entrou. o_ Sr. Ministro Aníbal Teixeira? 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) .- É uma 
afirmativa sua? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO c- !;:u não posso 
aftrmar, está no depoimento do Dr. RomeuTuma, 
é apenas uma ilação. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~ Evfdente~ 
mente que a comissão está investigando esse fato 
e, no depoimento do Dr.- Romeu Tuma, muito 
a propóslto-·c[tado por V. Sa., foi dito que no de· 
CW"SO do processo de levantamento de situação 
- e aí se refere ao periodo em que V. Sa. era 
Chefe de Gaóinete e o Dr. Aníbal Teixeira, Ministro 
- as liberações eram mais apressadas do que 
costumavam ser, de que, nesta época, houve ra~ 
zões suficientes para a instauraÇão de origei'n de 

um processo investigatório; de que se pode identi
ficar qUe há fatos delituosos. Essas expressões 
todas eu as cito, porque colocá-las entre aspas, 
estão às folhas 20, 76; 81 e 119 do depoimento 
e;- aõ final, às folhas 64 diz: a Seplan estava sob 
suspeição. 

Então, V. Sa., que está tão a par de todos os 
depoimentos, inclusive desse - e louvo o seu 
interesse, a sua organização coin relação ao 
acompanhamento da matéria -deve ter evfden· 
cia~o aquilo que __ diz também no depoimento do 
Dr. RomeuJuma, às folhas 41 a 45, de que exis
tem 16 processos, àquele momentO em qtie pres
tou depoimento~ rigorosamente comprovados de 
intermediação. As folhas 18 ele nos mostra que 
havia_ c_9ntratos _com prefeitUras, contrato~ padro-
niza.dos de ordem de cobança de 20% e contrato 
de risco, que não pode ser considerado, evidente
mente, um contrato de assessoramento técnico 
porque no contrato de assessoramento técnico, 
o cidadão faz o projeto e cobra "x". O contrato 
de risco implica a _gestão de liberação do recurso; 
ganhar o resultado ~ a medida fmal, é uma opera
ção .. por resultados". - -

Então V. S• .... se tudo isso hoje é. matéria cons· 
~nte de processos, se tudo isso já leyou a Polícia 
Federal a essas comprovações, se tudo Isso está 
aqui na Ca~. V. 8', que era chefe de gabinete 
do ministro, e o_ foi até o dia 30 de novembro, 
e a grande maioria desses fatos ocorreu antes 
do dia 30 de novembro, V. S• nos dirá que tem 
conheciinentõ-·deSSés fatos oü nos repetirá que 
desconhece totalmente toda essa série de infor· 
mações, de provas e de ilações _qecorrentes dos 
fatos levantados e das provas colhidas? 

O SR. LÚCIO VER(SSIMO -Já transmiti a esta 
comissão, nobre relator, 6 fato de que uma denúnM 
cia que noS foi formulada, em que nós podíamo_s, 
realmente, nela nos basear, essa denúncia foi leva· 
da ao .conhecimento do diretor da DSJ; Coronel 
Walter Félix. foi feita uma investigação, e nada 
se consegUiu apurar. 

Veja bem, Sr. Relator, V. Ex~ ontem, e o Sr. 
!?residente_ depois me corrigiu, eu não poderia 
dar aqui a minha opinião, a não ser sobre fatos. 
Mas exiSte um fato neste caso: o eminente-e ilustre 
Diretor·Geral do Departamento de Policia Federal 
ínforma sobre esse contato, e.ssa já certeza sobre 
as dezess.eis prefeituras do Estado de São Paulo 
que teriam realizado contratos com escritórios de 
intermediação. Eu não conheço quais são as pre· 
feituras e não ·conheço os contratos de _interme· 
diaçáo, nem se são contratos de risco ou não. 
Mas tenho_ certeza que já, a essa altura, o Dr. 
Romeu Ti.lma e a·sua ~quipe, que é- superefidente, 
já terá condições de ter obtido depoimento sufi~ 
cientes para incriminar "a", "b", ou "c", dentro 
d~ Seplan ou de qualquer outro ministério, por 
ter_ recebido ou ter aquiescido em conversar, ou 
ãCeitar comissão ou gratificàção para agilizar pa· 
péis ... 

0-SR. REi.ATOR-(Carlcis dtiãrenif...:..:.. Minha 
questão é essa: V. S' continua informando que 
não tem conhedmen~ algum? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - A não ser aquele 
que denunciei ao Sr. s&retárlo·geral, por ordem 
do Sr. Ministro, e que foi passado à DSI, que 
produziu um documento alegando que nada pôde 
ser confirmado. 
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_O SR. RE.IJ\TOR (Carlos Chi~relli) -Apesar 
da informação que v. s~ acaba de d~.t: aqui, de 
que o cidadão de nome Ivo_ informou, com relação 
à Prefeíturãâó Ceará, que foram rorripidos vínCu· 
los que existiam antes e qUe agora foram reatados 
é sinal que existiam antes,_ também? Mesmo a 
presunção que vale para diZ'er que a informação 
dada de que os vinculos_reatados estã_q_e.fetjvados, 
é de que antes existiam também .... ó1,.1 V. Ex_• ... 

O SR. LÚOO VER[SSlMO- Na minha opinião, 
se me é permitido expressá·la, Sr. Relator, se esse 
Sr. Ivo fez a alegação de que o mecanismo já 
estava restabel_ecido,_é de que existia antes, mas 
em qual periodo ele não diz. Evidentemente que 
a essa altura, tenho certeza, o Dr. Romeu Tuma, 
através dos seus elementos já tere\_ colhido o de
poimento do Sr. Ivo e poderá prestar essas infor· 
mações à comissão: 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- O ex-Mi
nistro Arubal Teixeira levava ao Senhor Presidente 
da República, para despacho, os pedidos de con
cessão de verbas? _ 

O SR. LÚCIO VER(SSIMO - Pelfeito! 

O SR. RELATOR (Carlos Chiorelli) - V. Ex' 
sabe de casos em que eram rechaçados, e~ 
muitos? Ou a prática mostrava que era preparado 
o expediente, feito o encaminhamento, o aviso, 
o EN\, emfim, levado ao Presidente, e era pratica
mente uma rotina o Presidente acolher a proposta, 
a sugestão, ou o pedido do ministro? Ou S. Ex" 
trazia a metade de volt", "o Presidente não acei
tou". Havia um crivo efetivo ou era um ato apenas 
formal de homologação da autoridade superlor? 

O SR. LÚCIO VERÍSSIMO - Não. havia um 
crivo efetivo, não só por parte do Senhor Presi
dente como por parte, também, do Sr. Ministro. 
A verdade é que se a Seplan fosse atender a todos 
os municípios... - -

O SR. RELATOR (Carlos .Ch.iar~lli) - Descul
pe· me, mas qual o ministro que V. s~ fala? 

O SR. LÚGO VERÍSSIMO - O Ministro Anlbal 
Teixeira. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Não, j6 
estou falando nos casos que ele leVava ao Presi
d€:nte, não nos que ele não encaminhava. 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - Sim, quer dizer, 
ãntes de levar ao Senhor Presidente, o Sr. Ministro 
Aníbal Teixeira fazia a sua análise, _ele fazia a sua 
análise depois de receber o pedido, ou até de 
negodar com o próprio Constituinte que ali esti
vera com ele, ou então a_ própria delegação do 
intérior. Ele tinha o seu fee/ing pessoal, a sua 
diretriz, ele tinha como mihistrõ a condição e a 
responsabilidad~ de dizer: "voy atender o muni· 
cípio tal vou sugerir o município tal para o Senhor 
Presidente porque esse precisa e esse outro aqui 
não precisa tanto''. Ou seja, "estou atendendo 
a esse, esse, esse município do Sr. Senador, ou 
do Sr. Deputado, da origem dele; eu posso, então, 
atender mais tr:ês, ao invés ·de atender aos seis"! 

Então,-issci eí"a respoh'sabilidade dele, e ele leva
va· ao senhor Presidente aquilo que ele achava 
que realmente era necessário, era urgente e nós 
pode riamos atender, t~ndo _ em vista as verb~s 
de que dispúnhamos, os fundos_ da Seplan. 
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O SR. RElATOR (Carlos Chiaremr....::. Efitão 
9 ministrO tinha uni. j:)fírriekO poder decisório; quer 
dizer, alguns rodavam no vestibular_ do mirUstro? 

O SR. LÚOO VERÍSSIMO- Claro, a responsa
bilidade era dele, como ministro. 

O SR. RElATOR (Carlõs Chiarelli) --Sifn, a 
responsabilidade de decisão preliminar; quer di
zer, quem não tivesse o acolhimento dele não 
tinha a chance de chegar nem ao Presidente? 

Então, a primeira decisão era do ministro? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO -Se por acaso um 
parlamentar não_ se sentisse satiSfeito com as in
formações que o ministro transmitia, ele ia ao 
Presjdente e pedia. Isso várias vezes aconteceu._ 

O SR. RELATOR (Carlos Ch!81'elli) - E desses 
que ele levava ao Presidente, voltavam muitos pe
didos rejeitados? Ou e-f'á um fato ·cte' CiiãilCeJa 
homologatória usual? 

O SR. LÚCIO .VERfSSIMO - Não, voltavam 
muitos, o Senhor Pré;identei talnbéffi em audiên~ 
da com o Sr. MinistrO, tinham os dols_condições 
de examinar_e _de, eventualmente, deixar para de
pois, ou então segurar até a aprovação da nova 
Lei de EXC-essos que -estava tramitando nó Con
gresso, e por aí afora vai. 

Efetivamente, o Senhor Prestdente não asSina
va, não autorizava todos os pedidos que eram 
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riieilte por 'algUma docluTI"entação,_ o secretário
geral do ministério - de qu.em inclusiv!! se .tlra
I-ªliL'iárias cOrripetênciaS form_ais- tin_ha a céipa~ 
cidade e o poder decisório de _derrubar a declsáo 
conjunta do ministroRchefe da Seplan e do Presi· 
dente da República? 

Eu só quero saber se é assim. 

O SR. LÚOO VERfSSIMO - Mas é claro, Sr. 
Senador, é evidente, isso é claríssimo. Pois é 'o 
secretário-geral o ordenador de despesas da Se~ 
plan, ele é, em última análise. o responsavél. 

Ei'i.lâo se e1e julgã. cjue aquilo não está certo 
ele tem direito e obrigação ·de voltar ao ministro 
e explicar que não está correto e de levar ao Se
nhor Presidente da República, se ele não tivesse 
trânsito com o Sr. Ministro, já que ele fora nomea
do pelo Senhor Presidente da República. 

O SR. RELATOR (Giri~s Chlarelli)- Mas, V. 
S• não tem a idéia, que me ocorre neste momento 
- e não creio Que seja das mais brilhantes e 
nem criativas ~ de que_ seria, então, absolutaR 
mente pertinente começar pela ouvida do secretá~ 
rio-geral Para saber se_ está adequado a todas 
ás condições té<:nicas, administrativas e legais al
go-para depois mereCer o "de acordo"âo ministro 
e ?l decisão final do Presidente? 

.Setembro de 1968, 

- •. - ··- ~c- • -- - - - • -' • ' -~ f 
pergunta nessa lm~a .das _ ipda~çC!.es que te~1• 
feito. Eu pi!rguntO ao d.epoehte se esse fato, e:s_s.e.: 
rtteéãnismó singular, que fazia Com que as EM. 
fossem elaboradas e levadas, peJo minístr~. ~o: 
Presidente antes de pareceres técnicos; se era 
o que ocorria antes na Seplan, antes do perfodo;
do Ministro Aníbal Teixeira, e se é. o .que ocorre 
hoje, ou seja, se Isso já vinha ocorrei1do antes; 
e continua ocorrendo hoje, ou se foi ~penas wn." 
comportamento adotado durante p período em: 
que era Ministro o Sr. Aníbal Teixeira! · 

. O SR. LÚQO VERfSSIMO __:.Não pOsSO rJ'Spon-; 
der a V. Ex~ nem pelo peilOâo ãnterior ou posterior 
à gestão do Ministrp Anfbal Teixeira. ' 

' 

levados pelo Sr. Ministro Aníbal Teixeira. · 

clsR. LÚOO VERfSSIMO- Também é claro, 
Sr. Senador; no principio_ desta reunião, ontem 
e"u falei que o ministro Implantou um regime dinâ~ 
mico, uma administração dinâmica no ministério 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi) - Sr. Presi- ~ 
dente, _apenas dada essa informação surpreen· · 
dente_ deSJ?B m~c~njca que, realmffiter nos obriga. 
a todo um exame de situação e nos induz a wna . 
série de ilações, pergUntaria ao Dr. Lúcio. Veris
simo o seguinte: a Seplan, através da Secretaria·'· 
Geral quem sabe, tão poderosa, não fiscellzava, : 
independentemente da informação que S. s~ Po- ~ 
deria me dar sobre as co_mpetêndas' do Tribunal 
de Coritas, que já sabemos quais são; a Seplan, : 
através do órgão competente, não fazia nenhum~ 
tipo de acompailham~nto e fiscalizaç13:o com _rela
_ç?o_ a quem, uma veZ liberada averba, _iria fazer~ 
o projeto, a firma de consultaria, a firma emprei· ·' 
teira que iria executai" a obra, ela não tinha ne- . 
!"!hum tipo. de preocupação, ela 11?1_o, tomava neR 7 
nhuma inídativa nesse particular? Ou ela acom
panhava, ela tinha um cadastro; ela exíQia um t 
determinado requisito mínimO' que as prefeituras! 
ou os estados tivessem que cumprir? "Ou ela se~ 
desligava. cOmpletamente, dado o- re_curso, ficava: 
esperando o retorno de uma prestação; de ~Qf\taS · _ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiareili) - Havia 
casos em que mesmo com a alocação autorizada 
pelo Presidente a verba v:inha a não ser liberada, 
em face de exame final que se realizava pelo chefé 
da Casa Ov:il? 

O SR. LÚCIO VERfSSJMO - Não é do meu 
conhecimento nenhum caso. 

O SR. RELATOR (Cãrlos Cfiíãi-ení) - Então, 
a instância fina1, o momento final, era esse despa
cho do ministro com o Presidente? Em síntese, 
eram dois momentos de decisão: em primeiro 
lugar, quando o ministro acolhia; e, em segundo 
lugar, quando submetia ao Presidente? 

O SR. LÚCIO VERfSSIMO - .Exatamente. 

Ó--SR RElATOR (Carlos Cbiarelli) - Então, 
entre ambos se esgotava o poder de dedsão da 
liberação dos recursos? 

O SR. LÚCIO_ VERÍSSifo\0 - Não, cabia ainda 
~ órgão técnico da Seplan e ao Secretáriõ-gerãl 
dizer que aquela verba mal aplicada, que não teria 
condições de aplicar, que o mun!dj>io já estava 
devendo documentação à Sarem por outras ver
bas já concedidas etc ... Caberia, então, o crivo 
da Sarem e da Secretaria-Geral. · 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Quero 
só entender direito Isso aqui. Quer dizer: um pleito 
recebido pelo Ministro do Estado, por ele acolhido 
depois de exame com V. s~ disse que ele conver
sava com os parlamentares, com os prefeitos, 
com os governadores, ajustava a capacidade de 
recursos disponíveis, por ele, enfim, deferido preli
minarmente, levado ao Presidente da RepúbUca 
e por este chancelado -- V. S• aqui nos disse 
que o Presidente examinava caso a caso, tanto 
que rejeitavam muitos dos pleitos levados pelo 
ministro depois de todo esse crivo preliminar e 
de um processo escrito e acompanhado segura-

e. o entendimento era o, de que_cabia ao Senhor 
Pre,sidente o, privilégio da administração desses 
recursos, por lei. ~e não está fazendo nada con
t(ário à lei, n_ão! 

, O entendimento era de que cabia ao Senhor 
Presidente o privilégio da distribuição desses re
cursos. Por lei ele não está fazendo nada contrário 
à _l,ei, não. Aqueles fundos são prerrogativa de 
distribuição do Presidente. Agora, evidentemente, 

__ um_a_y:ez autorizada pelo Senhor Presidente uma 
verba, cabe aos. órgãos téçnicos da S~plan, exami
nando o processo ou dossiê que foi requisitado 
à Prefeitura ou aó eStado, inforffiar aO Sr. MinistrO 
'qUé a despeito daquela_ autorização o processo 
rnío procede, caso contrário viveríamos em uma 
burocracia louca de ter que formular processo; 
aliás, como o próprio s_ecretário~geral disse, aqui, 
que se por acaso fosse formar processos com 
projetas, com análises, dentro·- da Seplan, teria 
- palavra do Sr. Secretário, s_e não me falha a 
. memória ....:... que ·ser construído um prédio de 
m_ais três ;:n~!es ~ para arq~ivar papéis._-

· O SR. RELATOR (tarlos Chiarelli) - Queria 
comentar o seguinte: estávamos discutindo na 
Çc;)[~stituinte duas a1temativas _de regime do siste
Jll.a .. d~ governo, o parlamentarista t::o presiden~ 
cialista. Está surgindo uma nova alternativa, o re
gime secretarial. O secretário. é quem realmente 
tem poderes dellberativos flftals e rejeita ou acolhe 
as decisões prévias do Presidente da República, 
dos ministros, etc. É um fato novo na estrutura 
do governo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Ontem foi dito 
aqui, inclusive, que o Senhor Presidente aumenR 
tava e_ diminuía as cotas Sem ter conhecimento· 
-de qualquer projeto, fazia ao seu alvedrio. 

O SR. PRESIDENTE (José ignáCiO Ferreira)
Pediria ao relator que me permitisse fazer uma 

ou coisa que o va1ha? · · 

o SR. Lúao VERÍSSIM.O- VeJa bem, Sr. Rela- : 
tor. V. Ex~ fa1ou em concentração de_ poderes na~ 
chefia do gabinete, e por incompetência ou não, : 
desconheço esse fato, o que a Seplan fazia para .~ 
fi-?calizilr a distribuição de verbas. Falei .,_qui, on-' 
tem, que as atiVídades do gabinete do Mirustro! 
cessavam a partir do momento em que eram · 
distribuídas, que eram entregues, essas EM ao • 
Gabinete Ovil,_ para a publicas:ão, e aos órgios; 
técnicos executores da autorização presidencial, · 
para, então, o contato com as prefeituras.. 

O SR. RELATOR (Carlos ~CfiiOreUi) .:__Sr. Presi- ~ 
dente, não é uma pergunta mas, apenas, um pedi- . 
do de verificação -para o nosso acervo de infonriàR · 
ções. Qual foi o montante ---:-_ não _sei se já eSt6 -
nos Anais - geral de liberações a _fundo perdido " 
por parte da Seplan, discriminados os sE!tor_es_que 
na estrutura da Seplan tem poderes para tanto ; 
e 110 deçurso do ex.erc:ício_de 1981, inclusive exPii- ' 
citado o período exato do Ministro Allibal T eixeii-a, ; 
inclusive separada a etapa depois de 30 de no- ; 
vembro? Talvez, se possível, o f1UX9 mensal obe--' 
decendo às diferentes áreas, SareM, Seac ·efc., ; 
para que tenhamos idéia do volu.me. efetivo e_ do ~ 
montante atualizado, Inclusive corrigido nos va1o- ~ 
res de hoje, para termos uma idéia. Tenho a'im- . 
J)ress_ão de que isso está sendo levantado, apenas ~
queria com essa discriminaçã_o, se V. Ex' puder. _i 

O SR. PRI;SIDJ"NTI' (José lg~áclo Ferreira) ..,-l 
Pois não, Senador <:arJ:os ~arelli,_j~ está sendO': 
providenciado. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~Apenas 
uma pergunta: Antôtiio Bace.lar GUimãi"ães- tem 
alguma relação de parentesco com Alencar GUi-
marães? - · · - -

O SR. LÚCIO VERISSIMO -Conheci o Sr, An
tônio Bacelar Guimarães na Seplan, corno um 
elemento do Govemo ~de_ Minàs que veio para 
a Assessoria do Ministro Aníbal Teixeira. Não sei 
se tem parentes(:o,. 

O SR. REU\ TOR (Carlos Chi&relli) - O Sr, 
Alencar Guimàh3es também é ·niineíro, não é? 

O SR. LÚOd, VERISSIMO ~ Não seL Não o 
conheço.- _ ~. 

O SR. RELA.TOR (Carlos_ Chiarelli)- Está certo. 
Obrigado. 

O SR., PRESIDENTE (Jose lgnácio Ferreira) -
Há mais· algUm dbs Srs: Seriádores·-que deseje 
formular al_gú_rna pe'rgunta_? · · · 
Tem-~ palayi:a_o_nobre_ Se"nador-!lamar-_Fr~nco. 

O SR. IT Af'.'t.o\R FRANCO...-- É preciso que cons
·_te__ e v.- Sa. retifiQue-rúe se tião eStiver- dizendo 
-·aquilo que cofreS-pOnde a verdade. 

O ex~-niiilistrá dá Plªnejamento entrega_ ªo ex
chefe --de gabinete, para que ele apresente, ou 
deponha na Comissão Parlamentar de Inquérito, 
um documento oficiãl qUe es_taVa em mãos do 
Sr. Ministro do Planejamento. Coincidentemente, 
esse ·documento confidencial - apenas um que 

'n&f Sabemos ...;;::.. trata-se de um documento do 
SeiVtç_o_ Nacionâl d~ fnfo~ffiações? É verdade? -

O SR LÓOO VERfSSIMO _: Veja bem V, Ex• 
_E;srou corri o_ documento oficial que me foi passa

-'CIO, il.ão dáS rriãos do Sr. ex-Ministro -Anwar T ei
xé~ra,âo cJaaaão Aníbal Têixe"ira~para-o-meu co-

c--nhecimento, para trazei ãqUi se eu julgasse opor
tuno; foi-me passado por assessoria atual do Sr. _ 
Ministro, como um documento para demonstrar 

- à Comissão: .. 

-o~sR, rt:~ f-RANÇQ--:-:-Asse$~oria do _atual 
-m~iStr6?-

O SR. ITAMAR FRANCO - Apehas uma inter
venção, Sr. PreSidente, na ausência de V. Ex• o _ O SR. LÚOO _yERíS_SIMO - Des~ulpe-me. Do 
Dr. Lúéio entregou e eu queria qUe ele entregasse __ ex-ministro, a atual assessoria do ex-ministro, -que 
oficialmente·-- e é preciso que ç-Onste -que foi me foi passado para que eu entregasse à Cernis-
entregue- oficialmente - o -do·curnento ·confiden- são para demonstrar o zelo que o Serviço Nado-
dai do Diretor da DMsão de Segurança e Informa- na! de lnformaçõ.es tem, _é possuído. na avaliação 
çâo da Seplan ao Sr. Minlstro-Cbefe dÇt Seplã.n; do trato do dinheiro púbiiCO. 
sobre liberação de recur.so.s para os órgãos_ da 
Seplan. Nós temos apenas uma cópia .:lesse do
cumento. Perguntaria a v; S•, Dr. Lúcio, se está 
com o origfnal·ou com a cópia também? 

O SRl;ÚOQ VERÍSSIMO- Eu t~nho-o original 
e a cópia. · 

GSR. ITAMAR FRANCO _:_V S• está com o 
original? 

O SR LÚCIO VERISSIMO- Que me foi cedido 
pelo Si'. Ministro Anibal, a quem teilhCl que-de-
volver. · 

O SR rr'i~MAR 'f'RANco.~ V, 'E::x•; não sendo 
funciOnáiío~Tevou para a éasa o docUmento -oii
ginal. - . -- -

OSRLÚClOVERÍSSIMO- Que rrie foi cedido 
pelo Sr. Ministro Aníbal, a quem tenho que de
volver. 

O SR. trAMAR FRANCO-::~ V. Ex:O, não sendo 
fundonâriC:i, ·levou pã.ra a casa o _documento Ori-
ginal. -

O SR LÚCIO VERfSSIMO - Foi-me entregue 
pelo Sr. Ministro Anibal para que eu apresentasse 
à Cori1issão- para niostra o zelo qtie o -Serviço 
Nacional-~e' Informações tem Pela coisa pública. 

o SR~ rr AMAR FRANCO :":'""':' Ap~nas uma per
gunta: Então _o Sr. Aníbal Teixeira, que não é mais 
ministro, está co1·,, o original, ou deve estar _Com 
outros origiJ1,ais de documentos confidenciais? 

OSR. LÚOO VERÍSSIMO- Não posso respon-
der a pergllli.ta de V. Ex"· -

O SR~ 'i'r AMAR FRANCO "- V, Sa: tem 'que 
confirmil{ porque está com o doCumento oficial, 
original. Náo_é verdade? - _ ··- __ _ 

O SR LÚCIO VERÍSSIMO- Tenho esse docu
mento, aqui, oficial, que me foi passado, para 
que trouxesse à comissão. Entreguei uma xerox 
a V, Ex' 

ú SR._ rr AMAR FRANCO,-::-' Apenas, quero que 
C:Ónste,· pofque as coisas ésião tão inusitadas, o 
nobre relator já demonstrou, o Presidente despã
cha, o secretário-geral pode anular o despacho 
do Presidente, é que neste instante me leva a 
sll'pO'r .,.--_e eu t~nho esse di~ito - de que há 

_ outros documentos originais que estão em mãos -=- V: S• já clisse .que_ não é do ministro ~ da 
assessoria do ex-iTiinlstro. V.~ S• apresenta, éstá 
aí nas suas mãos, um- documento original -:- V. 
8' não -é mais o Chefe de GábiO.ete, o Sr. Aníbal 
Teixeira n~o é -rria"is Mlnistio do_Pianejamento
e V .. S• está com documentos oficiais dG Governo 
em suas mãos. Não é verdade isso? 

Q SR Lúao VERisslMo ~v: Ex· desculpe
me mas esta comissão vai ouvir o_ Ministro __ Aníbal 
Teõceka, de quem receberá as explicações. 

. O SR, SENADOR ITAMAR FRANCO- Vamos 
S~r-pr~tiCOS. 

O ,SR LÚCIO VERÍSSIMO - Eu já respondi, 
Senador. 

O SR ITAMAR FRANCO - Dr: Lúcio, V, S• 
v;;IÍ prá lá, vai prá cá. V. S• está _com docume-ntos 
oficiais dó GOve-rno em suas inãOS. Não é-Verdade 
isso? 

O SR LÚCIO VERfSSIMO ~ V, Ex•, descul
- pe-me, esta Comissão vai ouvir O Ministro Aníbal 
Teixeira de quem receberá as explicações. 

O SR PRESIDENTE ITAMAR FRANCO :..;: V, 
g,·está-c9rri o doCumento ofiCial ou nao?-

USR LÚCIO VERfSSIMO -.Estou, 

O SR- PRESIDENTE ITAMAR FRANCO -V, 
S• nãc:_~ -~-ai~ ~~~fe d~ gablriete; é? 

O SR LÚCIO VERÍSsÍMO -Não, 

O SR PRESIDENTE ITAMAR FRANCO - V, 
S• teria direito de ficar com esse documento ofi
cial? 
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O SR LÚCIO VERÍSSIMQ- A titulo si e cola~o
raçã6 _para: com.a comissão)'li_e foi passado pela 
Assess-oria dQ. ex~f.}inistn? e então passei uma çó
pia p_aa _ devoJ~ê:-:_la ~ CPL - -

O SR PRESIDENTE ITAMAR FRANCO - V, 
8' então ac:ha normal isso? 

O SR LÚCIO VER!SSIMO,-'Indúsive,Si.5ena
d6r, sOU portador aQUi de-üin dOcUmeOto, descul
pe-me, agora, corrigindo a informação que dei 
a V. EX", porque estava lendo agora, V. Ex' desPer
tou minha curiosidade, -na o Oficiá origiri.àl n° 102 
e uma cópia de um relatório da Divisão de Segu
rança e Informações. 

O SR PREsiDENTE IT ÀMAR FRANCO - Sr, 
Presidente, apenas para que as anotaçCuis das 
notas taquigráficas saiam certinho. O documento 
confidencial, Udo aqul em parte pero ex-Chefe' de 
Gabinete, é o documento o_ficial, não ê cópia que 
lhe (o i_ entregue pela Ass_essoria do ex-Ministro 
do Planejamento. Gostaria que esse documento 
ofidal, e temos todo o dir_e_ito, Sr. Presidente, de 
acordo com o Regimento da Casa, já que o de
poente traz esse dócufnento à Comissão, que este 
documento original fique aqui na Comissão. 

O SR. CHAGAS RODRJGUES ~v~ Ex~ permite? 
E é confidencial ã- natureza do doCUmentO? 

O SR. ITAMAR FRANCO_-~-.-confidencial. 

O $R. CHAGÃSRODRIGUES- Então, Sr. Pre
-sidente, pediria que V. Ex' nã_o permitfsse divulga
ção desse documento, a __ não_ser para nós; ou 
então que a ComiSsão deliberasse, se for o caso. 

O SR. JOSÉ AORIPJNO -_Senador Itamar 
Franco~ permita-me um aparte? 

O SR, JC!JAHY MAGALHÃES- Não permitir 
a divulgação de um documento que já está públi
co notóriO, já está inclusive distribuído, acho difícil. 

O SR. JQSt, AGRIPINO - Queria aduzir ao 
raciOcínio do Senador Itamar Fi'anco o fato de 
que se o docurrient6 original se encontra em po
der do depoente, v:ale dizer que este documento 
-original não se encontra rios arquivos da Seplan. 
Não se encontr~ nos arquivos da Seplan; um do
.cumento d_essa importância. 

O SR ITAMAR FRANCO ~ É o que se pode 
supor,_senador, s~_está com o original aqui, evi
dentemente só pode estar uma cópia lá, ou não 
ter nada. 

· · O-SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Poderia 
fazer Uma indagação? V. S.', além desse docu
mento que terâ obtido da forma·qUê não sei se 
já declinou, terâ outros documentos originaiS do 
arquivo da Seplai1? -

O SR LÚCIO VERÍSSIMO- Não Ex: 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Porque 
se os tivesse seria de borrl alvítre que nos trou
xesse para nos ajudar na elucidaçãodO feito, a 
ftm de que consultássemos esse arquivo cofnple
mentar, não é? 

· O SR. LÚOO VERISSIMO- Não;'não tenho, 

O SR. PRESIDENTE (JOSé lgnácio Ferreira)
Muito "bem, há uma disposição constante do ãrl 
234 do Código de Processo Penal, que Se aplica 
a esta comissão por força da Lei N~ 1.5 79, porque 
na condução dos trabalhos se aplica o código. 
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de processo penal, e que dá: ao presidente da O SR. JUTAHY MA.QA(f{ÃES . .:.:....-Sr. Pre5idente, --~ O SR. -JQT AHY MAGALHÃES - (Intervenção 
comissão as ·condições para obtenção desse do- creio que chegou a hora de termos uma reunião fora do. mlcrofone:Jnaudíve_l.) 
cumento, porque se o juiz, no caso o presidente interna da Corriissão, dos trabalhos lntemos, co- OSR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)_ 
da comissãO, tiver noticia da existência de doeu- mo foi chamádO aqui, na corriissão anterior. Pode_ ser. Evidentemente, manteremos um cOn-
mento relativo a ponto relevante da acusação ou Creio estar no momento próprio para isto.· Te- tato entre n6s e faremos essa conversa, que deve-
da defesa, providericiará, independentemente de mos que to"'!.ar algumas_ decisões. rá ser informal- e;_ natUralmente, poderá ser sen1 
requerimento de qualquer das partes, para sua Ontem, tive oportunidáde, numã inquirição feita uma pr~via definição de horário. 

·juntada aos autos, se possível. Então, a Presidên- aqui, de mostrar que a assessoria, quando foi Fica-Com a concordância da Com:iSsãci- não 
cia naturaJmente solicita do ilustre depoente que buscar documentos na Seplan, não havia encon- creio que haja discordância - o aprazamento 
faça a entrega desse documento à comissão para tradv nada a respeito da SEAC. ~Jm 6rgão _que _ da tomada dos depoimentos dos Srs. Sérgio Me-
efeito da juntada ao_ processõ. foi transfefidO para a Secretaria de Planejamento, nin Teixeira e Alencar Guiri'.tarães_ para, amanM, 

Srs. Senadores, são 12h42min e temos airÍda e não encontrou nenhum documento relativo aos _ a partir das 9 horas. Podemos fazer essa reunião 
dois depoimentos, dois depoentes à espera da p~essos liber~dos !á, C9'rit_a tramitação normal hoje, ou amanhã, depois dessa tomada de depoi-
sua chamada, e parece que""deveriamos definir pelaSEAC,e,hoje,vafnovameiltefãz..efotrabaJho mentes. (Pausa) 
aqui o prazo, o balizamento dos nossos trabaJhos, __ junto à Seplan, para ver se encontra __ esses do!:u- Cóm a· palavra o eminenté Seilador Itamar 
o prazo máxlino.seria ate 13 horas. is-so, incluSive, mentes, com quem estão e se forarri refeitc;>s ou_ Franco. --
foi-me solicitado pelo Sena"dor Itamar- Franco e reprOdUzidos, Temos_ qUe ver Se esses d~umen- _ 
tenho a impressão de que a Cõnilssão concorda -tos estão, por qualquer razão, ou qualquer preocu-
com a definição desse prazo, quer dizer, essa ba/1- pação documenta], de provas posteriores, e tal, 
za. As 13 horas encerraremos e, nesse caso, não rnas não indevidas de _quem quer que seja. 
teriamos, hoje, como ouvir os dema-is depoentes: Creío que chegou 0 momehto de tomaimos 
.A comissão entende que se deva tomar esses algumas decisões, potque teríamos que ter um 
depoimentos ainda hoje, depois da Constituinte, entendimento entre Qs ci>mpohentes da Cernis-
ou _amanhã? - São, para· marcarmos ~s passos [uturos e as nos-

1 ·Amanhã, se fiZermos isto, ·cancelaríamos o dtt _ sas determinações, c;om os nossos auxiliares, seja 
, po_imento de amanhã, que é do Dr. Veloso; comu- ass~ssoria seja quem for. · 
nicaríamos a e;le, que reside em_ BraSília, e os 
dois depoentes que, inclusive parece-me não resi- O SR. PRESIDENTE (Jos_é lg~âcio Fer;eifa)
dem em Brasflia, por solicitação nossa, poderiam A Presidência cciÍnunlca a V. Ex' que, a partir de 
esperar até amanhã, quando então faríamos a hoje, já estão trabalhando: o Dr. Walter Valente, 
tomada de seus depoimentos, a partir de 9 horas. que está conosco aqui,_o Dr. Viotti e o Sr. Paulo 

Tem a palavra 0 nobre Senador Carlos ChiZireili. Silveira. Esses· três integrantes da Assessoria do 
, Seiiado, da melhor qualificaç;ão - e todos os 

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelli) -Sr. Presi~ conhecemos - estão exch.1sivamente voltados 
dente, penso que essa questão levantada pelo . para ó- esmiuçamento da' questão de prova: ou 
ilustre Vice-Presidente, sobre a origem da circula- , seja, preparação de um conjunto de elementos 
ção do documento- que foi trazido aqui e que . que possam ser passados aos senadores. Pare-
diZ respeito a uma informação da DSI, da Seplan, ce.-me, vejamos se V. Ex• cáilcorda, que esse tra-
destinada à Agência Central do SNI, causa-nos balho deve preceder a noSsa' reunião, para que, 
uma profunda inquietação, e eu solicitaria a V. à_ luz dele, tenhamos condlções··de tomar deti-
Ex" que requeresse à Seplan, para saber se noS sôes. Esse -trabaJhci ·envolve dois dias. -
arquivos da Seplan se encontra o original desse 
docunnento. ; 

Em -segundo lugar, um requerimento à Seplan, 
sabendo que outros documentos cadastrados, lá, 
também não se encontram, porque passamos, 
aí, a ter um outro contexto dO eleffiento de prova 
documental, que é de extrema preocupação para 
a Comlssão. Porque, ou exiSterri OS documentos 
nos arquivos onde devem constar, ou os do.cu
mentos não estão onde devem constar, e eviden
temente, o processo de prova passa a um pro
cesso de busca poUciaJ, para se saber onde estão 
os documentos, quem os tem, para onde foram 
levados. Já é um outro capitulo, além daquele 
de analisar os documentos. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
Muito bem. A presidência vai tomar essas provi
dências ainda hoje. 

Tem a palavra o emíriente ·seilãdor Chagas Ro-
drigues. · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Apenas para 
aditar: se existe no original ou em cópia. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES-Sr. Pnisidenté..:· 

O SR. PRESIDENTE (JoSe IgriádO Feireircíf=: 
Tem a palavra V. Ex•, o eminente Senador Jutahy -
Mlwnlhães. 

O:SR. JUTAHY ~GALHÃES -Desculpe-me 
V. Ex', mas acho que não é_ absolutamente neces
sário. Penso que deverfamos ter um entendimento 
entre nós. Estamos com problemas tiif Consti
tuinte, estamos com uma série de problemas; seja 
lá, ao lado da Constituinte, mas vamos marcar 
um entendimento nosSo, para termos uma con
versa interna, para que possamos deliberar, trocar 
idéias, fazermos algum levantamento. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Isto sem embargo de UI118 subseqüente reunião, 
já com· os assessores, para efeito de discussão 
dE: questões de prova, e até a luz dessas conclu
sões a que eles chegarem, de orientarm-nos com 
relação à diretriz de comportamento nosso. Isso, 
sem embargo dessa subseqüente reunião, Crue 
parece importante po~que respaldada na aferição 
que se__vaí fazer do conjunto das provas. Se V. 
Ext e os Srs. Senadores concordam, Isso pode 
ser feito até hoje, depois de terminada a sessão 
da Constituinte, ou amailhâ, imediatamente antes 

. de oito horas, da tomada dos depoimentos. Con
sulto os Srs. Senadores, porque a hora que deseja
rem a Presidência estará aqui, bem coffio :o Sr. 
Relator. Trata-se apenas de a Comissão decidir 
quando. (Pausa) 

- O SR. ITAMAR fRANCo'- Apenas para esda~ 
recer ess_e _documento confidencial. ,Eu gostaria 
de perguntar ao Dr. Lúcio Veríssimo a respeito 

. dessas duas anotaçõ~s, se _essa letra é de V. ~~ 
- -Ou de seu Ministro? 

O SR. LúCIO VERÍS-SIMO - Estas são anota
- çÕes feftas, ontem, por· mim, 'aqui, na Comissãci 

Trata-se do montante de recursos em cada fonte, 
-: que nãO ~onsta aí, mas consta como orçamento. 

- O SR. ITÀMARA FRAfiCO __.:.:..-Apenas a título 
de esclarecimento, para _a Comissão. Essa anota-
:;ão é de V. S•'?'- -- -

o SR. LQêfcrVE:R!SSIMb _:·Exátarnente. 

O SR. ITAMAR FRANCO~- Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) --; 
. A Presidência comunica também que as provi
-dências solicitadas pelos eminentes Senadore~ 
Itamar Franco, Carlos Chiarelli serão tomadas 
imediatamente, bem como as providências solici· 
tadas pelo Senador Jutahy Magalhães, para que 

_ seja determinada a assessoria que relaciona as 
empresas que planejarem e executaram as obras, 
realizadas com os recursos liberados pela Seplan, 

-a fundo perdido, no período de }9 de janeiro de 
1987 a 2.9 de fevereiro- de 1988~ providências a 
serem tomadas imediatamente. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Eu gostaria 
de fazer uma indagação, Sr. Presidente. Será que 
chegou alguma resposta do Gabinete Gvil a res
peito do requerimento feito por esta CP!, com 
relação àquelas informações do BNH? 

~ O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
A Presidência indaga da Secretãria que, segundo 
informação, não chegaram. 

A Presidência vai examinar a respeito da provi· 
dência que d_everá tomar, inclusive, terido em con-, 
ta o prazo em que foi assinado o requerimento. 

Nada rnais havendo a tratar, a Presidência agra
dece a pres_ença do depoente, perguntando a S. 
S• se deseja aduzir mais algumas considerações 
ao seu depoimento? (Pausa.) _ ' 

Não havendo, portanto, nenhuma considera
ção a ser aduzida, a Presidência encerra os traba
lhos da presente reunião, marcando uma próxima 
para, amanhã, às 9 horas ·da manha. 

Está encerrada a reunião. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 

termos do art. 42, inciso VI, çla Constituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a se-
guinte · 

RESOUIÇÃO 1'!•107, DE 19aS 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Peabin,, Estado do Paraná, a contratar 
Operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 12.775.48 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1 a É a Prefeitura Municipal de Peabiru, · 
Estado do Paraná, nos termos do art. 2" da Resolu
ção nj> 93 •. de 11 de outubro _de 1976, alte"rada 
pela Resolução n" ·140, de 5 de 9ezernbro de 1985: 
amPas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.775,48 Obrigações do Tesouro 
Naciona1 (OTN), junto à Caixa Económica FedeR 

· raJ, esta na qualidade de gestora do Fundo de 
Apoio ao Denvolvimento Socíal (FAS), destinada 
à aquisição de veículo para transporte escolar, 
no município. 

Arl 2" Esta resolução entra_ em vigor _na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena. Presidente. 

Faço Saber que o Senado'"Federal aprovou! nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
eu, Humb~rto Lucena, Presidente, ptomufgo a seR 
guinte 

RESOLUÇÃO 1'!•108, DE 1!Í88 

Autoriza. a Prefeitura Municipal de 
Janduís, Estado do Rio Grande do Nor
te, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, ., 
8A24,51 Obrigações do Tesouro Nacio· 
nai(OTN) •. 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal ·de Janduís, 
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 
art. 29 &i. Resolução n'1 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pêla ResolUÇão n-1 140, de-5.de 

dezembro de Y985, ambas do Sena.dÕ Federal, 
autOrizada a COntràtar a'peração de creaito nO vaR 
lar correspondente, em cruzados, a 8.424,51 
ObriQaÇ:-ões do Tesouro Nadoal (OTN), junto à 
Caíxa EcoilOmica Federal, esta na qualidade de 
gestora do Fundo de Apoio ao DesenvOlvimento 
Social - FAS, destinada à aqÜislção de equipaR 
mentes para a Casa- de Saúde Mãe Chaquinha, 
no Munidpio. 

Art. 2" . E;sta fi!esolução entra em vfgor na data 
de sua publicação. · 

S'eOado _Federal, 27 Qe setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faç~ saber _que o Senado F edetal aProvou, nos 
terrTlos do art. 42, ·inciso VI, da Coristituição, e 
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a ~e-
gutnte - --

RESOUI~ON•109,DE 1988 

AutOriza a Prefeitura Municipal de Mo~ 
çoca, &tad_Q de São Paulo, a ·contratar ope-
ração de crédito no valor c:oJTesondente, em 
cruudos, a 21.146,62 Obrigações do Tesou
"' Nacionál (OTN). 

Art. 1~ Ê a Prefeitu-ra' Municipal de Mococã, 
Estado ·de São Paulo, fios termos do art. 2" da 

- Resolução n~ 93,-de-11 de outubro de 1976, altera~ 
da pela Resolução _n? 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a 
c:ontratàr operação de crédito no valor correspon

-i;Jente, em cruzados, a:.21.146,62 ObriQações do 
Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa EcOnô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de velculo para transR 
porte escoJar, no MunJcípio. 
· Art. 2"- Esta Résolução entra em vigor na data 

de sua publicação, 
Senado Federal. 27 de s_etembro de 1988. -

Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que Ç> Senado Federal aprovou, nos 
termos do art. 42, inciso VI, da Constituiç~o. e 

eu, Homberto_Lucena, PreSidente, promulgo a se-
guinte -

RESOLUÇÃO 1'!•110, DE 1988 

~t_orlza a Prefeltur~ Municipal de Ca
çapava do SuJ, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédl~o 
no valor correspondente, em cruzados, · 
a 13.519,74 ObrigaÇões do Tesouro Na
cional (OTN). 

Art 1" t a Prefeitura Municipal de Caçapava 
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos 
do art. 2° da Resolução n" 93, de 11 de o.utubro 
de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a contratar operação de crédito no va
lor corresp-ondente, em cruzãdos, a 13.519,74 
Obrigações do TesoUro Nadonar(OTN), junto 
à Caixa Etonômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apolo ao D.'ee_ovolvimento 
-social (FAS),_destinada à ampliação de unidades 
es<:olares de 1° grau, no município. 

Art. 2~ Esta resolução entra em Vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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

- -REsOLUÇÃO N· 111, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Al
tos, Estado da Piauí, a contratar opera
çáo de crédito no valor coJTeBpondente, 
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1 o t a -prefe1tura Municipal de Altos, Esta
do do Piauí, nos term.os do artigo 2o da Resolução 

.n9 93, de 11 de outubro de 19,76, alterada pela 
Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
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PASSOS P~RTO _ 
Oiretor-Geral_..do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CAR~OS DE BASTOS 
Oiretor AdminiStrativo 

JOSECLE!I GOMES MOREIRA 
Oiretor Industrial 

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

cruzados, a 80.000,00- Obrígações do Tesouro 
Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S/ A, este n_a qualidade de agente finam::ciro 
da operação, destinada à construção de uma cre
che cenltal, uma minicreche-embrião, um termi
nal rodoviário, matadouro, mercadinho e galpão 
profissionalizante, reforma do mercado municipal 
e pavimentação de várias ruas, no ânibito do Pro
município. 

Art. 2ç Estã Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1988 .. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o SenadQ Federal.aprovou, ns 
termos do artigo 42, inciso -vr dã -constituição, 
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLQÇÃO N• 112, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de As
su, Estado do Rio Grande do Norte, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados~ a 
5.965,23 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTN). 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Assu, Esta· 
do do Rio Grande do Norte, nos termos do artigo 
2o da Resolução no 93;-de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resoluçáo no 140, de 5 de dezembro 
de 19_85, ambas do Senado Fed~r~l. é)Utorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.965,23 Obrigações 
do T escuro Nacional (OTN), junto à Caixa Econô· 
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento ·Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos para 
a coleta de lixo, no município. 

Art. 2o Esta Resolução ~ntra em vigor na data 
de sua publicação. _ 

Senado Federal, 27 de setembro de 1988.
Senador Humberto Lucena, PreSidente. 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federi;~:_l 

ASSINATURAS 

Semestral ..................................................... ._.._._._Cz$ 2.600,00 

Exemplar Avulso CzS 16,00 

Tiragem: 2.200.:exempJares. 

Faço saber que o SeOado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição 
f! eu, Humberto l._u.cena, Presidente, promulgq a 
seguinte 

RJ;SOL(JÇÃO N• 113, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lu
clara, Estad~ do Mato Grosso, a c~ntra

. tar operação de Crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 42.437,69 
Obrigações do Tesouro NaclonaJ (OTN). 

Art. 1 o É a Prefeitura Municipal de Luciara, 
Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 29 

da Resolução n" 93, de 11 de _outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n<> 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação' de crédito nQ valor corres
pondente, em cruzados, a 42.437,69 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN),junto à Caixa Ecoliô
rnica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS, destinada à aquisição de equipamentos e 
conclusão das obras da unída_de integrada de saú
de, no município. 

Art. 2° Esta Resolução entr9_ em vigor na data 
<ie sua publicação. 

Senado Federal, 27 de _setem.bro d.e.J988. -
Senador Humberto Lgcena, Presidente. 

FaÇo sciber que o SeM.dO Fed.eral aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição 

_e ~u .. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte - - - · · · 

J:~J;SQL!JÇÃO N• 1 ~4, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cal
cá, Estado do Rio Grande do Norte, a 
COntratar OPeniÇãO de crédito nO valor 
corresponde~te, em cruzados, a 
éO.OÓO,Oó ObrigaçõeS do Tesouro Na
clonai (OTN). 

-~ _19 _ É a Prefeitura- Muni~_ipal de Caicó, Es
tadõ."~O :Rio-9fa_~de. dQ:f~:Oite, ô.oS:téirnos_ dO art. 

29 da Resolução n" 93, de 11 de outu.Qro de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 5 d.e dezembro 
de 19_85, ambas do senado Federal, autorizad~ 
a ·contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco çlo 
Nordeste do Brasil S/ A. este na_ qualidade de agen
te financeiro da operação, destinada à execução 
de projetes de infra-estrutura rela.cton<:~dos com 
obras de urbanização e construção de equipa
mentos comunitários diversos, no muhidpio. 

Art. 2° Esta Resolução_~ntr§' em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 27 de setem~r9 _d.e J988.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição 
e _eu Humberto Lucena, Presidente, promulgo a 
seguinte 

_RJ;SOL()ÇÃO 1'1•115, DE 1988 

·Autoriza a Prefeitura Municipal de Tu
riaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente,em cruzados, a 72.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN). 

Art. 1° É a _Prefeitura Municipal de Turiaçu, 
Estado do Marànhão, noS termos do art. 2° da 
R~solq_çã-o no 93, de 11 de outubro_ de 1976, altera
da pelã: Resolução n9 140, de 5 de dezembro de 
1985, ·ambas do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no va1or correspon· 
dente, em cruzc,do~ a 72..000,00 Obrigações do 
Tesoüro Nacional (OTN), junto à Caixa Econó
mica Federal, esta na qualida;de de gestora _do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sodal -
FAS, destinada à implantação de um hospital com 
30 Jeitos, no ml.micípio. 

Art. 2"---- Esta Resolução entra em vigor na data 
de _sua publicação. _ _ __ _ 

- .:::_:senadó~e.deré))., 27 _de s,e~mbro de 1988._-
· .S~ador -~~~ertót_QÇe~.ot~ Pr~sktetite. 
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1 -ATA DA 50" SESSÃO, EM 27 DE 
SETEMBRO DE 1988 

1.1-ABERTURA 

12-EXPEDIENfE 

1.2.1-Mensagem do Senhor Presi~ 
dente da República 

-No 212/88 (fi1-J::I:Q4/88, na origem), refe
rente a escolha do Sr. Paulo Affonso Martins 
de Oliveira, para exercer o cargo de Ministro 
do Tribunal de Contas da União na vaga decor
rente do falecimento do Ministro Jorge Vargas. 

1.2.2- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n~ 71/88, de auto
ria do Senador FrancisCo Rollemberg, que al
tera a redação da Lei n" 5.108, de 21 de setem
bro de 1968, que instituiu o Código Nacional 
de Trãnsit6. ---

1.2.3- Discursos do Expediente 

SEI'IADOR DIRCEU CARNEIRO C..:[?• Con
ferência dos exércitos americanos. 

SENADOR POMPW DE SOUSA - Tele
grama da Associação dos servidores da Sem a. 
Reuniáo do Conselho Superior de Censura. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, Em ex
plicação pessoal- 17• Conferência dos exér
citos americanos. 

1.3-ORDEM DO DIA 
Projeto de Res_olução no 39, de 1988, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Es
tado -do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 2.790,00 Obrigações do TesOUro 
Nacional- (OTN), Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 47, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Muilidpal de Astorga, Es
tado do Paraná, a contratar operação de cré

, dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 3.806,39 Obrigações dO T escuro Nacional 
- (OTN), Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n" 63, de 1988,- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de-Sao José 
do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 3.986,19 Obriga
ções do Tesouro Nacional- (OTN), Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n" 64, de 1988, _que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pau dos F er
ros, ESta-do do Rio Grande do Norte, a con
tratar operaçãO de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 55.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional. - (OTN), Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução no 66, de-1988, que 
autoriza a Prefeitura Munkipãl de Paranavai, 
Estado do -pa:raná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
- (OTN), Votação adiada por valta de quo-
rum. 

SUMÁRIO 

Projeto de Resolução no 70, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Tuiiaçu, Es
tado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 180.QOO,OO OPrigações do Tesouro Nacio
nal - (OTN), Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução no 95, de 1988, que 
·ai.ifõri:Za a Prefeitúia Municij5ã1 de Valeilça, E,s... 
tado da Bahia, a contratar operação de crédito 

-no Vãlor __ c_orrespondente, em- cruzados, a 
80.000:,00-0brigações do T escuro Nacional 
- (OTN), Votação adiada por falta de quo-
rum. 

_ Proje~9 de ~eSQ.J~çãg no 1 ?9, qe 1988, que 
_autorizª a _Pref~ítura_M_l!niçlpal d~ _Ço?nhmário 
do Sl,ll, E§taqo __ qq__Paraná, ~ _cq!l_!rªªr opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 5.414,38 Obrigações do T escuro 
Nacional- (OTN), ·votaÇão adiãdã: por falta 
de quorum. 

_Pr9.iet9 de Re~_lução n9 127, de 19 __ 88. que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Miranda, Es~ 
tad.o do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de créd.it.o no v~dpr correspondente, em 
cruzados, a 83-.-082,71 Obrigações do Tesouro 
Nacional- (OTN), VQtação_ adiada por falta 
de quorum_. 

Projeto de Resolução no· 1.28, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura-Municipal de ltaberaba, 
Estado da Bahia, a cOntratar operação de cré
dito_ no valor correspondente, em cruzados, 
a 250.00_0,00 ObrigaçõeS do_ T escuro Nado- _ 
r:ial - (OTN), Votação adiada por falta de 
quon;~m. 

Projeto de Resolução no 129, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Gongogi, 
Estado da Bahi_a, a contratar o_peraçãq de ç~
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 73.309,0_0 ObrigaÇões dóT esoUfó-"NaCiOilãl 
:_ (OTN),.Yotã.Ção adiada por falta de quo
rum. 

MeitSagem r\o 55, de -úl_88 (n" 63/88, nã: -· 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Toledo, Estado 
do Parª_ná, a Coriti--ª~- pperaç:ão de crédito 
no yaio! correspondente, eJ!I cruzados, a 
591259~398 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTf'i). Discussão encerrada do Projeto 
de Resoiução-n"- i 3T/SS, -oferecido pelo Sem~
dor Nabor Júni_or, em parecer proferido nesta 
data, dev~ndo a votação ser feita na sessão 
Seguinte: -- ·- -

Mef!~9~~ Jt ~8. _çleJ-ª.ª-ª--(n:_ 83/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefe_itura Municipal de Dourados, Es
tado do MatO G-roSsõ dO Sul, a ccinlra!ãr opera
ção deCrédito no-~vafofCorfeSpõnd€nte, em 
cruzado_s, a 1200:000;00 Obrigações do Te
sou~_fiacion~{9_TN_). -ºii-~Sjião ~cel!'~~ ºo Projeto de Resolução n9 132/88. _oferecido 
pelo Sena-dor Pompeu de Sousa em parecer 
proferigg n~~ data, ap_9s usarem da palavra 
os SenÇJdores Chagas Rodrigues _e Edison Lo
bão, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mens-agem n_"' _10, de 19_88 __ (n? 85/88, na 
origem), relativa à proposta para que.Seja auto
ri!!;ada a Prefeitura-Mtirilc!pafde Bonito, Estado 
d_o Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 12575,32 Obrigações do TesõUro lia
danai (OTN). Discussão- encerrada do Pro
jeto de Resoluçíio n~ 133/88, oferecido pelo 
Senador Pompeu de Sousa em parecer profe
rido nesta data, devendo a votação ser feita 
na próxima sessão. -

Mensagem- n"' 76, de 1988 (n~ 91188, na 
origem), relativa â proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Murl.icipal de Paranatinga, 
Estãdo do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 66.075,65 Obrigações do-Tesouro Na
dona] (OTN). Discussão encerrada do Pro
jeto de Resolução no 134/88, oferecido pelo 
Senador Mansueto de Lavor em parecer profe
riçjo nes_!?l data, apôs usar da palavra o Sena
doi- ChaQas Rodrigues, devendo a votação ser 
feita na sessão seguinte, 

Mensagem no 139, de 1988 (n9 241/88, na 
_origem), relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, 
Estado_ do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 100.000,00 Obrigações do T escuro Na
ciqnal (OTN). Discussão enceJTada do Pro
jeto de Resolução n~ 135/88, oferecido pelo 
Senador Ney Maranhão, em parecer proferido 
nesta data, devendo a votação ser feita na ses
são seguinte. 

Mensagem n" 140, de 198_8 (no 242/88, na 
oriQeni); relativa à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Sinop, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no valor corrrespondente, em cruzados, 
a 713.546,03 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (OTN). Discussão encerTada do Projeto 
de Resolução _n"' 136/88, oferecido pelo Sena
dor Ney Maranhão em parecer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. 

Mensagem n' 191, de 1988 (n' 370/88, na 
origem), relativa_à proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Guarapari, Es
tado do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor corr~ponçlente, em cruza
dos, a- 80.000 ObriQãçôes do Tesouro Nacio
nal (OTN). Discussão encerTada do Projeto 
de ResolUção no 137/8_8, oferectdo Pelo Sena
dor João Calmon em pareCer proferido nesta 
data, devendo a votação ser feita na sessão 
seguinte. _ _ __ 

Mensagem no 200,- de 1988 (_n? 381/88; na 
origem), relativâ à proposta para que seja auto
rizado o Gove~O do Estado de Alagoas a C9J!
tratar operação de crédito no valqr_ correspon
dente, em cruzados, a 3.855.086,13 Obriga
ções d9 Tesou~o Nacional (OTNY: DiScussão 
encerrada do Projeto de Resolução n~ 138/88, 
of~reddo pelo Senador João Calmon em pa
recer proferido nesta data, devendo a votaçâo 
ser feita na sessão seguinte. 
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Mensagem n~ 203, de 1988 (nQ 386/Ba na
origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Goverrío dó Esté.iâO àa Bahia a con
tratar operação de çrédito no valor coáespon
dente, em cruzados, a 60.000.00(f,OO de.Óbri
gações do-TeSoUro Nacional (OTN). Discus
são encerrada do Projeto d~ Resolt!_ção n9· 
139/88, oferecido pelo Senador Edison Lobão 

· em pare<:er proferido nesta data, após usarem 
da palavra os Senadores-_Jutahy Magalhães, 
Edison Lobão e Chagas Rodrigues, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

1.3.1-DiscursosapósaOrdemdoDia 

SENADOR FRANC!SCÓROLLEMBERG '
Acidentes de trânsito no País. 

S!'J'/ADOR LOUR!VAL BAPrrSTA - "Pri
mazia para a _velh<:! Faculdade" --Artigo do 
Professor Jayme de Sá Menezes. 

. _SE!YADdkJ(JTNfY MAGAUfÃES- O ta
belamento de jur<?s. 

1.3.2 -Comunicação da Presidênda 

ConvocaÇão de sessão extraordináda a rea
lizar-se amanhã, dia 28, às 10 horas, com Or
cleni do Qia que desig,na. 

1.4- ENCERRAMENTO 

2-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 
FEDERAL 

~N"I29e 130,de 1988 

3- PORTARIAS DO DIRETOR-ClERAL . . 
-N" 22 e 23, de 1988 

4-DIRETORIA.GERAL DO SENADO 
FEDERAL . 

-Extratos _de termos aditivos noS 101 a 
11~/88 -

5-CON\IêNIO 

-Entre o Senado F ederaJ e o Conse!ho 
Administrativo de Defesa ECOnômlca - 0\
DE - Ministério da Justiça. 

6 -'INSTITUTO DE PREVIDI':NCIA 
DOS CONGRESSISTAS 

-Resoluções n"' 4 e 5/88. 

7-MESA DIRETORA 

8·- LÍDERES E VI CE-LíDERES DE 
PARTIDOS 

9-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES - . 

Ata da 50"' Sessão, em 27 de setembro de 1988 
. . - _. 

2~ Sessão Legislativa Ordinária da 48' Legislatura 

-- EXTRAORDINÁRIA-

. Presidencia do Sr. Jutahy Magalhães e Francisco Rollemberg 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM'SE 
PRESENTES OS SRS. SÉNADÕRES: 
Nabor Júnior- Ronaldo Aragão -Jarbas Passa
rinho - Alexandre Costa ......_ Edison LobãO -
Chagas Rodrigues -Afonso Sancho --Cid Sa
bóia de Carvalho- Mauro Beoevides- Marcon
des Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo 
lira - Marco Maciel - Ney Maranhão - Man

. sueto de Lavor- Divaldo Suruagy- Franctsco 
Rollemberg- Lourival Baptista - Luiz Viana -
Jutahy Magalhães -Jollo Calmon- Mauro Bor
ges - Iram Saraiva - lrapuan Cbsta Júnior ..;..... 
Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira 

· Filho--Louremberg Nunes Rocha- Márcio La~ 
cerda - Leite Chaves - Affonso Camargo -=
Dirceu Carneiro -José Paulo Biso!. 

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
A lista de presença acusa o comparedmento de 
33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, 
declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciãinos n6SS6s tra- · 
balhos. , · 

O Sr. 1 ?MSecretárlo procederá à leitura do Expe-
diente. · 

J:: iido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DÕ PRESIWTE DA REPdBÚ
CA-Submentdoà deliberaçã-o do Senado Fede
ral a escolha de nome indiCado para cargo cujo 
provm:ento depende de sua prévia aquiescência 

.MENSAGEM. 

,N•2t2,de 1988 

(N' 4o4i88, na origem) 

~Excelentíssimos Senhorés Membros do Sena-
do Federa1: - - · · 

Nos terJ!lOS do art. 42, ii_em _[II ~ parag-ráfo 3? 
do art, 72 da Constituição Federal, tenho a honra 
de submeter à consideração do Egrégio Senado 
FederaJ o nome do Doutor Paulo Affonso Martins 
de Oliveira, para exêrcer o_ cargo d~ Ministro do 
Tribunal de Contas da União na vàga decorrente 
do falecimento do Ministro Jorge Vargas. 

Os méritos do Doutor Paulo.Affonso Martins 
de Oliveira,· que me induziram a escolhê-lo Para 
o desempenho dessa elew:da função, contam do 
anexo Currlculum Vitae. 

Brasília, 26 de setembro de 1988. -José Sar
ney 

PAULO AFONSO MÀRTINS DE oLivEIRA 
(Cunic_ulum vltae) 

1.0. Dados Pessoais 
_i .1. !?auJO Affonso Martins çfe Oliveira 
12- Riisddoa8deoutubro_de 1927,noEsta~ 

do do Rio de Janeiro · 
13. Filho de José Rodrigo Pinto de Souza 

Oliveira e de Maria Emüia Martins de Oliveira-
1.4. ·Casado com D. Ana Vitória Lustosa de 

Olivê"ira · 
. 1.5. Quatro filhos. 
2.6. cursos -
2.1. Bacharel em Qênclas e Letras pelo Café~. 

gio Pedro, U (Externato). · · 

. . 

2.2. Oficial da ReseJVa (2• basse). 
2.3~ Bachan;!l em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Faculdade Nacional de_ Direito da Univer-
-- -sidãde dO Brasil (Turma-1953). _ . 

2.4. Portador. do Certificado de Cufso de Trei
namento de Assistente do Poder Legislativo, do 

. Instituto de Assuntos Governamentais da Univer
sidade da California;-Davis. 

2.5. · Portãdor do Certlflcado do Centro-de Es
tudos Comparados para o Desenvolvimento da 
Universidade do Estado de New York, Albany. 
· 2.6. Portador do Certificado do Ciclo de Estu
dos sobre Segurança Nacional e Desenvolvimen
to da Adesg, Brasília {Turma 1971). 

· Curso intenSivo para Administradores_- Banco 
do Brasil SIA (1972). - · · · 

3.0. Cargos 
3.1._ Solicitador em vtrtude-de Carta conferida 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do ex-Dis
trito Federal. 
· 3.2, Estagiário da 9• Vara Ciimina1 pela Porta

ria n" 286, do Pfocutador-deral do ex-Distrito Fe-
deral. 

_ 3.3, ___ Euncionário da Cilmara dos Deputados, 
desde.1946. 

3.4. Cfiefe de Gábinete do 4°-Secretário da 
Câmara dos Deputados. 

3.5 ... Chefe de Gabinete_ do 3°- Secretário da 
Câmara dos_ Deputados. 

3.6. Secretário da ex-Comissão do Distrito Fe
deral. 

3.1. SecietáriO-Geral da Mesa da Assembléia 
Nacional Constituinte. . 

.3.8. Secretário-Geral da Me'sa da Câm~ra dos 
Deputados, desde 1965. 
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4.0. PartJclpante 
4.1. Participante do II Congresso das Comuni

dades Portuguesas, realizado e;m Moçambique. · 
4.2. Secretário da Delegação do Congresso 

Brasileiro à reunião do Parlamento Latino-ame.: 
ricano, realizado em Lima .• Peru (Fundação). 

4.3. Assessor da Delegaçãó do Congresso 
Brasileiro à 58• Conferênda Jnterparlamentar, da 
Uníão Interparlamentar, realizado em Haia, Ho
landa. 

4.4. ConVidado pela Agência Internacional de 
Desenvolvimento (AIO) a fim de participar de um 
programa piloto obj~tivando apresentar o Legis
lativo como parte de um sistema político. 

4.5.. Convidado pelo Governo da República 
Federal da Alemanha a fim de visitar e conhecer 
o funcionamento do Parlamento Alemão, centros 
de divu1gação e computação. 

4.6. Participante· do Sf:minário-sol!lre LegiS<: 
lativo e DesenvoJvímento, .realizado na cidade do 
Rio de _Janeiro (1,974) promovido pela Üniver
sidade Cândido Mendes e Jntemadonal Politicai 
Science Associatíon. 

4.7. Membro da Comissão Especial instituída 
pelo Decreto n~ 85.022,"-âe -11 de agosto de 1980, 
incumbida de promover a edição de compilações 
atualizadas da legislação em vigor e seu subse
qüente aprimoramento e consolidação. 

5.0. Membro 
5.1. Ordem dos Advogados do Brasil (inscri-

ção n" 29 - DF). · 
52. Membro titular· do InstitutO HistóricO e 

Geográfico do Distrito Federal. -
6.0: Condecorações 
6.1~- Ordem do Mérito Militar (Grau Oficial), 

do Ministério do Exército. 
52. Ofdem do Mérito -Naval (Grau Oficial), 

do Ministério da Marinha, 
6.3. Ordem do ·Mérito Aeronáutico (Grau Co

mendador), do Ministério da Aeronáutica. 
6.4. Ordem do Rio Branco-(Grau'Grande Ofi· 

cial), do Ministério das Relações Exteriores. · 
6.5. Ordem do Infante D. Henrique (Grau Co· 

mendador), de Portugal. 
6.6: Ordem d6 Cõngfessó Nacional (Grau Co

mendador). 
6. 7. Ordem Estadual do Mérito Renascença 

do Piauí (Grau Comendador), do Estado do Piauí. 
6.8. O(áem dolpira"nga (Gr03u GrándeOficial), 

do Estado de São Paulo. -
6.9. Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 

(Grau Comendador). 
6.10. Ordem-do Mér"ito de -Bfasma (Grau Co

mendaClor), Governo do Distrito Federal. 
6.11. Oidem do Mérito JudiciáriO Militar 

(Bons SerViçõs). -
6.12. Ordre de la Frarlcophonie et dú Dialo--

gue des Cultures - França. __ 
6.13. Medalha do Mérito Santos Dumont. 
6.14. Medalha do Padficadõr. 
6.15. Medalha do Mérito Tamandaré. 
6.16. Medalha Mêritõ Legislativo Câmara dos 

Deputados. 
··'6.17. Medalha do Mérito_Cultural, Da Cõsta 
e $ilva - Estado do Piauí. 

,6. 1 ~L Amigo do Uvro ---Câmara Brasileira 
do Uvro -São Paulo. 

7.0. Atualmente 
7.1. Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos 

Deputados. 
f 2. Ádvogado no Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães).-
0 expediente lido vai à publicação. · 

Sobre ª _mesa, projeto de lei que vai ser lido 
pelo Sr. 1 °_ Secretário. 

É lido o segl.:linte 

.. PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 71, DE 1988 

'- -Alt'era a redaÇâo da Lei n"' 5.108, de 
21 de setembro de 1966, que instituiu 

-o Código Nacional de Trânsito. 

O COngresso Nacional decreta: 
f\rt. 1o O art. 124 da Lei n? 5.108, de.21 de 

setembro.de 1966, passa a vigorar com a s.eguinte 
-redação: 

"Art. 124. É obrigai:Oria a divulgação da 
-legisléiçào de trânsito em todo o território na
dona!, através de campanhas educativ~s per
manentes, promovidas pelos órgãos compe
tentes do Sistema Nacional de Trânsito," 

Art. z_o E_sta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. _ 

._Art. 3" RevOgam-se as disposições ern con
trário. 

campanha educativa de trânsito, em todo o territó
rio naci.ona1, com a coopE:ração-de todos os ór
gãos. competentes do Sistema Naciona!_de Trân
sito. 

................... ·-··········-··--·=--=== 
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

O projeto lido vai à publicação. · 
Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu 

· Carneiro.' · 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB -SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
oradOr.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores, vamos 
falar hoje, aqui, no Senado de assunto veiculado 
pela imprensa na última s·emana, que trata da 
17~ Conferência dOS Exércitos Americanos, reali
zada na Argentina,: que, de certo modo, causa 
preocupação à sociedade brasileira e às demo
cracias latino-americanas, especialmente pelo fa
to de que, quando o continente latino-americano 
começa a alicerçar sua caminhada política no 
rumo da democracia, isto é, no rumo da hegemo
nia, da vontade das sociedades civis que _com-

Justificação põem as nações, começa, por outro lado, a surgir 

O desmeclldo aumento-do número de aciden- ~~~i~~~~~e~~~;~~~i::~~~:~!~~:r:~;~~: 
tes de trânsito em nossa País está a exigir ação com0--0 Brasil, que tem na questão militar um 
mais intensa e çriati\'8, não só dos responsáveis acervo razoável de inte!Venção e de participação 
pelos problemas de _trânsito, mas de todos os na vida política, quando não tem intervenç:õ_es 
seginentos sociais capazes de prestar colabora- violentas que não fazem 0 papel das Forças Arrria-

. ção á fim de sairmos de uma situaçáo que já das, mas, sim, um desvio_· da sua competência 
se afigura catastrófica. constitucional e da sua destinação histórica. Re-

É preciso usãr de toda a nossa imagínãção, gjstramos esse -acontedmento exatamente no 
seguida de práticas rigorosas e contínuas, para momento em que 0 Continente se encaminha 
que se reverta essa dramática situação já reconl)e- para a democracia, exceto 0 Paraguai e 0 Chile. 

-Cid a pela OMS como uma questão de saúde públi- Pelo menos 0 Chile, parece, já está apresentando 
_ca, tendo-se em vista a rn.!Jltiplicação desses aci- alguns' sinais de perspectiva de futuro quando 
derites de trânsito no Brasil. permite um plebiscito, embora "plebiscito", mas 

Para a consecução desse objetivo duas dire- permite a volta dos exilados e cria alguma condi-
trizes de ação se impõem: uma, mais imediata, çáo de discussão e de questionamento do regime 
~stá _centrada no aperfeiçoamento da legislação que lá está implantado; por outro lado, o Paraguai, 
específica; a outra, de realização de médio para sem maiores comentários, também conhecemos 
longo prazo, depende de uma contínua prática os dados e os detalhes. Exceto essas dUas nações, 
educativa, capaz de alterar a atitude dos moto- as demais estão-se encaminhando o_u já têm uma 
rlstas e pedestre~ em relação ao tr~nsito. razóavel situação de estabilidade política e os regi-

A Lei n~-5.108, de 21 de setembro de 1966, mes abertos para a sociedade_sem as censuras 
determina a re-ªlização de uma c~mpanha educa- de imprensa exacerbadas, dentro de uma razoável 
tiva anual, com a finalidade de divulgar a legisla- convivência democráticª. 
ção de trânsito, com vistas_ a disciplinar o compor- Aqui, no Brasil. estamos na iminênda da vigên-
tamentO de condutores e pedestres, para uma cia d~ uma nova Constituição. A nova Consti-
mais efetlVa segurança nas vias de_ circulação. tuição trouxe um dado muito importante: para a 

Considerando os objetivos_da medida, e tendo sodedade, do ponto de vista político: 0 acordo 
em vista a sua finalidade educativa, somos favorá- feito entre os conservadores mais eVoluídos da 
veis à regulamentação da matéria no sentido de política brasileira e, quem sabe, os progressistas 
determinar que tais campanhas sejam realizadas mais tolerantes, no qual se estabeleceu o reconhe-
em carâter permanente, para que surtam os efei- cimento do direíto e da legalidade de todos os 
tos desejados. - partidos pOlíticoS- que afé há bem pouco tempo 

Sala daS Sessões, 27 de setembro de 1988. eram dandestinos. Esse é um pacto político que 
- Francisco RoDemberg. não pôde ser feíto em 64 e o braço armado é 

LEO!S!AÇÂ_O CITADA . que arliitrou o destino da Nação àquela época. 
LEI No .5 . .1 OS, Já em 87 foi a inteligência e a razão que ditaram 

DE 21 DE SETEMBRO DE 1968 esse· conflito estabelecido na sociedade entre con-
servadores progressistas, entre o avançar e o não 

- Institui o Código Nacional de Trânsito. avançar, entre o status quo e as transformações. 
.. .................................. ~ ......... ----· ----- ,-=Pelo nienos se deu esse passo, se fez esse acordo. 

---~ .... - .. -----.. ·- - Hoje se reconhecem essas correntes_ políticas 
Art. 124. Pelo menos uma vez cada ano, o que eram -prOSCritas dentro do contexto legal da 

LOnselho __ Nacionaf de Trânsito fafá realizar uma sociedade brasileira. Esperamos que esta realida-



2648 Quarta-feira 28 DJÁRIO.DO CONGRESSO NACIONi\1- (Seção 11) 

de, este pacto assinado pela sociedade brasileira 
através de seus constituintes, a:qi.J.í, hão assuste 
e não provoque reações no seio daS Forças Arma
das, no sentido do fantasma do comunismo. Ess.a 
doutrina é superada, arcaica e atualmente anacrô
nica, e já está no momento de pensarmos em 
um novo relacionamento entre as nações, que 
não aquele do hemisfério de lá e do h~isfério 
de cá; que o de lá é uma coisa e o de cá é 
outra; que aqui é o bem_e lá é o mal, etc. 

Na nossa concepção, isto está superado e pre
dsamos ter outro comportamento, em que as 
Forç:as Armadas possam cumprir o seu papel e 
a sociedade possa, também, cumprir a sua cami
nhada se estabelecer esses conflitos, definindo 
as incompatibilidades_ e os incOnvenientes para 
a sociedade brasileira ou para qualqüer sociedade 
latino~americana ou mundial. 

Registramos neste breve pronunciamento, exa
tamente o levantamento dessa questão. 

Não podemos manter essa questão das F'orças 
Armadas brasileiras sob a forma de tabu; sobre 
ela precisamos conversar claramente, precisamos 
discuti-la e fazer com que as Forças Armadas 
cwnpram o seu papel constitucional, para que 
possamos conviver na sociedade sem alimentar 
desconfianças mútuas. As <:cisas devem sei cla
ras. Portanto, o documento da 17" COnfei'ênda 
dos Exércitos AmericanoS contém um conjunto 
de assinaturas, e embora já tendo sido d_íto por 
porta-voz do Palácio que não tem valor de tratado, 
elas, as assinaturas, não devem ser absolutamente 
inócuas, porque, se assim fossem, não haveria 
necessidade de assina_turas de generais nem de 
representante de exérclto algum. É claro que elas 
têm a sua abrangência e o seu significado. Quere
mos questionar a competência desses oficiais. 
Embora não sendo dos primeiros postos das For
ças Armadas, foram representá-las naquele en
contro argentino. E como Sabemos que aqui, no 
Congresso Nacional, temos assessores parlamen
tares do Ministro do Exército e das oUtraS Armas, 
gostaríamos que os ministros milltares comuni
cassem a esta Casa, ou quem sabe mais discretos, 
a este parlamentar que está levantando tal ques
tão, esclarecimentos sobre os impactos das assi
naturas desse documento e, também, da compe
tência e legalidade dessas assinaturas, porque não
queremos -- principalmente no momento em 
que está para ser promulgada a nova Constituição 
brasileira, que é a base legal e institucional de 
um novo momento polf4co pa-ra o nosso País 
-que se comece· a pintar de cores pesadas essa 
atmosfera latino-americana do ponto de vista mi
litar. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex! 
um aparte? 

O SR. DIRCEO CARNEIRO - Ouço, com_ __ 
pra2:er, ·o nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu me Permito 
pedir a V. Ex- Um aparte, porque fui ouvido por 
jornalistas a respeito deste tema, e como V. EX' 
o está ferindo no momento, acho oportuno que 
eu saliente alguns tôpicos do discurso de_ V.Ex-
0 primeiro é quándo V. Ex' diz que Isso traduz 
uma doutrina anacrônica,_ arcaica, não sei se V. 
EX' meditou_sobre o que, na verdade, está aconte
cendo, porque é surpreendente que se faça uma 
reação a um encontro dessa natureza, quando 

esse eTICQJJ!rO não trata çle conspiração contra 
a democra,çia, mas ao contrário, trata de colocar 
as Foi:Ç_as Armadas trocando informações de inte
ligência,_ a reSpeito de uma pOssível agressão exa
tamente às democracias, que são, çomo V. Ex" 
diSse, ainda não totalrriente sólidas e estáveis na 
América latina, V.Ex• não estranhou, certamente, 
o Pacto de_ Vars.óvia; V. Ex~ não estranhou, certa
r:nen_te.7o_ Pactq_ º~ OT~_, ,Então, os países do 
Atlântic_o... -

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Esses são 
mais da sua époc_~ -~o que da minha. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sim, é a vanta
gem de sermos mais velhos e V. Ex.• mais novo 
e, pOSSivelmente, menos experiente. Acontece 
q!-le o_ Pacto da OTAN e o Pacto çle Varsóvia per
manecem afé hoje funcionando, mesmo na sua 
tdade; e fiieram por quê? Porque ambos admi
tiram possibilidades de movimentos contrários 
àQuilo que em ambas as partes da Europa se 
defende. Aqui louvo V. Ex" quando mostra a nossa 
cOnVivência. Eu mesmo tive a oportunidade no 
encaminhamento tina[ da redação que votamos, 
do texto que deve ser promulgado, de salientar 
exatamente a -convivência que tivemos, e me pare
·ceu muito boa_. Disse até que tínhamos mudado 
alguns estereótipos,- alguns pensamentos que pa
reciam definitivos. A Colômbia é um país demo
Crâtico, e V.Ex" sabe disso, está enfrentando uma 
guerrilha; o Peru é um país democrático, está 
enfrerltando uma guerrilha das ma"is severas e 
Piõre5q'ue eXJ.Ste_ hoje no panorama latino-ame~ 
n:can.o, e o governante do Peru é um jovem, mais 
jovem do que V. Ex", inclusive, talvez não se queixe 
disso, e além do mais é tido como um homem 
de iifclinação marxista. Pois bem, e é combatido 

- por urh regírhe do Sendero Luminoso, muito vio
lentO. Então, é possfvel que exatamente amanhã 
se tenha a possíbilidade de analisar qualquer 
questão de grupos ressentidos que queiram con~ 
quistar o poder pela luta armada. Infelizmente, 
entre nós, vi com tristeza, partidos que hoje estão 
l_egitimados. legalizados, vi uma vez num progra~ 
ma de teleVisão, e de outra vez li um artigo, de 
um homem muito respeitável do Partido Traba~ 
lhista, que falam que não eliminam a possibilidade 
da luta armada. De maneira, parece-me estranho 

- ·que se faça em tomo disso uma ressonância de 
escâridalo, como se esses militares estivessem 
lá vendendo a dignidade de sua pátria ou tentan~ 
do, desde logo, hosb1izar a democracia nascente 
no Brasil. Pedra V.Ex• este aparte, que já vai longõ, 
peÇÕ~Ihe descUlpas, porque, exatamente ouVido 
pela imprensa, a minha impressão foi esta, e ou~ 
vindo V.Ex• hoje, neste Plenário, que afinal, se 
reúm:=;- a·chei que era meu dever pedir a V. EX' 
que me desse oportunidade de esclarecer o _ _meu 
pensamento. 

,, ·. O SR. DIRCEU CARNEIRO -,- Agradeço a 
V. EK' -~ _reatkmo .. qué ós Pactos de Varsóvia e 
da OTAN vieram no pósMguerra, e eu exatamente 
nascrem 1911:5, portanto, logo após esse conflito. 
Hoje estamos em outro momento histórico, em 
outra drcunstàocia_ h(stórica, _e assim é possível 
definir, esses pactos estão sendo desmontados 
com 9 desarmamento da Europa, com a retirada 
dos mísseis e do acordo, que todos aplaudimos, 
de desarmamento assinado pelos dois grandes 
líd:res das potências americana e soviética. 

Setembro de 1988 

Deste mo_do, o transplante ou a transrerência 
desse Conflito para a América Latina ---:-e, é claro, 
induzid<! pel_9s __ E:s~ados Unidos, como-v.-Ex,• be!Jl 
sabe (:Orno nos c::omportãniôS-aqtii no Continente 
- é um tanto exagerada, não a repercussão que 
se está dando a eSse acontedmento, e não trato 
desta questão aqui como um escândalo, trato-a 
co_mo uma preocupação, no momento em que 
eStamOs promulgando a nova Constituição, e es~ 
pero seja ela a base que anuhcia um novo· mo
mento de convivência não só para o Brasil, como 
para-a-América Latina. Sob este aspecto, ela con
tém no seu texto uma das coisas que julgo das 
mais corajosas do mundo -a proibição da fabri
cação da bomba atõmica, o que constitui algo 
bastante ousado para uma nação como a nossa, 
no mundo de hoje, e, neste sentido, faz muito 
bem, na medida em que o Brasil é O País que 
tem as melhores condições de produzir a bomba. 

Portanto, com esse texto constitucional, o Brasil 
pode praticar uma politica de diplomacia junto 
aos demais países latino-americanos, no sentido 
de dissuadi-los de buscar qualquer armamento 
dessa natureza. Já estamos criando uma nova 
forma de convivência que não a atreJ8da -à ima
gem e à semelhança dos Pactos de Varsóvia e 
da Otan. 

Com esse espírito novo, que espero que esta 
Constituição consiga trazer à sociedade latino-a
merica_na, é que vejo desconformes estes tratados 
que vêm sendo assinados; e os textos dos debates 
que foram publiCados pela imprensa não deixam 
muita dúvida sobre essa visão anacrônica da 
ques~Q na América Latina. É em cima desses 
textos que fiz essas referências, evidentemente 
com as informações e os textos de que disponho 
neste momento, e que foram veiculados pela im
prensa brasileira. 

Ao colocar esta questão, não desc_arto o perigo 
que ela oferece- e o Senador Jarbas Passarinho 
falava da natural_idade e da normalidade desses 
encontros- e não quero que, de repente, algwna 
força armada latino-americana, no sentido de ze
lar pela democracia, faça como_ no Chüe, que 
há muitos anos está zelando pela democracia de 
Pinoc_het_. Es_t~~ um risco que coiTemos, e o zelo 
da democracia matando i'l própria não é a solução 
que queremos encontrar para as questões políti
C41S da América Latina. 

Existe outro d~talhe que é preciso fique bem 
claro. Só vamos avançar politicamente na socie
dade se pudermos errar. Se tivermos sempre a 
tutela, _seja ela militar, econômica ou de qualquer 
Outra natureza, Jamais atingiremos a maturidade 
de sociedade de que precisamos. Podemos até 
nos preparar para esse ruturo próximo, onde a 
Constituição que vai ser promulgada confere um 
c_onjunto de liberdades à sociedade, e que até 
nesse primeiro período se possa fazer um mau 
uso dela. Não acho isso anormal. É apenaS certa 
iináturid.flde de um momento politico histórico 
que vamoS enfrentai". Afinal, estávamos tutelados 
até agora. De modo que, quando se tira a tutela, 
podem ocorrer alguns desvios,_ e isto é natural, 
e_ "~e mos que super-ar e amadurecer nesse cami-
nho. -- -

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite V. Ex" 
um aparte, Senado_r Dirceu Carneiro? 

O SR. DIRCEO CARNEIRO- Nobre Senador 
Pompeu de Sousa, concedo o aparte a V, Ex" 
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O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador 
Dirceu Carneiro, já que V. Ex- acaba de usar o 
substantivo maturidade ou imaturidade, e mesmo 
o eminente Senador Jarbas Passarinho invocou 
esse argumento até em relação a_ V. Ex", conside~ 
rando~o_ jovem demais para entender, como os 
"sábios da Escritura, que segredos são_ esses da 
natuza", talvez por pouca experiência e pouca ma~ 
turidade, daí por que invoco-a minha idade, mais 
antiga, até do que a do nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Agradeço a 
v. Ex- . 

o O Sr. Pompeu de Sousa- É a minha expe
riência dos perigos que nos cercam quarido certas 
aves agourentas começam a dizer que a demo
cracia carie perigo, sobretudo quando essas aves 
agourentas não têm nenhuma tradição democrá
tica. Não me refiro, evidentemente, ao Senador 
Jarbas Passarinho, a quem muito prezo, mas são 
aves agourentas que conhecemos de outros vôos 
temerários sobre as nossas cabeças, ainda mais 
quando essas aves agourentas dizem que 30% 
dos Constituintes são poteflcialmente subversi
vos. De forma que nos s_entimos jâ no banco 
dos réus dessas ameaças. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Agradeço ao 
nobre Senador Ponlpeu de Sousa o apãrte, e fico 
muito sensibilizado pelo suporte du experiência 
de V. EJr, que me socorreu em boa hora. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador 
Dirceu Carfleiro, permlta:.rne V. Ex" (ASsentimento 
do orador.) 

Houve uma inversão de raciocínio, pOrque foí 
V. ~ que ainda há pouco fez questão dedizer 
que nasceu depois de 45, que _eu era tão velho 
que era contemporâneo da OTAN ... 

O SR. DIRCECJ CARNEJRO - A interpre
tação é de V. Ex-

O Sr. Jarbas Passarinho - Não, a interpre
tação é facílima. Não estamos discutindo herme
nêutica aqui. 1::: coisa simpilsSfmã, é_ melhor do 
que uma vírgula que discutimos ainda há pouco 
na Redação Final da Co~stituiçao. t mais fácil. 
O Senador PompeU de Sousa falou em aves agou
rentas e, realmente, teve o cuidado, desde logo, 
de me eliminar dessa classe. Sendo PassarinhO, 
poderia haver uma indireta multo maliciosa a res
peito de aves agourentas. É estranho que s_e tenha 
medo de quem quer defender-se exatamente de 
uma possibilidade de agressão armada a um país 
constituído na base da CoilstituiÇão da República. 
É profundamente estranho. E proibido ser antico
rnunista e é tolerado, com dificuldade, ser não-co
munista. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. ~ um 
aparte, Senador Difceu Cãmeiio? -

O SR. DIRCE() CARNEIRO - Com prazer, 
ouço V. Ex", Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Eu ousaria acres
centar aos brilhantes argumentos de V. Ex" uma 
ligeira retrospectiva histórica sobre o continente 
latino-americano. Aquilo que chamamos de Amé
rica Latina, que, na verdade, era América Espa
nhola e América Portuguesa, __ eram três Vlce-Rei
nados da América Espanhola e o Vice-Reinado 
de Portugal, que, na realidade, deveriam ser, se-

gundo vários_ historiadores, quatro países. t.ra o 
Vice~Reinado do México, o Vice-Reinado de Gra
nada, o Vice-Reinado Prata e a América Portu
guesa. Se tfVésseinos os quatro países, todos eles 
com densidade, com força económica, com con
dições de. manter uma democracia sólida, ter
se-ia evitado, talvez, esse· universo de republique
tas e. de ·convulSões que deixaram tão mal o Cons
tinen(e latino-americ_élno perante os demais conti
nentes do_ mundo. Ora, nos dá tristeza, ao longo 
da História, depararmos coni dois aspectos alta
mente preocupantes. Ê que esse mundo latino-a
mericano ora vive um regime ditatorial ou vai para 
i!f anarquJa. Isso causa-nos uma preocupaç~o 
enorme, ê como se não tivéssemos maturidade 
para viver num processo democrático, com liber
dade, com respeito aos direitoS_do próximo, aos 
dir.eltos-do cidadão. E ficamos alternando, ao lon
go da li_istória, regimes ditatoriais, excessiva con
centraÇãO ae poderes, ou então, um processo 
anáfquico. Isso levou a inúmeras revoluções que 
foram tão jocosamente colocadas e deiXou o con
tinente latino-americano em uma situação alta
mente preocupante. No Brasil, tivemos como ca
racterística: das ditaduras latino-americanas, um 
Civil que foi um homem de sabedoria política mui
to grande, e não podemos separar a sua figura, 
do perfodo do Estado Novo. Tivemos num perío
do de exceção onde existia, inegavelmente, uma 
estrt.ituiã de âOffiírnO niilitar, mas nào existia, para
doxalmente, a figura do ditador com essas carac
terísticas latino-americanas, a perpetuidade do 
poder, onde se tem_g Stroessner col}"l mais de 
40 anos no poder e Fidel Castro com .30 anos; 
um, ainda faz eleição, o outro, ridiculariza, acha- _ 
que_ a eleição é um Processo superado, em que 
apenas mocinhos com caras bonitas_ enganam 
o povo e- toilSeQll:etn eleger-se;_ ele disse isso, 

- em uma entrevista à 1V Manchete, para um colega 
nosso parlamentar, o Constituinte Roberto D'Á
vila. Então, ficamos a viver esse pêndulo, que é 
altamente_ preocupante. Tenho certeza de que o 
Brasil, nesse process_o de constitucionalização, se_-_ 
rá_ urtrexemplo para os demais países latino-ame
ricanos, corno era o Chile, que V. Br citou em 
boa hora. O Chile era a democracia mais sólida 
da América .do Sul, mas, quando foi cometido 
o erro político da eleiçélo de um radical de esquer
da -_aí é que vem o detalhe - provocou os 
radicais de direita a levarem a um sistema ditato
rial que, lamentavelmente, perdura ao longo do 
tempo. Se naquela oportunidade o Partido Demo
crata Cristão tivessse eleito o sucessor de Eduardo 
Frei, talvez não tivess_e havido o retrocesso político 
que aconteceu no Chile com a chegada de Salva
âor AJ!ende ao poder, um homem admirável, sob 
-vários aspectos, um ideólogo convicto da certeza 
dos seus pontos de vista. Podemos_ discordar das 

_suas idéias, mas temos que respeitá-lo como polí
tico e como homem. Coiltudo, o que aconteceu? 
Hõuve um retrocé-Sso_ na demOcracia mais sólida 
da América do Sul, a democracia chilena. É alta
mente preOcupante. Comungo dos sentimentos 
de V. __ Ex'-, como por outro lado exalto as coloca
ções felizes do Senador Jarbas Passarinho, pela 
certeza de que o Brasil está profundamente ama
durecido para Servir de exemplo aos demais paí~ 
ses da América Latina - a América Portuguesa 
dando o exemplo à América Espanhola. 

O SR. DIRCECJ CARNEIRO- Evidentemente, 
Senador Divafdo Suiuagy, terriOs-certas divergên-
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das quanto a algumas análises feitas por V. Ex~. 
Não temos reparos a fazer, a não ser alguma 
discordânda_do ponto de vista dessas concep
ções, inclusive do que decidiu a sociedade chilena 
ao escolher Salvador Allende ou a justificativa da 
"pinochetada". 

Resguardada esta questão, nós, como brasi
leiros - e j.á estamo~nos encaminhando para en
cerrar, porque vemos a advertência do tempo -, 
precisamos da contribuição de toda a sociedade, 
inclusive das Forças Armadas, mais no aspecto 
da eliminação de certas mazelas da sociedade 
brasileira, que considero das mais graves, profun
das e arraigadas: o analfabetismo. 

Com o índice de analfab_e_tismo que temos no 
Brasil a sociedade dificilmente atingirá os níveis 
que desejamos todos, como Nação, no caminho 
do desenvolvimento e da estabilidade política e 
de um melhor nível de renda. De modo que preci
samOs definir muito mais do que ffcar vendo fan
tasma e vendo comunista em toda parte. Precisa
mos definir a superação dessas mazelas, da misé
ria, da ignorância. Este, o grande desafio que te
mos de enfrentar. NãO isentamos ninguém dessa 
responsabilidade, muito menos as Foi"ças Arma
das, elas que se preocupam tanto com essas 
questões de ver fantasma dessa natureza. 

É absolutamente necessário que nós todos, 
quer os de convicções diferenciadas na sociedade 
brasileira, tenhamos firmado alguns pontos co
mUns a tOdos-à esquerda, à direita, aos progres
sistas, aos conservadores - e que, corno socie
dade, persigamos essas metas~ Entre elas deve 
estar a superação da fome, do analfabetismo, a 
questão do saneamento, e vai aí adiante. 

Com estas considerações, esperando que o Mi
nistro do Exército, ou outrO Mii"listro militar ofere
ça algUma éxplicação para esses aspectos da assi
natura do acordo da 17" Conferência dos Exér
citos Americanos, na Argentina, encerramos o 
pronunciamento, agradecendo a V. E# a audiên
cia e os apartes. 

Durante o discurso do Sr. Dirceu Carneiro, 
o Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Fran
cisco Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemb~g) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu 
de Sousa. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF. 
Pronunçia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Srs. senadores, procurarei ser o mais breve passi
vei, para colaborar com a Ordem do Dia dos nos
sos trabalhos de hoje. 

Entretanto, eu não poderia deixar de trazer ao 
conhecimento desta Casa wn telegrama recebido 
por mim, assinado pelo Sr. João Mansa, Presi
dente da Associação dos SeiVidores da Sema, 
e, também, subscrito pelo nosso colega, o emi
nente Senador Jami1 Hãddad. - - - ----

0 telegrama é do seguinte teor: 

"Exm9 Sr. 
Senador Pompeu de Sousa 
Senado Federal 
Nesta 
Infonnamos que a Secretaria Especial do 

Meio Ambiente, instituição federal responsá
vel pela Coordenação da Política Nacional 
do Meio Ambiente paralisou suas atividades, 
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por decisão unânime de seus funclonárlos, 
em protesto pela indefinição política do Go-, 
vemo brasilelro em face dos problemas am
bientais e a conseqüente marginalização des
ta instituição, fatos recentes como· os incên
dios que ocorrem atualmente em todo o País, 
especialmente na Amazônia, os acidentes 
ambientais, aliados à ausênc;ía de um minis
tério específico para a gestão ambiental, indi
cam que a problemática tende a agravar-se 
e que as ações predatórias serão politica
mente refOrçadas." 

Chamaria a atenção e sublinho este trecho: 
"que a problemática tende a agravar-se e que 
as. ações predatórias_ serão politicamente refor-
çadas". - -

"Solicitamos a v: EXo comuniCar ao Cõri
gresso _Naciona1 a gravidade dessa situação 
e exigir do Poder ExecutiVo a Criação do Mi
nistério _do Melo _Ambiente e a instituciona
lização da Politica responsável pela proteção 
do melo ambiente no País, tal como está 
preVista na Carta··constitUciõrial recém-apro
vada, João Mon_sa - !?residente da Associa
ção dos Servidores da Sem·a e Seita dor Jamil 
Haddad." 

Cumpro, ·portantO, o meu dever de trazer esta 
comunicação, denunciando que todo o pessoal 
da Secretaria Especial do Meio Ambiente está pa
raJisado por sentir que não há uma política gover
namental de preservação da ecologia nacional, 
como tão bem é recomendada na Carta conStitú
cional que acabamos de_ elaborar; e ~ai até mais 
longe, dizendo que está sendo reforçada, politica
mente, a ação predatória contra o meio ambiente. 
Esta é uma denúncia da maior gravidade e eu 
não poderia deixar de cumprir o dever cívico de 
trazer este fato ao conhecimento desta CaSca e 
do País, de v_ez que não vi divulgação desleaconte
dmento. 

Outro assunto, Sr. Presidente, ao qual quero 
referir-me, porque a ele me acho particularmente 
ligado, é que, amanhã, no Rio de Janeiro; haverá 
uma reunião, a ser promovidã pelo Dr. Fábio Ma
galhães, atualrnente o presidente de uma entidade 
do Ministério da Justiça que tem a infeliz denomi
nação de Conselho Superior de Censura, e S. 
S' é-o~ presidente recém-nomeado desse órgão 
do Ministério da Justiça, órgão ao qual pertenci 
na sua fase inicial, onde fui, talvez, o mais assíduo 
dos conselheiros e Onde representava a Associa
ção Brasileira de Imprensa. Cumpria ó meu dever 
de ser radicalmente contrário à censura. ·conSe
guimos até algumas vitórias nesse sentido. Era 
impropriamente chamdado de COnselho superior 
de Censura, porque, na verdade, era um--órgão 
recursal, justamente para atenuar os erros da c en-
sua de diversões públicas deste País·.-- ---

Dizia eu que o novo Presidente desse órg-ão, 
Dr. Fábio Magalhães, homem que vem do Minis
tério da Cultura e qi..Ie tem compromissos real
mente com a cultura, visitou-me ontem, em meu 
gabinete, acompanhado por alguns outros Mem
bros do Conselho, para convidar-me a participar 
de uma reunião que se realizará amanhã, no Rio 
de Janeiro, e para a qual entendem indispensável 
a minha presença. Infelizmente não poderei com
parecer, por causa das minhas obrigações de 
Constituinte, Mas estou enviando a S. Sfl Uma 
mensagem, que passo a ler, porque considero 

__ re_almente um assunto irilportaitte e que, para éste 
Senador, é parti<:ularmente significativo. 

A mensagem é a seguinte:· 
- ------:- Absolutamente impossibil,itado- pelo .ca

lendário dos trabalhos finais da elaboração 
constitucional -de .comparecer ao encon:. 
tm, no Rio de Jcmeiro, de artistas e intelec
tuais que p.3trocinam a criação do Conselho 
Superior de Defesa da Liberdade de Criação 
e Expressão, não poderia eu, entretanto, de 
forma alguma, ausentar-me desse ato. 
- Além da importância intrínseca, do ac-onte

cimento, sinto-me_a ele profunda e visceral
mente ligado. Adve_~~ário intransigente de to
do e qualquer tipo de- censura no processo 
de__crla_ção, expressão_e transmissão do co
nhecimento humano, por todas as s_uas for
mas, modalidades, veículos e·contéudos
esta tem sido uma .batalha de toda a minha 
vida, batalha que se estendeu do campo da 
profissão jói"!lalfstica, ·onde enfrentei irreduti
velmente a censura das ditad~s tanto do 
-chamado Estado Novo, de 1937 a 1945, 
quanto do regime militar de 1 964_ a 1985 
- para o das atividades universitárias, atin-

-- ~gindo com igual vigor o. terreno_ da criação 
artística, especialmente nas suas formas de 
mais ampla conlunicação popular através 
dos eSpetáculos _e diversões públicas. 

A vitória definitiva, afinal, desta causa no 
texto d.3 Cohstitui~o que acabamos de ela
borar- cujos dispositivos resultaram de pro
posições de minhFt autoria-vejo-a começar 
a completar-se; imediata e concretamente, 
nesse ato, a que trago todo o entusiasmo 
de minha participação, expressa nesta men
sagem. A criação do Conselho _Superior de 
Defesa da_Liberdade de Criação e Expressão 
-- que aqUT e· agora começa a nascer para 
a realidade legal- é a culminação de uma 
luta que travei especificamente como repre

-sentante da Associação Brasileira de Impren
sa e ao lado de valoros_os companheiros que 
representavam outras instituições de igual 
valor, no seio do impropriamente chamado 
Conselho Superior de Censura, que para nós 
representou, então, o que denominávamos 
de Coriselho Superior de Anticensura. 

Esse ato de reversão cuja concretização 
hoje aqUi se inicia- transformando o Conse
lho Superior de Censura em Conselho Supe
rior de Defesa da Líberdade de Criação e 
de Expressão -, nasce, por sua vez; de um 
_episódio históriCo de: fundamental significa
do cultural; nasce do trabalho de uma comis
são de artistas e intelectuais criada, em 85, 
pelo então Minj_stro -ela Justiça, hoje Depu
tado, Fernando Lyra, para estudar e propor 
a reforma estrutur~l da caduca legislação vi
gente sobre a matéria. Comfssão composta 
de Dias Gomes, Chico Buarque, Ana Ca'i'o
lina. Ziraldo Alves Pinto, Terezinha, Martins 
Costa, que teve como Relator Antônio 
Houaiss e como Presidente, eu próprio - -
e que paSsóü- a ser chamada de Comissão 
Pompeu de Sousa, 

I: bem de compreender-se, portanto, que, 
ao lãdo :da intensa satisfação intelectual e 
profissional que esse ato hoje me Q_esperta, 
avulta também a profunda emoção com que 
reçebq. enfim, essa vitória de urna luta que 

sustento, sem tréguas nem desfalecimento, 
hã seguramente cinqüenta anos bem vividos 
e bem lutados. 

Juntamente com esta mensagem que estou 
enviando aós- Companheiros- os quais amanhã 
se reúnem no Rio de Janeiro, infelizmente sem 
a minha presença, mas que depois virão reunir-se· 
aqui comigo--, encaminho à Mesa o texto do 
projeto, que é uma adaptação do prOjeto original 
da comissão que Fernando Lyrà criou e à qual 
deu o meu _próprio nome. 

Sr. Presidente, tsso, no fundo tem certa vincu
lação com o assunto que preocupou o nosso 
eminente Colega Dirceu Carneiro. E ·com a riiinha 
lónga experiência riã l'uta contra o' obsCurantismo, 
e O ObScUrantiSmo é mãe e filho do àutoritarismo. 
Essa luta é que me faz invocar as minh~ ·c-as 
diante dos precoces cabelos grisalhos do nob~e · 
Senador Jarbas Pãs:Sarinho; essa luta, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, é uma luta muito vivida 
e muito sofrida, é uma luta que vem desde os 
tempos em que enfrentávamos as oligarquias que 
vigoraram.neste País até 1930, entre as quais 'esta
va a de minha própria f~milia, oligarqui~ con~a. 
a qual me insurgi e me tomei um lutador aos 
quatorze anos de idade, na luta que culminou 
na Revolução de 1930. Essa luta, Sr. Presidente, 

. é a mesma com que enfrentamos em _] 937 a 
derrubada do nascente regime demo<;:rático e a 

.traiçãQnadonal que foi o Estado Novo, é a m,esma 
luta que renasceu em 1964, durante 21 anos, 
em que as Instituições democráticas foram neste 
País assaltadas e o povo infelicitado pela violência, 
pelo obscurantismo, porque o obscurantismo, re-
pito eu, é inseparável do autoritarismo. Essa luta, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, me assusta. E 
qUãni:h fafef naS aves agourentas que voejavam 
sobre nossas cabeças, foi no sentido de que preCi· 
samos exorcizar esSaS ãves agourentaS, porque 
elas estão v:oejando e crocitando ameaças, dizen
do que 30% de nós somos subversivos. 

Sr. Presidente, desde os quatorze anos, estou 
cansado - e chego, agora, aos setenta e dois, 
sentindo-me mais cansado ainda - _de ser cha
mado de s_ubversivo porque quero a democracia, 
quero a liberdade, quero a igualdade, quero a 
fraternidade para o povo do BrZisil! 

___ O Sr. Jarbas Passarinho-V. Ex• frustra-me. 
la pedir um aparte a V. EX, mas fiquei tão _empolR 
gado com a peroraçã<? que me calei, 

O SR. POMPEU DE SOUSA- Fico de pé 
pata. o~r o aparte. de V. Ex" _ 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não, não Posso 
maiS. V. Ex" encerrou. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR 
EM SEU PRONUNCIAMENTO. 

DECRETO N" 
DE DE DEJ988 

Institui o Conselho Superior de Defe
sa da Uberdade de Criação e Expressão, 
~-~á outras-providências: 

O Presidente da República, no uso das atribui~ 
ções que lhe_ confere o artigo 81, incisos I e IV 
da Constituição, decreta: 

Art. 1? Fica instituído, na estrutura do Minis
tério da Justiça, o Conselho Superior de Defesa 
da Uberdade _de Criação e Expressão, de ó~iáter 
normativo e recursal. 
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Art. 2~ Compete ao c-onselhO SUperior de 
Defesa da Liberdade de Criação e ExPressão: 
I- apreciar denúncias de restrição à liberdade 

de pensamento, criação, expressão ou informa
ção; 

II- sugerir mecanismos de_ defesa das liberda
des de pensamento, criação, expressão e infor
mação; 

lli -apreciar e julgar recursos-de decisões rela
tivas à classificação, para efeito indicativo, de di
vers_ões públicas e de emissões de rádio e tele
visão; ~ -

IV- conhecer e decidir os casos omiss_os em 
lei ou regulamento, atinentes à restrição à liber
dade de criação, pensamento, expressão ou Infor
mação; 

V- elaborar normas e critérios que orientem 
o exercício da classificação, para efeito indicativo, 
de diversões públicas e de emissões de rádio e 
televisão. 

VI- formular sugestões direclonadas à regula
mentação das espetáculos e diversões públicas; 

VII- elaborar o seu regimento interno._ 
§ 1 o Os recursos e representações encami

nhados ao Conselho Superior de Defesa da Uber
dade de Criação e Expressão naO-terão efeito 
suspensivo e serão apreciagos e deCididos ~o pra~ 
zo máximo de quinze dias- após o seu recebi· 
mento, facultando-se a prorrogação por igual pra
zo, condicionada à fundamentação escrlta. 

§ 29 As sessões do conSelho serã-o públicas 
e somente serão realizadas com a presença da 
maioria de seus membros· e as decisões profe
ridas terão publicação no Diário Oficial. 

Art. 3~> A composição do Conselho Superior 
de Defesa da Liberdade de Criação e EXPreSSão 
terá, por nomeação do Ministro da Justiça, a re
presentação ,dos seguinte~ órgãos e entidades ag ... 
sociativas, na proporção âe um membro efetivo 
e de um membro suplente: 
I-Ministério da Justiça; 
U-Ministério das Comunicações; 
III-Conselho Federal de Cultura; 
lV-Conselho Federal de EducaçãO; 
V -Conselho Nacional de Defesa do Consu-

midor; 
VI- Fundação Naclonal de Artes Cênicas; 
VII- Fundação do C"mema BrasiieirO;- · 
Vlll- Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor; 
IX-Ordem dos AdvogadoS do Brasil; 
X-Associação Brasileira de Imprensa; 
Xl-Associação Brasileira dos Cineatas; 
XII -Sociedade Brasileira dos Autores Tea

trais; 
XIII-Associação dos Músicos e Arranjadores 

e Regentes; 
XIV -Sindicato dos Escritores; 
XV- AssociaçãO Brasileira de Produtores 0-

nematográfic_os; 
XVI- Sindicato de Artistas e Técnicos em Es

petáculos e Diversões Públicas; 
XVII- Embrafilme Distribuidora de Filmes; 
XV11I- Conselho Nacional de Auto-Regula

mentação Publicitária; 
XIX- Sindicato dos Radialístas; 
XX- Associação Brasileira de Emissoras de 

Râdio e Televisão. 
§ 1~' A nomeação de membro do conselho, 

pelo Ministro da Justiça, acolherá a indicação do 
. órgão ou entidade representada. 

§ 29 Os membros do conselho, efetivos e su
PiéiiteS; terãO mandato de três anos, permitida 
a recondução. 

Art. 49 O COnselho SuperiOr de Defesa da Li
-=- herdade de Criação e Expressão será presidido 

por um de seus membros, escolhido e designado 
pelo Ministro da Justiça. 

Art. 5o Para efeito de concessão de gratifica
-_ç_ão_ de presença de seus membros, nos termos 
da Lei n? 5.708, _de 4 de outubro de 1971, e do 
Decreto no 69382, de 19 de outubro-de-1971, 
o Conselho -Superior_de Defesa_ da Liberdade de 
Criaçao e EXPressão ê dassifiCido _corno órgão 
-de deliberação coletiva de segundo grau. 

Art. 6~ Fica extint<? '-?_ Con~elho Superior de 
--Censura.-

Art. 7o O Ministio da Justiça estabelecerá 
nomias e critérios complementares às disposi
ções do presente decreto. 

Art. 8° Este decreto entra em Vigor na data 
de sua publicação. 

Bras~1ia, de de 1988; 167~ da--Inde-
pendência e 1009 da República. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma explicação pe~oal. 

-O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Tein a palavra, para uma explicação pessoal, 
o nobre Senador Jarbas PassariQho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA. 
Para explicação pessoal.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Quisera eu houvesse razão o Sena
dor Pompeu de Sousa quando disse que "preco
cemente'' eu estaria com -cabelos grisalhos. Ao 
contrário, _acho que até tardiamente, em relação 
ao que já me pesa sobre os ombros. 

Sou, aqui, um testemunho de que não se com-
. padece com a verdade histórica a declaração feita 

pelo Senador Pompeu de Sousa de que infelici~ 
tamoS este País durante vinte e um anos, que 
e1~ foi totalmente arrassado por aquilo que foi 
a-preSença do Movimento de 1964. 
- Louvo, natura]mente, a vocação libertária do 

Senador Pompeu de Sousa. É uma das facetas 
mais fascinantes da sua personalidade. S. Ex!' fez 
uina Revolução de 1930, como está dizendo; en
~o. também andou rasgando uma constituição 
por aí. Depois, S. Ex' zangou-se ... 

O Sr. Pompeu de Sousa- Oligarquia. Vinte 
e uma oligarquias que compunham a oligarquia 
nacional. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - V. Ex• 
me daria mais prazer ainda se pudesse usar o 
microfone e o séu aparte fosse aceito pela taqui
grafia. Como estou falando em explicação pes
soa], foi o único recurso que tive, talvez o aparte 
seja imposSibilitado. 

Estranho, como· dizia ainda há pouco ao Sena
dor Dirceu Carneiro, ·que se faça disso aqui um 
tamanho escândalo, porque é a 17~ Reunião -
~tá escrito lá. Não há tratado nenhum feito que 
devesse passar pelo Senado da República para 

ser. bomologaclo. É um grupo legal de militares 
-representando Seus países, que se reúnem para 
analisar o quê? O que eles chamam Movimento 
Comunista Intemacional. 

Não creio que hoje o último "bunker", por 
exemplO, da direita, depois de Hitler eliminado, 
Mussolini assassinado, Pinochet ainda represente 
essa ameaça ao mundo, é muito dificil. Mas a 

expressão que Lênin usou em determinado mo
mento é absolutamente confirmada na prática, 
quando ele disse: "O çaminho para Londres passa 
pOr Pequim e pela Africa". E passou, está pas
sando. 

Quem olhar o fun de 1945 - e naturalmente 
o Senador Dirceu Carneiro, nesta àltura, ainda 
estava no leito da criança, da criança nova -que 
estava nascendo, era nascituro, só conhece por 
tradição escrita, mas nem por tradição oral -, 
quem chegou ao fim de 45 e esteve na iminência 
de ir à guerra sabe que àquela altura h~a apenas 
um pafs chainado socialista, a União Soviética, 
e que das margens do Elba para o oeste come_s:ou 
a dominar o mundo. Então, dep?is CaiU a Asia, 
caiu a China, caiu o sudeste da Asia, chegou-se 
à África. Muito inteligentemente, o Movimento Co· 
munista Internacional aproveitou a ânsia libertária 
das nações af~:icanas que realmente estavam ju
guladas pelo colonialismo, condenável, sem dúvi
da, conquistou a África, chegou ao Carij:)~, do 
Caribe passou à América Central. Então, há um 
movimento em expansão. Há algo que está s_e 
expandindo no mundo. E se as Forças Armadas 
dos países considerados democráticos quiserem 
colocar o princípio da liberdade como fundamen
to de seus estatutos políticos, se essas forças mili
tares não tiverem a capacidade de analisar esse 

_ lenõmeno, elas são absolutamente irresponsá
veis. Agora, dou razão ao nobre Senador Pompeu 
de So~,-~sa, ·quando se insurge com relação a uma 
possível classificação de ·um percentual de Sl,lb
VersiVõs dentro da Constituinte. Acho isso absolu
tamente estranho: Mas estranho também que 
meu eminente colega, que ainda há poucq se 
enganou, porque fui eu quem foi provocado na 
minha velhice em relação à juventude, e não ao 
contrário, pelo orador a que aparteei, estranho, 
tâmbém, que o Senador Pompeu de Sousa desde 
logo admita que S. ~ sua pessoa, está entre 
esse grupo, porque não houve ninguém que tives
se citado o nome dele. Li toda a notícia da Folha 
de S. Paulo de ontem, e ess_e grupo militar já 
está tão fraco, porque matéria do maior caráter 
sigiloso já é publicada em jornais Com a maior 
facilidade, então, até isso prova que já não está 
cumprindo bem a missão. e que o Senador Pom
peu de Sousa possa dizer que é um dos _30%. 
Não creio. Conheço o S_enador Pompeu de Sousa 
inclusive nos vinte e um anos a que S. Ex~ se 
referiu, do autoritarismo, concordo; do obscuran
tismo, não concordo, 

O Sr. Pompeu de Sousa~ Obscurantismo 
que a censura impunha a este País. -

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ministro 
de Estado, recebíamos V.' Ex• com o maior cari
nho. V. Ex~ nos levava o número zero da Veja. 
e publicada com o talento de V. Ex~. transitando 
nos salões da Velha República militar, respeitado 
por todos. Era muito _ _menos hostil do que, por 
exemplo, o que Fidel Castro faz e não é conde
nado aqui. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Concedo 
contra o Regimento, desde que o Presidenté feche 
o olhO. Espero que S. ~ feche o olho esquerdo. 

O Sr. Pompeu de Sousa -Justamente para 
trazer a V. Ex' o meu depoimento,- assinalando 
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que V. Ex" era um _oásis naquele periodo, e tran- Estado-Maior - c:hegou um momento em que 
sitou por três Ministérios. Nesse trânsito ~mpre ele falava com Deus. Ele, pela manhã, se entendia 
o acompanhei ca_mo fraternal amigo. Inclusive, com Deus e, depois, trazia para mim as ordens 
devo lembrar a este_Senado que numa ocasião que devesse receber (risos em plenário). 
comandei uma entrevista coletiva multo original, De_m~eir<J_que não creio, a não ser que seja 
de vários repórteres para uma única revista - . um pouco de fantasiajomalfstica do meu.~erido 
eu era Diretor da "Editora Abril", e a revista era _ Senador Pompeu de sousa, que eu tivesse sido 
Realidade -com o jovem Ministra da Educação chamado de subversivo por ele. 
Jarbas Passarinha. A entrevista- realmente uma O Sr. Pompeu de Sousa - Eu me felicito das entrevistas como custumam ser as produções . . An . 
da inteligência e "d~- talento do entãQ jovem e, em trazer este cap1tulo de memónas para os a1s 
hoje, não mais tão-jovem senador - foi tão boa ~_:I~ s_enad~. : . - - . 
e com tão boas posições que no dia seguinte O SR. JARRAS PASSARINHO- E eu, se 
em que a publicação circulou, um funcion~rio V. Ext cgn_firma, fiquei altamente abaladQ ao fim 
do Ministério da Edyçação, qu~ tinha a função, da_guelas oito horas que tivemos de entrevista, 
se _não me engano, de diretor de um órgão que quando um colega de V. Ex• me abraçou cho
cuidava da mora] e cívica deste País, assinalou rançJp. E uma das frustra_ções b11.4tais _que t,enho, 
quase toda a entrevista de V. Ex", o se1.1 próprio hoje,· é -exatamente a(:luilô cjLÍe dizíamos a V. Ex~. 
Ministro, e denunciou-o às autoridades de segu- cjU.e se transformou em manchete da revista .. Di
rança como subversivo. zíamos: "vamos sacudir este País", porque o meu 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu não 
sabia. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Um general, que 
era seu funcionário, denunciou V. Ex- como sub
versivo. Naquela ocasião conversamos a respeito. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex• 
estâ fazendo uma declaração muito séria, porque 
eu desconhecia esse fato, mas o habeas data 
vai-me permitir a verdade. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Comentamos 
na ocasià.o, V. Ex• s~ lembra? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Talvez 
o.-Senador Pompeu de Sousa estéja fazendq_ um 
pouco a história como Monsieur Jourdain fazía 
prosa Por que não? _ _ 

O que houve é que esse general, aliás foi um 
excepcional oficial, depois, com a maturidade, tal
vez ele tenha sentido algum tipo de distúrbio me
tabólico; sei Já. Quando eu falava _s_ohr~ o proble
ma de moral e cívica, por exemplo, -que eu discutia 
com o então jornalista Pompeu de Sousa, eu já 
o admirava de leitura do Diário Carioca, iniagi· 
namos, não vou usar o pronome imperial, eu ima
ginei que poderiamos fazer até historinhas em 
quadrinhos. porque elas tomavam <:anta dos ado
lescentes, dos meninos. Então, imaginei que, ao_ 
invés de se pegar um exemplo histórico, como 
Duque de Caxias, tomássemos, por exemplo, Ma
chado de Assis, mostrar o menino pobre, epilép
tico, mulato, duas vezes órfão, vendedor de doce 
em tabuleiro e que s_e_ transforma depois na gran
de figura da lit.eratl.,rr!Ul~KiSLn_al. talvez até d~ litera
tura portuguesa. Esse general nunca me chamou 
de subversivo, mas disse: "eu discordo. O Sr. Mi-_ 
nfstro não deve fazer isto, porque Machado de 
Assis era um céptico, era um ateu." Então, ele 
não podia ser apresentado como um exemplo. 
Assím, saí para Pedro Américo, que era_ um me
nino do interior. Passa por lá uma missão france- __ 
sa, se não me engano de alto nível, e ele vai 
como desenhista improvisado. Os cientistas fic.a
ram tão impressionados com Pedro Américo que 
pediram a D. Pedro II que lhe desse uma bolsa. 
E ele se transforma num dos maiores pintores 
do Brasil. 

Então, o meu objetívo era esse. _ 
O general, chegou um momento em que-:..:..... 

era triste para nós, que tínhamos dele uma lem
brança extraordinária como eficiente Oficio~ de 

qbjetivo_ era fl:lndamentalmente eliminar,_senão 
a zero, pelo menos a uma taxa civJ.lizadamente 
admissível, o analfabetismo no Brasil. 

O Sr. Pompeu de Sousa- Esse co_!ega que 
o braçou chorando chama-se Luiz F~mando Mer~ 
cadante. Ele. realmente, chorava de emoção, por
que não a_creditava que naquele regime houvesse 
um homem com este pensamento que V. Ex", 
felizmente, mantém até hoje. 

c ó SR. JARBAS PASSARINHO - Essa re-
serva na _oGa~ão não conhecfamos. . 
---Mas, aqui me bati com grandes figuras que 
sempre respeitei, como o Ministro Paulo Brossard, 
quando era líder aqui; Franco Montara; o nosso 
saudoso Senador de Pemam_buco Marcos Fro?ire~ 
o-nosso hoje prefeito da cidade falida do Rio de 
Janeiro, Roberto Satumino. Foi a safra de 1974 
que me coub~ aqui enfrentar, quando saí dos 
ministérios e o povo me elegeu para representar 
o Pará. 

De maneira que não poderia deixar de dizer 
aos meUs colegas, agora que o Senado v.:ii revi~ 
vescer, vai revigorar a sua posiÇão, e espero que 
ele volte aos tempos de 74,_79, 81, quando essas 
galerias viviam c:heias e o Senado era a caixa 
de ressonânda_ n_acional. e se discutia aqui todo 
problema institucional com cor.agem e com _bra

- vura, espero que agora os meus colegas tenham 
em mim um referencial desse passado. Sou fiel 
ao meu passado. Não sou orgulhoso dele, mas 
prefiro assumir a reSponsabilidade de tudo aquilo 
que representei e não_ te~: a covardia de aparecer 
agora com uma figura diferente daquela que fui. 
Quanto ao meu futuro, é diferente._ Quanto ao 

_ meu futura ... 

O Sr. Pompeu de Sousa - E neste ponto 
coincidimos. e nos encontramos e nos al:>raç~
mos. 

O SR- JARBAS PASSARINHO - Exala
mente. Agradeço a V. Ex• o abraço, porque ~é o 

--abraço de um homem leal. 
Quanto ao futuro é diferente. Quanto ao_ fúturo, 

eu me refugiei sempre nos ver_sos de Cecíli?J Mei
reles, quando dizia: 

"Quantó ao meu· d"es_tino, não sei se o con
duzo, não_ se_i s.e o _acompanho." 

Ele decidirá. Muito obrtgado. (Muito bem! Pal
mas.) 

... Q §iR. PRESIDENIE (Francisco Rollemberg) 
- Está finda a hora do Expediente, 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não há quorum para deliberação. 
Em conséqüência, ficancadiadas as rhatéíias 

em fase de votação. 

- São 'Os seguintes _os itens cuja votação é 
adiada: 

1 

Votaçà.o, em turno úniço, do Projeto de Resolu
ção no 39, de 1988, que autoriza a Prefeitl,U"a Muni~ 
dpal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a _contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 2.790,00 Obrigações 
do T escuro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proférido em plenário. 

2 

VotaÇão, em turno únicO, do Projeto de.Resolu· 
ção n"'47, de 1988, que aut<Dríza a PrefeíturaMuni
dpal de Astorga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor çorrespondente, em 
Cnltados, a 3.806,39 Obrigações do Tesouro Na
danai (OTN), tendo , _ _ 

PARECER FAVO~VEL, proferido em plenário. 

3 

, __ Votação, em turno único do Projetó de Resolu-
ção n" 63, de 1988, que autoriZa a PréfeituraMuniw 
dpal de São José do Norte, Estado dq Rio Grande 
do. Sul, a contratar-operaÇão de crédito no valor 
correspondente, .em cruzados, a 3.986,19 Obrigaw 
ções do Tesouro Nacional (01N). tendo 

-- PARECER FAVORÁVEL, proferidO em plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de ReSolu
ção n" 64, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
dpal de Pau dos FerroS, Estado do -Rio Grande 
do Norte, a contratar Operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 55.000,00 Obri
gações do Tesouro f'!acional (OTN), tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em pltnário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resol_u
ção n" 66, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Par_anavat_Estacto doParsmá,. a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obri__gações do Tesouro 
I"'acional (OTN), tendo . . 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

6 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolu· 
ção n~ 70, de 1988, que autoriza a PrefeitUra Muni
cipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 21.738,72 Obrigações-do Tesouro 
Nacionj[ (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. profendo em plenário. 
- 7 

Votação, em_tumo únk:o, do Projeto de Resolu
ção n"-95, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal- de _Valença, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correSpondente, em 
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cruzados, a 80.000,00 Obrigações do T escuto 
Nacional (OTN), tendo · -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

8 

Votação, em turnO único, do Projeto de Resolu
ção n~ 126, de 1988, que "au.toriia -a Prefêitura 
Municipal de Centenário do Sul, Estado do Para
ná. a contratar operaç-ão de crédito no valor cor
respondente, em-·cruzados, a 5.414,38 Obriga
ções do Tesouro- Nasional <C?TN),_!endo 

PARECER F AVORAVEL. proferido em plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 127, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Miranda, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 83.082,71 Obri
gações do Tesouro f1acional (OTN), tendo 

PARECERFAVORAVEL, proferido em plenário. 

10 

Votação, em turno única do Projeto de Resolu~ 
ção 1T-' 128, de_ 1988, que autofiza a Prefeitura 
Municipal de ltaberaba, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 25QQOO,OO Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de R~~!u
ção n<> 129, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gongogi, Estado da Bahia, a con
tratar op"eração de crédito no valor correspon-l 
dente, em cruzados, a 73.309,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo ' 
~ARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Passa-se à instrução das demais proposições. 
Item 12: 

Mensagem n" 55, de 1988 (n" 63/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal d~ T~l~~_o, 
Estado do Paraná,' a COntratar -operação de 
crédito no valor correspondente, em a:uza
dos, a 591.259,398 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa _o emiOente- Senador . 
Nabor Júnior para emitir parecer sobre a Mensa- · 
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. P~ra 
proferir parecer.) -Sr. Presiderite, Srs . .Senado- · 
r~ com a Mensagem n" 55, de 1987, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização p ara que a 
PrefeituraMunicipal de Toledo (PR) cõntr~e:_. junto . 
à Ca ixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao D esenv91-
vimento Soc:ial --FAS,a seguinte _ope~ação de 
crédito: 

Caracteristlcas da operação: 
A-Valor: 183.603.780,86 (correspondente. a 

591259,398 OTN, de Cz$ 310,53, em Junho/87); 
B-Prazos: 
1 -de carência: até 30 meses 
2-de amortizaçãO: 240 meses; 

· C-'-Encargos: 
1-juros: 6,5% a.a, 
2,;.:..: taXa de aClministração: 2,0% sobre cada 

desembolso, e 
3-outros encargos: 1% a. a da taxa de repasse 

ao ager:tte fin~ceiro; 
O-Garantia: Quotas do fmposto sobre Cir

culação de Mercadorias (ICM); 
-E.....: Destinação de recursos: realização de 

obras de infra-estrutura compreendendo galerias 
de águas pluviais, sistema viário, de rede de ener

- gia elétrica, iluminação Pública, abastecimento e 
comércio~ recreação e lazer, educação e cultura 
e serviço social- Projeto Cura. 

. Nos a.spectos económicos financeiros, a opera
ção enquadra-s.~ nas nor~as _pperacionais do 
FAS. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do Projeto. 

Nos termoS da Resolução nç 01, de 1987, que 
estabelece normas de _elaboração legislativa do 
Senado Federal duratite o perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional COnstituinte, opi
namos favoravefmente, sob os aspectos econômi
co~financeiro e legal da matéria. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
. N' 131; DE 1987 

A~iortza a Prefeitura Municipal de To
___ )edo (PR) a contratar opefação de cré

dito -no Val~ir correspondente. em cruza
dos, a 591.259,398 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a_Prefei~ra MuJJiçipal de Toledo, no 

Estado do Paraná, nos termos do art. 2"' da Resolu
ção n" 93/76, alterado pela R~solução n9 140/85, 
ambas do Senado_Federal, autorizada a contratar 
operação de _crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 591. 259, 398 OTN~ junto à Caixa 
Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinado a realização de obras de infra~ 
estrutura compreendendo galerias de águas plu
viais, sistema viário, rede de energia elétrica, ilwni
nação pública, abastecimento e comércio, recrea
ção e lazer, educação e cultu~a e serviço social 
-Projeto Cuia .. 

Art. :29- Esta resolução en_tra ~m vigor na data 
de sua publicação. _ _ 

É o parecer, Sr. Presidente~-

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
__:...Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-
sa.) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão_ 

Ericeriãda a discussão, a votação da matéria 
proCeder~se-á nél sessão seguint~, nos termos re-
gimentais. - · - ·· -- - - - · 

• SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Item 13: 

Mensagem n9 68, de 1988 (n9 83/88, Ila 
_origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Doura
dos, Estado do Mato Gross_o do Sul, a, con
tratai' operação de crédito no valo~ coiTesR 
pendente, em cruzados, o1200.000,00 Obri-
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gações do Tesouro Nacional- oTN. (De
pendendo de parecer). 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de 
1987, designo o nobre Senador Pompeu de_ Sou
sa para proferir parecer sobre a Mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF. 
Para proferir- parecer.) -Sr. Presldente __ e_ ~rs. 
Senadores, com a Mensagem n~ 68,- de 1988, 
o Senhor Presidente da Repúblicasubmente à de
liberação do Senado Federal a autorização para 
que a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) con
trate, junto~ Caixa EconômicaFederal, a s'eguinte 
opera~ão de Crédito: 

Caracteristlcas da Operação 
A--Valor: Cz$ 509.412.000,00 (correspon

dente a 1.200.000 OTN de Cz_$ 424,51 e"m outu
bro/87). 

8-Prazos:-
1 -de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 216 meses. 
c.,.,....Encargos: 
1-juros: CEF 4% a.a.; Ag. Financeiro 1 + 

a.a; . 
2- taxa de admínistração: ~% _sobre emprés

timo. 
D-Gafantla: vinculação de parcelas do Im

posto sobre Orculação de Merca~o~_§ (!CM) e 
do Fundo ae Participação dos Municípios (FPM); 

E-Destinação dos recursos: Execução de 
obras do Programa CURA. no Município. 
_ Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na

cional do Ministério da Fazenda, informou nada 
ter a opor quanto à realização da operação que 
é viável, segundo parecer da Caixa Económica 
Federal. 

No mérito, o pleito enquadra-se em -casos aná· 
logos que têm merecido a_ aprováção da Casa, 
tendo em vista a alta relevância-sócíal do projeto, 

Nos tennos da Resolução n" 1, de 1987, que 
estabelece nOrmas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de funciona
mento da Assembléia Nacional Constitulnte, opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos ter'rnos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 132, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Dourados (MS) a contratar operação de 
créc::Uto no valor correspondente ern cru
zados, a 1.200.000 OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 1 ~ É a Prefeitura MunidpaJ de Doura:dos 

(MS), nos termos do art. 29 da Resolução no 93n6, 
-alterado Pela Resolução n" 140/85, ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor corresporidente, em cruZados, 
a 1 .200.000 OTN juilto à Caixa Econôinica Fede
-ra_~~ A operação de crédito destina-se à execução 
de obras do Programa CURA. no município. -
--Alt: 21 Esta resolução entra em vigor na data 
de s_ua publicação. 

_É o par~~er, Sr. President~. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
~em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.) 
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O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
Concedo a palavra ao nobr.e Senador Chagas 

Rodrigues, para discutir. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para discutir.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res; está em discussão a Mensagem -n" 68, de 
I 988, do Senhor Presidente da República, "rela
tiva a proposta para que seja a utorizada a Prefei
tura Municipal de Dourados, __ Estado_do Mato 
Grosso do Sul, a càntrátar operaçãode crédito 
no valor_correspondente, em cruzados, a 
1.200.000,00 Obi-íQações _do= Teso,uro Naéiqilal 
-OTN"". 

Sr. Presidente, pela liítura de todas essas men
sagens, não entendo_qual o critério-que prevaJece. 
Veja V. Ex" que a mensagem anterior, referente 
à Pre(eitura Municipal de To ledo, Estado do Para~ 
ná, era de 591.259,398 OTN. AJQuns munidplos 
mal estão contemplados. Vejo, na Ordem do Dia, 
a votação, em turno_único- não houve número 
para votação do item 7-do projeto "que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Valença, no Estado da 
Bahia, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, 80.000,00 Obriga~ 
çães do TesourO Nacional". 

No que tange à Prefeitura Munidj)al de Cente~ 
nário do Sul, Estado do Paraná, em cruzados, 
5.414,38 ObrigaçõeS do Tesouro Nacional. 

De modo que o governo envia- essas meosa~ 
gens, ora autorizando empréstimo em grande nú
mero de Obrigações do T escuro Nacional, ora 
em reduzido número. Até hoje não se sabe, por~ 
tanto, o critério que preside essa distribuição. Não 
sei se está em função dos v_otos concedidos du
rante a Assembléia Nacional Constituinte, de acor~ 
do com a política do governo ou contra a política 
do governo, a favor de 5 _ou de 4 anos do mandato 
presidencial. O que sei, Sr. Presidente, é Jiue nin
guém consegue me explicar qual o critério ado~ 
tado para a concessáo_desses créditos. _ 

Esse, de Dourados, se aPreSenta de uma ma~ 
neira inusitada, pois a Prefeitura Municipal dessa 
cidade irá contratar operação de créditO no valor 
correspondente, em cruzados, a 1.200.000,00 
Obrigações .do T escuro NacionaL A pr6x-iÕ'la 
mensagem a ser anunciada por V. Ex• cogita de 
12.575_,32 Obrigações do Tesouro Nacional, em 
favor da Prefeítura Municipal de 13oi1ito, no Mato 
Grosso do Sul. Imagine V. Ex- se ·o nome não 
fosse "Bonito"! lss_o no mesmo estado! Se forem 
aprovadas a mensagem e a res_olução correspon~ 
dente, a Prefeitura Municipal de Bonito, no Estado 
do Mato Grosso -do Súl. poderá contratar opera
ção de crédito no valor de_ 12.575,32 OTN. Já 
a Mensagem n"' 68, que V. Ex--pôs em.discussão, 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Es~ 
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor corl'espondenté, em cruzados, 
a 1.200.000,00 ObrigaÇCles do Tesouro Nacional 
-OTN"'. 

Sr. Presidente, nós, no Senado, temos sido, de 
certo modo, generosos, pois votamos todas as 
mensagens. Estamos no ·ano das eleiçõ~s muni~ 
dpais. Então, só deveriamos, a meu, ver - não 
vai aqui nenhuma crítica -, votar excepcional~ 
mente aquelas mensagens referentes a casos de 
calamidade pública, como aconteceu recente
mente na cidade do Rio de Janeiro_. Se estamos 

em vésperas de eleições municipais, se novos 
prefeitos deverão assumir no próximo ano, este, 
Sr. Presidente, não é o melhor momento para 
que essas prefeituras sejam autorizadas a contrair 
empréstimos. 

Sr. Presidente, se formos. anajisar a Sit;\Jação 
~c.>nô!lli9>fmancejra do País1 _entã9, sob este ân
gulo é que não há comO justificar tais emprés

.- ~l'D9?,_0 _governo ~eali2;a l!'Pa política econômico
financeira.desastrosa.Desastrosa por que, Sr. Pre
sidente? Porque os fUnCionários públicos reda-

- mam, porque os tr~l?alhadores rec!amam, porque 
a Classe média reclama. A espiral inflacionária 
não é acompanhacfa por reajustes salariais. 
_ _ _9 goverrio, feio .nos jorr:ta!s de_.fioj~_l ~Q _ ç!epois 

_~as eleições é que_ examinará a mtJdança_da nossa 
pol!tica econômica..financeira. 

A chamada política do feijão com arroz, Sr. 
Presidente, não vem dando certo - a inflação 

_este mês deverá atingir 24% _ou 25% -, mas 
_o GOverno inSiSte erit não tômi:\r proVidências. 

Aqui fica a minha censura mais uma vez a essa 
política eConõrT!ico-financeira. Ela está errada. Por 
_que errada? Porque os seus frutos são estes: índi~ 
ces inflacionários cada vez maiores e a vida cara; 
o salário mínimo não atende mais às necessi~ 

_ odades normais, como está na COnstituição atual 
ou na Carta Constitucional ainda vigente. E o Go~ 
vemo não toma providências. Oaro que se essa 
política não vem dando certo, não produz: bons 
frutos, o Governo tem que tomar medid_as enér~ 
gicas. O Governo e não o Congresso. 

Lamentavelmente, não temos ainda regime de 
governo parlamentarista neste Pais. T adas as na~ 
ções cu1tas, civilizadas, vivem sob forma de gover~ 
no parlamentarista. Aqu~ temos um presidencia
lismg_CJ!:le há 100 anos é responsável por golpes, 
ditaduras, regime de exceção e pobreza. Ainda 
não conseguimos ver _o parlamentarismo implan-

- tado em nosso País. 
A nossa luta, que tem ·mais de 30 anos, Conti~ 

nuará. Um dia, como· aconteceu agora com esse 
-grande homem público que é -AfOnso Arinos, to~ 
_dos os ilustres homens públicos deste País com~ 
preenderão-que sem parlamentarismo não serão 
resolvidos os problemas do nosso País. Conheci 
Afonso Arínos na antiga Câmara dos Deputados, 
no Rio de Janeiro, combatendo o parlamenta~ 
rismo. Hoje, é um convertido, corno foi Rui Barbo~ 
sa no fim da sua vida pública. 
. _Sr_ Presidente, não entendo como o Governo 
manda todas essas Mensagens, sem nenhum cri~ 
tério, numa hora que diz que a situação econômi
co-financ~Ira do Pais é a piai possível, numa hora 
em que o déficit público_ se avoluma, em que 
a cares_ti_a e a inflação tomam conta do Pais, inva~ 
dern os lares e levam a fome a- toda parte. Isso 
_está errado. Dá .;3té a entender que _o Governo 
quer favorecer certos prefeitos, para que eles pos~ 
sam g:anbar _as eleições nos seus m~nidpia:s. 
. Sr. Presidente. qUero dizer a V. Ex" que, a não 

ser excepcionalmente,_ irei requerer, a partir de 
hoje, verifi~a~ão. Esses emp_rjs!!m_os de (dtima 
hora, de vésperas de eleição, são resultantes de 
Mensagens mandadas por um Govemd que não 
tol!_l_ª proyidên_das concretas, eficientes, diante da 

_ inflaçãQ e do déficit público _que aí estão. Só pode~ 
mos responder a isso com responsabilidade, com 
critério, com correção, com espírito público, ne
gando esses empréstimos. Se aqui vier um pre
feito. demonstrando que houve uma calamidade 

pÚblica no seu município, aí, sim, mas essas ver~ 
bas 11?~ creches, para calçamento, para constru~ 
ção r-e mercados não se justificam neste mo
mente. Aí estão os Tribunais de Contas a acusar 
dezeilas de prefeituras - não quero mencionar 
nenhuma - e a solic_itar inteJVenção nelas. 

De modo que não votaiei mais a favor dessas 
verbas, Sr. Presidente, porque não· sou cabo eleito~ 
ral de_ nenhum prefeito. Estou aqui para defender 
a economia nacional, as finanças públicas, o povo. 

Aproveito o ensejo para censurar, mais urna 
vez, essa política de arrocho sa1arial, essa política 
de fome. Que venha o Governo com o choque 
- os economistas que discutam se é ortodoxo 
ou heterodoxo -, mas medidas concreJas pre<:i~ 
sam ser tomadas, Sr. Presidente! A inflação au~ 
menta mês a mês, e, quanto aO- déficit público, 
o Governo está levantando novos empréstimos 
arecébendo mais dinheiro! 

Condeno mais uma vez essa política, porque 
é condenada por todos trabalhadores e empre
sários. Às vésperas da promulgação da Consti~ 
tuição, vem o GovernO- tomar medidas de profun~ 
do alcance, ultimando acordos financeiros, crian· 
do ou autorizando a criação de bancos múltiplos, 
para aumentar preclsamente os lucros das insti~ 

- tuições financeiras deste Pais. 
Assim, ·condenando essa política ou essa au~ 

sência de política econômlco~financeira do GO
verno, -declaro a V. ~ que, de hoje em diante 
- porque não devemos nem podemos ser radi
cais -, só aprovarei aqui autorização para opera
ção de crédito quando se tratar realmente de cala~ 
midade pública em um município que realmente 
precise ser assistido. Como todos sabemos, o Mu~ 
nicíplo do Rio de Janeiro está preCiSando de ser 
ajudado. 

Termino aqut ·estas coflsiderações, dizendo a 
V. ~. Sr. Presidente, que não vou mais votar 
essas autorizações. 

O Sr. Edlson Lobão- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Se~ 
nadar Edison Lobão. 

O SR. EDISOI'I LOBAO (PFL - MA. Para 
discutir. Sem revísão do orador.) ~sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o que se discute não é apenas 
um pedido de empréstimo e, sim, vários pedidos 
de empréstimos feitos p-or Prefeituras de-diversos 
estados do-País. 

O Gov-ernO Federal tem sido aqui dwamente 
criticado pelas suas últimas medidas de restrições 
de crédito, de empréstimos e ate-de concessão 
de recursos a fundo perdido a municípios e a 
estados. Tem sido criticado, Sobretudo, porque, 
Pela nova política que adotou, de restrição de 
invéstiinentos, restringe _os seuS próprios investi
mentOs. De modo geral, a oposição política, não 
se conformando com essa decisão govemarnen~ 
tal, vem às tribunas do Poder Legislativo para ver 
gastar o Governo, entendendo que o Governo 
persegue estados, persegue municiplos. 

Ouvi atentamente o ar_gumento aqui expedido 
-pelo eminente Senador Chagas Rodrigues. Dev_o 
dizer que eu próprio sou Relator, hoje, de mensa~ 
gem encaminhada pelo Governo Federal, refe
rente a L!m empréstimo solicitado pelo _Gover
nador da Bahia. E quantas e quantas vezes eu 
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vi, aqui, neste Senf!,do, e pela imprensa, críticas 
ao Governo Federal, todas injustas, qUe o Governo 
Federal não concede empréstimos ao Governo 
da Bahia porque o Governador Waldir Pires é ad
versário do Presidente da República. 

Pois bem, sou Líder do PFL e estou pronto 
a relatar essa mensagem a favor da concessão 
do empréstimo _ao Governo da Bah!a. Mas v_ejam 
como é_ difícil ,governar: por um lado, acusa-se 
o Governo de não conceder empréstimos, de não 
facilitar a tramitação dos projetas de governos 
adversários ao Governo Federal; por outro lado, 
o eminente homem pUblico, Senador Chagas Ro-
drigues, que foi Governador de Estado, critica 
também o Governo porque concede esses em
préstimos. 

Afinai, não_sei o que deseja a oposição política 
ao Governo Federal: se deseja que o Governo 
assista a estados e munlcfpios com os recursos 
federais ou se pretende que o Governo Federal 
feche, de uma vez por todas, os cofres públicos 
da União em relação aos estados e municípios. 

A conclusão a que chego é que a oposição 
política ao Governo do Presidente Jos_é Samey 
pretende que esses empréstimos sejam conce
didos, porém deve o Governo Feaeral, ao conce
der tais recursos, ser por essa nresma oposição 
cnlicado pelo fato de concedê-los. Para mim, é 
uma profunda incoerência da Oposição. 

O Qoven10 Federal, Sr. Presidente, seguirá na 
sua trilha: tanto quanto puder, ajudar~ a estados 
e municípios; no que não- puder, não ajudará. 
Esta será a posição do GoVIimo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Roll~mberg) 
-Continua em discussão~ (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discuss_ão. 

A votação da matéria proceder·se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 14: 

Mensagem n~ ?O,_de I988_(no 8.5/88, na 
origem), relativa _à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Bonito, 
Estado do Mato GrosSo do Sul, a coritratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 12.575,32 Obrigações do Te
souro Nacional - (OTN). (Dependendo de 
parecer.) 

Nos termos do art. 6° da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Pompeu de Sousa para emitir parecer sobre a 
mensagem, com o respectivo projeto de reso-
lução. 

O SR- POMPEU DE SOOSA (PMDB -DF. 
Para emitir parecer. Sem revisãO do oradqr.)
Sr. Presidente Srs. Senadores, ofereço o parecer. 
Antes, gostaria de dizer breves palavras sobre a 
intervenção do nobre Senadôf Chagas Rodrigues 
a respeito do parecer da matéria anterior. Con
cordo inteiramente com as posições de S. Ex•, 
nosso nobre companheiro de Senado e· meu que
rido companheiro de legenda partidária. Devo 
apenas dizer que, neste assunto, estou funcio
nando quase que burocraticamente, para atender 
à Mesa desta Casa, desejosa de ..::..... -vamos usar 
a linguagem de uma gíria interna - limpar a 
pauta. 
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Não aprecio o mérito, porque não temos ele
mentos pa-ra isto e, se_ estou relatando, dando 
paret:ef SObre mátéria de Mato Grosso do Sul, 
é porque a Mesa me distribuiu esse parecer, pois 
os nossos nobres colegas, representantes desse 
estado não -costumam comparecer, inclusive 
quem devia defender a questão e contraditar o 
nobre Senador Chagas Rodrigues seria o nobre 
Senador Rachid Saldanha Derzi, que, além do 
mais, tem todos o_s títulos para exercer essa in
cuinbêncla, porque é o Líder do_ Governo nesta 
Casa e poderia explicar porque-1200,000,00 OTN 
para a Prefeitura de Dourados. 

Sr. Presidente, mais uma vez, cumprindo quase 
que buiocfatlçamente a função de servir à Mesa, 
devO dizer que este é o _parecer sobre a ma,téria 
anunciada, a Mensagem n~ 70, de 1988, do Se
nhor Presidente da República, que submete à 
aprovação- do,s-enado Fe_deral a "proposta para 

_que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Boni
to. Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 
operaÇão de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 12.575,32 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN)". 

Aliás, tinha sido dito que isto era o exemplo 
_ da modéstia, o empréstimo de Bonito em relação 

ao de Dourados: 

Cortí a Mensagem n~ 70, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorização para que aPre
feitura Municipal de Bonito (MS) contrate, junto 
a Caixa Económica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS, a seguinte operação de 

L crédito: 

c:ÃRil<::frnSTJCAS DÁ OPERAÇÁO 

1. Proponente 

__ .. !· ]. __ Denominação: Munldpio de Bonito/MS 
1.2 Localização(sede): Ru~ Cel. Pilad RebUá, 

-720 - Centà) Boriito!MS 

2. Financiamento 
2.1 Valor;. eq"ulvalente, em cruzados,_ a até 

12.575,34 OTN. -
2.2 QPJetivo: aquisição de veículos para transK 

porte escolar. 
23 .Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amorti

zação: 4 (quatro) anos. 
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados 

- trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
tado de acordo com o índice àe variação das 
OTN. 

2.5 Condições de_l~beração: _o _financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o cro

- nograma a ser apresentacjQ, 
2.6 Garantia: Vínêulação das parcelas do Im

posto sobre Circulaçã"o de Mercadorias (!CM). 
2. 7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9 

407/86, de 25 de novembro de 1986. 
No _mérito, _o pleito enquadra-se em casos aná

logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo_ em _vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução ne 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o perfodo de funciom!.

- mehTo-dã-Assembléia Nacional Constituinte, opi-
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte: 
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PROJETO OE RESOl(.IÇÁO N" 133, DE 1987 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bo· 
nito (MS) a contratar operação de cré
dito no valor co~TeSpondente, em cruza
dos, a 12.575,32 OTN. 

O Senado Federa! reSolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Bonito 

(MS), _nos termos do artigo 29 da Resolução ne 
93/76, alterado pela Resolução ne 140/85, ambas 
do Senado Federal, autorizada a c:-ontratar opera
ção de crédito nÕ valor corre5R9ndente, em cru:;::a
dos, a 12.575 .. 32 O.TN jWJtO à Caixa Econô_rnica 
Federal, esta na qualidade de gestora .do fundo 
d~ Apoio ao DesenVolvinlenio Social (FAS). A 
opera_ção de crédito destina-se ~ aquisição de veí
Ct..Jios para transporte escolar. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
........., Em discussão o projeto, em turno-único. (Pau
sa) 

Não havendo _quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, ã votação da matéria 
proceder·se-á na sessão s_eguinte, nos termos re
gimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Fran'cisco Rollemberg) 
-Item 15: 

Mensagem nQ 76, de 1988 (n~ 91/88, na 
origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Parana
tinga, Estado do Mato Grosso, a contratar 
?peração de crédito nO vai?[ ~~rrespory.den~e, 
em _cruzados,_ a 66.075,65_ Obrigações do Te
souro Nacional (bTN):- (Dependerido de pa
recer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Mansueto de Lavor para emitir parecer sobre a 
Mensagem, com o respectivo projeto de reso
lução. 

O SR. MANSUETO DlÜAVOR (PMDB
PE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores,com a Mensagem n~ 7§, de 1988, o 
Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado Federal a autorização-para que 
a Prefeitura Municipal de Paranatinga- MT con
trate, junto à Ol-iXa Econô'tilica Federal, esta na 
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De· 
senvolvimento Social (FAS), a Seguinte operação 
de crédito: 
1. Proponente 

1.1 Denominação: Município de Paranatinga/ 
MT 

1.2 Localização (sede): Av. Bandeirantes, 
1986 - centro ParanatinQ"a/MT 

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

66.075,65 OTN. . .. -
2.2 Objetivo: implantação de -eSgotos e gale

rias de águas pluviais. 
2.3 Prazo: Carêncta: até 3 (três) anos. Amorti· 

zação: 10 (dez) anos. 
2.4 EncargOs; juros de 1% ao ano, cobrados 

trimestralmente, sendo o saldo devedor reajusK 
tado de acordo com o índice de variação das 

-OTN. 
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2.5 -CondlÇóeS de Uberação: o financiamento 
será liberado em parcelas, de acordo com o era• 
nograma a ser apresentado. 

2.6 Gararitiã: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação de Merçadorias (ICM). 

2.7 Dispositivos legais:_ Lei Municipal no 
082/87, de 15 de julho de 1987. 

Nos aspectos econômico-fmanceiros, a opera
ção enquadra-se nas nprmas operacionais do 
FAS. . ... 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n"' 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federa1 durante o período de funciona~ 
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente, sob os asp-ectos econOmi· 
cc-financeiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 134, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
ranatlnga- MT a contratar operação de 
crédito no valor co1Te8pondente, em cru
zados, a 66.075,65 OTN junto à Caixa 
Económica Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ç ~ a 'Prefeftuia Municipãl de Parana-

tinga- MT, nos termos do art. 2° da Resolução 
n9 93176, cilterado pela Resolução n9 140/85, am
bas do Senado Federal, autorizada (os) a contratar 
operação de crédito no vaiar COJ!espondente_, em 
cruzados, a 66.075,65 OTN; junto _à Caixa Econô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de_ Apoio ao Desenvolvimento Social ( 
FAS), destinada à implantação de esgotos e gale
rias de águas pluviais. -- ~ 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 

-Em discussão o projeto, em turnO únfco:1PaU
sa.) 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presfdente, 
peço a pa1avra. 

0 SR. PRESIDENTE (Francisc(l Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas 
Rodrigues, para discutir o projeto. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -
PI. Para discutir.) -Sr. Presjdente, Srs.Senadores, 
Reporto-me ~s palavras, há pouco proferidas aqui, 
quando da discussão da Mensagem n? 68, de 
1988. Mas ocupo ligeiramente a tribuna, em pri
meiro lugar, para agradecer ao eminente Senador 
Pompeu de Sousa as palavras generosas e para 
expressar a minha satisfação em face do entendi
mento de S. ~ sobre o assunto. Em segundq 
lugar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a tri
buna numa homenagem ao nobre Senador pelo 
Maranhão, o ilustre Líder_ Edison Lobão, ante as 
considerações de S. EX' e por haver mencionado 
expressamente o meu nome. 

Compreendo perfeitamente a posição de S. Ex" 
No que tange ao meu pensamento, Sr. Presí

dente, quero deixar bem claro: sou contra dis_cri
rninações. Se _o Govemo tem sido tão generoso 
com relação a tantos mu-nicípios e a tantos esta-

dos, não deveria discriminar alguns. Todos_Sabe
mos que os Estados da Bahia e de Alagoas têm 

_ sido discriminados - e não quero mencionar 
aqui episódios ocorridos recentemente, para a 
tristeza de todos nós. Os Estados da Bahia e de 
Alagoas, a meu ver, não estão sendo atendidos 
com espírito de eqüidade. Os próprios senadores 
e governadores comunicaram à Nação ;..... para 
não dizer denuncjaram à Nação - que os seus 
Estados estavam sendo discriminados. Logo, se 
o Presidente da República envia mensagens aten
dendo a esses dois Estados, Sua Excelência está 
praticando um ato de justiça, porque nenhum 
Presidente pode discriminar Estados. O Presiden
te é o Chefe da Nação, não é Presidente desse 
ou daquele Partido, não é Presidente dessa ou 
daquela região, não é Presidente desse ou daquele 
estado. De modo que os estados devem ser trata
dos, tanto quanto possível, dentro de um principio 
de igualdade e, mais do que isto, de um princípio 
de eqüidade. 

·· ··_ Com referência a esses pedidos, de modo geral, 
eU poderia apenas dizer que, lendo noticias num 
jornal do meu Estado, há poucos dias e começo 
pelo meu Estado, pois a justiça para ser boa co
meça de casa, é o que se diz - essa noticia 
dizia que a metade dos municípios foi atendida, 
a outra metade não. Qual o critério adotado? E 

-'-:mais, em todos os estados parece que o Governo 
não est4 acompanhando devidamente as presta
ções de contas. O dinheiro público deve ser bem 
aplicado. E quando o Governo é generoso em 
autorizar operações de crédito, ele deve fiscalizar 
de perto as aplicações dq dinheiro público, mor
mente em uma fase como esta, de dificuldades 
econômlco·fif]anceiras; dificul.dades para os cha~ 
mados consumidores; dificuldades, sobretudo, 
para a mi~ro, pequena e média empresas. Porque 
parece que neste País, Sr. Presidente, com raras 
exceções, só ·mesmo as instituições fiitanceiras, 

Sõõ"SJ)ancos estão auferindo grandes lucros, e, 
em virtude do acordo que o Governo brasileiro, 
à revelia desta Casa, acaba de finnar com ·credo
res, as noticias que nos chegam da Europa e 
dos Estados Unidos é que só ~ssirn os bancos 
norte-americanos irão a_presel).tar elevados supe
rávits em face do que o Brasil está pagando e 
dos compromissos que o Governo está assumin
do. 

De modo que eu queria, numa homenagem 
~ao meu ilustre colega senador pelo Maranhão, 
dizer isto: sou contrário à discriminação._ Creio 
que, se õ Governo concedeu autorização para 
alguns municípios, complete com us outros. Mas 
há que se encerrar isso. Vamos fechar essa tornei
ra. E isso que estou dizendo, Sr. Pregjdente,_dentro 
de um espíri~o público, porque não quero o 
"c:Iuimto pior, melhor". Não! Sou um democrata! 
Lutei vinte anos em favor das instituições demo

cráticas! Fui cassado, tenho compromissos com 
a democracia, com a melhoria das condições de 
vida e de trabalho do nosso povo. Quero um País 
próspero. Quero um País sério. Quero um Gover
no austero, cada vez mais aUstero;· De modoAue 
o que me repugna, o que condeno é o Governo. 

- :_numa ho_r~ de dificu1dades económico-financei
ras, enviar essas Mensagens. E o __ nobre Colega 
há pouco -rnencionou o que eu havia silenciado. 
Talvez, mera coincidência, esse município que 
vai receber o que poucôS estados têm recebido 
é - nada mais, nada menos - um próspero 

município do Estado de S. Ex~. o nobre e honrado 
Uder do Governo nesta Casa. 

Deixo aqui bem claro o meu pensamento. Sou 
contra discriminações. SOu contra tOda_ e qual
quer injustiça. Se o- Gõveino· não está -podendo 
pagar um salário mínimo que atenda às necessi
dades normais dos trabalhadores; se o GoVernO 
não eStá pagando aos servidores públicos aquilo 
a que têm direito - suspend~u o pagamento 
da URP que lhes era devido durante dois meses; 
se o Governo, conforme todos nós lemos, não 
tem recursos para conservar as rodovias federais; 
se a inflação chegou a tal ponto; se o déficit públi
c<Ycontinua alto; se o Governo insiste nessa polí
tica errada de conversão, como sus.tentar uma 
situação como esta? Sabemos que os papéis da 
dívida alcançam nos Estados Unidos 50% do seu 
valor. São adquirídos com esse deságio. Pois aqui, 
através de uma tal conversão, o cidadão traz esses 
titulas desvalorizados, levanta em cruzados um 
valor correto e o Governo se-peimif€ lançar novos 
títulos, elevando os juros cada vez mafs, quando 
ele próprio não emite para atender à necessidade 
de cruzados, é uma politica econômico-financeira 
contrária aos interesses nacionais contrária ao po
vo. 

Então, o que queremos é coéi'ência:· Se o Gow 
verho não tem recursos, socorra apenas àqueles 
municípios- que não foram atendidos e só mande 
Mensagens em véspera de eleições-para aqUelas 
cidades vítimas de enchentes, inundações e cala

. midades, de modo geral. 
Assim, deixo aqui esclarecido este meu ponto 

de vista e o faço em defesa do_dinheiro público, 
por uma questão de princípio, de justiça e de 
eqü!dade. E reafirmo: só excepcionalmente darei 
o meu voto a essas mensagens que autorizam 
prefeituras a firmarem operação de crédito corres
pondente, em cruzados, a Obrigações do Tesouro 
Nacional. 

Espero ter esclarecido o meu ponto de vista 
e, assim, Sr. Presidente. coerentemente, _continua
rei a proceder nesta Casa. 

O SR. PRESID~ (Francisco Rollemberg) 
-Continua em discussão. (Pausa.) 

Não havendo mais nenhum Sr. Senador que 
queira fazer uso da palavra, está encerrada a dis
cussão. 

A votaçãg da matéria proceder-se-á na- sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

1
0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg) 

-Item 16: -

Mensagem nn 139, de l 9-88 (no 241/88, 
na origem), relativa à pro"ºsta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Pedra 

-Preta, Estado do Mato Grosso, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 100.000,00 Obfigações do 
Tesouro NaCional- OTN. (Dependendo de 

__ parecer.) 

De acordo com o art. _6~ da Resolução n'? 1, 
de 1987, designo o nobre Senador Ney Maranhão 
para-proferir o parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR, NEY MARANHÃO (PMB - PE. Para 
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com a Mensagem n, 139, -de 1988, o Senhor 
Presidente submete à deliberação do Senado Fe
deral a autorização para que a Prefeitura Municipal 
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de Pedra Preta (MT) contrate, junto à CaiXa.Econõ
mica Federal a seguinte operação de crédito: 

CARACTERfsTICAS DA OPERAÇÃO 

A- Valor: Cz$ 42.451.000,00 (correspon
dente a I 00.000 OTN de Cz$ 424,51, em ouU87); 

8 - Praz_os: 1 - de carência: 24 meses, 
2- de amortização: 216 ineses";- - -- -

C- Encargos: 1 -juros: CEF 4% a.a.; Ag. 
Fmanceiro 1% a.a.; 
2- taxa de administração: 2% sobre" empréSti-
mo; ----

D - Garantia: vinculação de parcelas do Im
posto sobre Circulação ·de Mercadorias (JCM) e· 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

E - O_estinação de. recursos:_ execução de 
obras do Programa Produrb, no municiplo. 

Ouvida a respeito, a Secretatiã do Tesouro Na· 
cional do Ministério da Fazenda informou nada 
ter a opor quanto à deliberação da operação. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância social do projeto. 

Nos termos da Resolução n\' I, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante ó período de funciona· 
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opiR 
namos favoravelmente sob.os aspectos econômiR 
co-fmanceiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 135, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Mwúcipal de Pe
dra Preta (MT) a conb"atar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru R 

zados, a 100.000 OT!'I. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1'~ É a Prefeitura Municipal de Pedra Preta 
(MT), nos tenn_os do arl2"' da Resolução n9 93n6, 
alterado pela Resolução n\' 140/85, ambas do SeR 
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 100.0000TNjuntoàCaixa Ecànômica Federal. 
A operação de crédito destinaRse à execução de 
obras do Programa Produrb, no murUcípio. 

Arl 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-O Parecer é favorável. 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. . _ _ 

A votação da matéria p['Oceder-se-á na sessão 
seguinte, nos tennos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 17: 

Mensagem n9 140, de 1988 (n'~ 242/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Sinop, 
Estado do Mato Grosso,_ a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru

zados, a 713.546,03 ObriQações do Tesouro 
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.) 

Nos terlnos do art. 6"' da Resolução n"' 1, de 
1987, designo _o nobre Senador Ney Maranhão 
para profefir o parecer sobre a mensagem, ofere
cendo o respectivo projeto de resolução. 

O SR. NEY MARANHÃO (PMB- PE. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com a Mensagem n" _140, de 1988, o Senhor 
Presidente _da Répública submete à deliberaÇão 
do Senado Federal a autorização para que a Pre
feitura Municipal de Sinop - MT contrate, junto 
ao Banco do EStado do Mato Grosso S/A. este 
na qualidade de agente financeiro da Caixa Eco
nômica Federal, a segulnte_operação de crédito: 

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO 

A- Valor: Cz$ 302.907.412,00, (correspon
dente a 713.546,03 OTN, de Cz$ 424,51, em 
ouU87): 

B-Prazos: 
1 -de carência: 24 meses, 
2.-de amortização: 216 meses, 
C- Encargos: 

1 -Juros: CEF 4% a.a. Ag. Financeiro 1% a. 
a, 
2-Taxá de Administração: 2% sobre emprés
timo 
D-Garantia: Viriculação de parcela do Impos

to sobre Circulação de Mercadorias (ICJ.1) e do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 
E- DestinaÇãO- de recursos: execução de 

obras do programa PRODURB, no muntcípio. 
Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Na

éiõrlal do MirilStério da Fazenda informou nada 
ter a opor-quanto à realizaç_ão da operação. 

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná
logos que têm merecido a aprovação da Casa, 
tendo em vista a alta relevância_ social do projeto. 

Nos termos da Resolução no I, de 1987, que 
estabelece_ nonnas de elaboração legislativa do 
Senado Federal d\,lrante o período de funciona
ffiel1t0 da ASsembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente.sob os aspectos econômi
co-financeiroe legal da matéria. 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 136, DE 1988 

~ Aiitorlza a Prefeltuta M.unldpal de Sl
noP - MT a contratar-operação de Cré-
dito no valor correspondente, em cruza
dos, a_713.546,03 OT!'I. 

O Senado FederaJ resolve: . . 
__ Art. 1~ É __ a Prefeitura}1~nicipa1 d~ Sinop
MT, nos teimaS do art. 2? da Resolução n? 93:176, 
alterado pela Resolução n? 140185, ambas do SeR 
nado Federal, auto_riz_a,dQ_ª contratar operação de 
cr~çtitp no_ vª:lor correspondente, em cruzados, 
a 713.546,03 OTN junto ao _Banco do -Estado 
do Mato Gros~ SA, eSte- na qualidade de agente 
financeiro da- C:ili:a EConômica Federal. A opera
ção de crédito destina-se à execução de obras 
do programa Produrb, no município. 

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

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) 
-O parecer é fa_vorável. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discu~são. _ 

A votação da matéria procederRse-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg) 
-Item 18: 

Mensagem n? 191, de 1988 (n" 370/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de- Guara
pari, Estado do Espírito Santo, a cOntratar 
operação de crédito no v_alor correspondente, 
em cruzados, a 80~000 Obrigações do Te
souro Nacional (OTN1 (Dependendo de paR 
rece-r.) - ---- --

De acordo com o- art. 69 da Resolução n? _l, 
de 1987, designo o nobre Senador João Calmon 
para proferir parecer sobre a Mensagem, ofereR 
cendo o respectivo projeto __ de resolução. 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pa
ra emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoR 
res, com a Mensagem no 191, de 1988, o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação 
do Senado Federal a autorlzaçáO pai'a que aPre
feit~r_a M.un_i.eipal de Guara pari (ES) contrate, junto 
ao BanCo do Estado do Espírito SantOS/A; este 
na qualidade de a"gentes financeiro -da Caixa Eco-
nômica Federai, a segUir1te Operação de crédito: 

Caract_erísticas da operação: 

-A-Valor: CZ$ 76.141.600,00 (corresponden
te a 80.000 (OTN), de Cz$ 951,77, em abril/88); 

B-Prazos: 
1-de carência: até 15 meses, 
2-de .amortização: 216 meses; 

C-Encargos:· 
l-juros: 4% a.a. (CEF) + 1% a.a. (Ag. Finan
ceiro), 
2- taxa de administração: 2%. do valor de cada 
liberação; 

D-Garantia: Quotas do Imposto Sobre Circu
lação de Mercadorias (!CM); 
E- De$tinação de rec_ursos: execução de. 

obras de _drenagem pluvial nos bairros de Muqui
çaba e Praia do Morro e em conjunto habitacional 
de baixa renda. 

Ouvida a respeitO, a Secretaria do Tesouro Na~ 
cional do Ministério- da Féizenaa- informou naaa 
ter_ a opor quanto à realização da operação em 
causa. - . 
- No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná

logos que têm merecido a aprOvação da Casa, 
tendo em vista alta rele~ncia sç:x:ial do projeto. 

Nos tennos da Resolução n\' 1, de 1987, que 
estabelece nonnas ·ae elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o· perfodo de funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte~ opi
namos favoravelmente sob os aspectos econômi
co~flri.ãn(:eiro e legal da matéria. 

Assim sendo, concluúnos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte; -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 137, DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guaraparl (ES) a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 80.000 (OTI"')-

0 Senado Federal resolve: __ _ 
Art. _1"' é: a Prefeitura Municipal de Guaraparl 

(ES), nos _termos do_art. ~da Resolução n.;. 93/76. 
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alterado pela Resolução n1 140/85. ambas do Se
nado Federal, autorizada a contratar operação de 
credito no valor correspondente, _em cruzados, 
a 80.000 (OTN) junto ao BancO do Estado --do 
Espírito Santo S/ A, este na qualidade de _agente 
financeiro da caixa Econômica Federal. A opera
ção de crédito _destina-se_ à execução de obras 
de drenagem pluvial nos bairros de Muqulçaba, 
Praia do Morro e em conjunto habitacional de 
baixa renda. 

Art. 2" Esta-resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Passa-se à discussão do projeto, em turno úni
co. (Pausa) 

Não havendo _quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 19: 

Mensagem no 200, de 1988 (no 381188, 
na origem), relativa à proposta para que seja 
autorizado o Governo do Estado de A.lagoas 
a contrataLoperação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 3.855.086,13 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 
(Dependendo de parecer.) 

Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
João Calmon para emitir parecer sobre a mensa
gem, com o respectivo projeto de resolução. 

O SR. JOÃO CALMO!'! (PMDB- ES. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com a Mensagem no 200, de 1988, o_ S_enhor 
Presidente da República submete _à deliberação 
do Senado Federal pleito do GoVerno do Estado 
de Alagoas, ·objetlvando a contratação de opera
ção de crédito junto ao Banco _do Estado de Ala
goas S/ A, este na qualidade de agente financeiro 
da Caixa Ecoriôril.tca Federal, com as seguintes 
características: 

A-Valor: Cz$ 1.197.119.897,54 (correspon
dente a 3.855.086,13512 (OTN) de Cz$ 310.53, 

óiÁRfODoCONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Nos termos da Resolução n~" 1, de 1987, que 
estabelece normas de elaboração legislativa do 
Senado Federal durante o período de fundona
men:to da Assembléia Nacional Constituinte, opi
namos favoravelmente s_ob os aspectos económi
co-financeiro e legal da matéria. 

Assim sen4o, concluímos pelo acolhimento da 
mensagem, nos termos do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUçAO n• !38, DE 1988 

Autoriza o GovernO dO-Estado de Ala
goas a contrã~ operãção de crédito no 
valor corresj)odente, em cruzados, a: 
3;855-086,13 (OTN). 

O Senado Federal resolve: . . . 
---Art. 1 ~ t: o Governo do Estado de Alagoas, 
nos termos do art. 2? da Resolução no 93n6; alte
rado pela Resolução no 140/85, ambas do Senado 
Federal, autorizado a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
3.855.086,-13 (OTN), junto ao Banco do Estado 
de Alagoas S/ A, este na qualidade de agente finan
ceiro da Caixa EConõmka Federal. A operação 
de crédito destina-se a diversos custeios da "Com
panhia de Abastecimento d'Água e Saneamento 
do Estado de A.lagoas (CASAL). 

Art 2? Esta resolução_e!Ítra em vigor na dãta 
de sua publicação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
OsR:PRESJDENIE (Francisco Rollemberg) 

-Em discussão o projeto, em turno úntccr. (Pau
sa) 
- Não havendo quem queira discuti-lo, está en· 

cerrãda a discussão. 
""' A votaÇáo-da matéria proceder-se-á na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

_O SR. PRESIDENTE (Francisco Rotlemberg) 
. . -Item20: 

Mensagem n• 203, de 1988 (n• 386/88, 
na origem), relativa à proposta para que seja auto
rizado o Governo do .Es@.do ~a Bahia a cÇ>ntr\itar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 60:ooo:aoo,oa de Obrigações do Te
souro Nacional (QTN}~_ (Dependen_do de parecer.) 

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de 
1987, a Presidência designa o eminente Senador 
Edison Lobão para emitir parecer sobre a Mensa-

em junfl.0/87); 
B-Prazos: 

--gem, com o respectivo projeto de resolução. 

1- de carência: 12 meses, 
2 --de amortização: 216 meSes; 

C- Encargos: 
1-juros: taxa efetiva: 5,125% a.a., 
taxa nominal: 5% a.a.,_ _ ..... 
2- taxa de administração: 2% s/ cada d.esem
bolso, 
3 -dei credere: 1% a.a. 
D-Garantia: qUOtas -do- FUndo-de Participa

ção dos Estados (fPE) e quotas do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: diversos cus
teios da Companhia de Abastecimento d'Água 
e Saneamento do Es.tado d_e Alagoas (CASAL). 

Ouvida a respeito, a-Secretariá do Tesouro Na
cional do MinistéiiO dã- Fazenda jnformou nada 
ter a opor quanto à realização da operação em 
causa. 

No mérito, o pleito enquadra~se em casos aná
logos que têm merecido a aprovaçào da_ Casa, 
tendo em vista a afta _relevância social do projeto. 

·c o SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para 
emitir parecer.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores 
com a Mensagem n9 ?03, de 1988, o Senhor 
Presidente da RepúbUca Submete à deliberação 
do SenadO_ Federal PleitO do' Governo do Estado 
da Ba.Fiia:ciue objetiva contratar uma operação 
de crédito junto ao Bailcó de Desenvçlvimento 
do_E~do da Bahia, ~t~ na qualidade de a_gente 
fiÍlanc_elro d_ª Caixa~ Económica FederaJ cOhl as 
seguintes caractetisticas: 

A ~Valor: Cz$.57.106.200.000,00 (correspon
dente _a 60.000,000 da OTN de CZ$ 951,77 em 
abril/88: 

B-Prazos: 
1 -de carência, até 24_ meses; 
2-de amortização: 216 meses; . 
-C-Juros: 6,5% a. a.; 
D - Garantia: quotas dO Impostos sobre Grcu

lação de Mercadorias (ICM): 
E - Destinação dos recursos: exe<:ução do 

Plano de Sane;:2mento Básico do Estado. 

Setembro de 1988 

O Conselho Monetário Nacional aprovOu o pe-
dido em caráter de excepcionalidade, tendo em 
vista a difícil situação fina_nceira do Estado. 

Deverá a contratação ora pretendida não a<:ar· 
reta_r maiores pressões na execução orçamentária 
dos próximos exercidos. 

Adotando a sistemática da Casa para a análise 
dos pedidos de autoriZaçãO para operação de cré
dito, concluímos pela aprovação da mensagem, 
visto qUe a mesma é jurídica e constitucional e 
constam do processado todos os documentos; 
que habilitam conhecer perfeitamente a operação 
e os recursos para satisfazer os seus encargos. 

Nestas condições, resolvemos acolher a men
sagem nos termos do s_eguinte: 

PROJETO DE RESO!_OçAO Wl39, DE 1988 

Autoriza o Estado da Bahfa-a contratar 
operação de crédJ!o no yalor equiwlen
te, em cruzados, a 60.000.000 OTN-

0 Senado Federal resolve; 
Art 19 É o Governo do Estado da Bahia, nos 

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, 
alterada pela Resolução n9 140, de 1985, ambas 
do Senado Federal, autorizado a contratar opera
ção de_ crédito no valor equivalente, em curzados, 
a 60.000~000 OTN, junto ao Banco de Desenvol
vimento da Bahia SA, esta na qualidade de agen
te financeiro da Caixa Econômica Federal, (suces
sora do extinto Banco Nacional da Habitação, por 
força do Decreto-Lei n?_2.291, de 21 ~ 11-86), desti· 
nada à execução do Plano de Saneamento Básico 
do Estado. 

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

Art. _39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

É o parecer, Sr. Presidente . 

O SR, PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Em discussão o p~jeto, ein turno úni~~-

0 Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, 
peço a palavra, para dis_cutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
JY\agalhães para diScutir. -

O SR. JUTAHY MAGAUIÃES (PMDB-BA 
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores, pedi a palavra -apeilas para 
agradecer aos Srs. Sei-lã.dores a Colaboraç~o que 
deram para pennitir chegássemos a receber esta 
mensagem, pois sem a solidariedade dos c:olegas 
não seria possível obter este êxito, que nãó é total, 
mas é um passo inicial que- permite a Concre
tização do compromisso do Presidente da Repú
blica, segundo fui informado aqui, de público, pelo 
üder Ronan Tito, que liberaria os recursos desta 
mensagem, bem como de outros projetes da Ba
hia que já estavam el1) andamento _na Caixa Eco
nômica e no Ministério da Habitação e do Bem
Estar Social 

Espero, Sr. Presidente, que o incêndio de ontem 
no Ministério não tenha e não venha a causar 
cfualquer prejuízo ao andamento desses proces
sos; acredito não causará. 

O principal objetivo é fazer com que a Bahia 
·tenha condições de poder executar um programa 
de abastecimento de água. O atual governo está 
completando 18 meses de administração e não 
recebeu um centavo sequer p~a que o Governo 
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do Estado execute os projetas de abastecimento 
de água e saneamento de que a Bahia tanto ne
cessita. Como também o Governo doEstado, friso 
bem o Governo do Estado, porque há Governo 
do Estado, há Prefeitura de Salvador e de outros 
municípios - não reccebeu um centavo sequer, 
repito, para execução dos seus projetas de habita
ção, porque, até hoje, nestes I 8 meses, o Governo 
do Estado não recebeu um .centavo sequer da 
Legião Brasileira de Assistência para o programa 
social da Primeira Dama da Bahia: o Governo 
do Estado não recebeu Um centavo pilra a Univer
sidade da zona cacaueira. Poderia continuar di
zendo que o Gov_emo do Estado não recebeu 
um centavo se quer para vários programas que 
todos os demais Governos estaduais recebem. 

Por isso, se não houvesse a solidariedade dos 
nossos Companheiros do Senado, não seria um 
trabalho individua], um trabalho de Colegas da 
Bahia suficiente para chegannos a esta condu
são_ 

Nesta hora, manifesto aqui, em nome do gover· 
nadar do Estado da Bahia - que deseja vir pes
soalmente transmitir aos nossos colegas do Sena
do -, o agradecimento da Bahia pela solidarie· 
dade que recebemos. 

O Sr. Edison Lobão - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR.. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a pa1avra ao nobre Senador Edison 
Lobão, para discutir. 

O SR- EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, manifesto o meu regozijo e a mi
nha alegria por este substancial empréstimo que 
o grande Estado da Bahia irá receber dentro de 
pouco tempo. 

A Bahia é uma das principais unidades da fede
ração, tem uma representação' política das mais 
ilustres e das mais ativas. A Bahia merece, como 
os demais Estados, todas as atenções da União 
Federal, do Senado da República e da Câmara 
dos Deputados. 

O ~mpréstimo, no valor de 60 milhões de OTN, 
que a Bahia recebe por autorização do GoVemo 
Federal e, agora, do Senado, é da ordem de 57 
bilhões de cruzados. A mensagem fala_ em 57 
bilhões e o eminente Senador Jutahy Magalhães 
ainda adverte que é muito maís do que isto. 

O meu Estado, o Estado do Maranhão, -o Esta
do do Presidente da República, não recebeu- até 
hoje, de todas as ajudas do Governo Federal, to
das somadas, sequer a metade desses recursos 
que pretende a Bahia, e não há nenhuma previsão 
de que vá recebê-Ias ao longo dos meses que 
ainda faltam para se concJuir o GovernO do Presi
dente José Samey. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex!' 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Com muito pra
zer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não fico satisfeito 
de ouvir v. Ex!'. porque v. Ex' está falando como 
se estivesse concretizada a liberaçã-o dos recursos; 
é um--compromisso do Presidente, e tenho dito 
que acredito, tenho obrigação de acreditar na pa
lavra do Presidente da República. Por isso, espero 
que realmente se concretize a liberação e fico 

satisfeito que V. EX' como Uder em exercício" do 
PFL. esteja aqui transmitindo, em nome da Ude
rança, Uma lnanifeSta.Ção,-_ como se essa liberação 
já estivesse er:n execução. Fico feliz com ísto, por
que o que queremos demonstrar é que a Bahia 
tem direito a receber esses recursos. Quando V. 
Ex- verõ, com sUa inteligência, manifestar- aqui 
QUe- O Maranhão não recebeu isSõ; não recebeu 
a(j-uilo, fico apenas observando e escutando, com 
o respeito que devo a V.-&, mâS -permita-me 
-dizer, com toda a franqueza, <::om um sorriso nos 
lábios. · · · 

O SR- EDISON LOBÃO - Não ouvi a parte 
final, Ex' 

O Sr. Jutahy Magalhães - Fico ouvindo 
V. Ex', com-um soniso nos_ lábios. 

- O SR. EoJSON LOBÃO :..:_ Espero que seja 
soniso de alegria pelo que vai ocorrer em relação 
a essa mensagem que o Senado haverá de apro
var atrianhã, relatada hoje pelo Uder do Governo 
nesta Casa, com toda boa vontade. 

Sr. Presidente, não há e jamais houve qldalquer 
intenção do Governo Federal de retardar emprés
timos ao_Estad.o da Bahia_ou sequer ao Estado 
de Alagoas, cujas posições políticas do Gover
nador, em relação ao Presi_clente da República, 
todos conhecemos. E aqui acaba de ser relatado 
também um peâido de empréstimo para o Estado 
de Alagoas. e houve outros. 

Eu dizia que o Estado do Maranhão, com todas 
as ajudas recebidas, não chegou a alcançar, se
quer, a metade dos recursos que a Bahia haverá 
de receber, com as nossas esperanças, a fé do 
Senador Jutahy Magalhães e a minha certeza. 

O Sr. Jutahy ~gaJhães- E com a palavra 
"do Presidente~, 

O SR. EDISON LOBÃO-Sequer a metade. 
E não há quaJquer projeto em andamento para 
o Estado do Maranhão que chegue a e5:ta soma. 
O eminente Senador Chagas Rodrigues,_ em ho
menagem que a mim fez, ainda há pouco -
e agradeço comovido- dizia que há mensagem 
para--=-argumas prefeituras - e-S. Ex- se referia 
especificamente ao item 13 -,como a Prefeitura 
de Paranatinga, no Estado do Mato Grosso, Muni
cípio do Estado do Líder do Governo, Rachid Sal
danha Derzi - não mencionou o nome do Uder 
-,-autorizando contratar operação de crédito no 
valor, em cruzados, correspondente a 1 milhão 
e 200 mil de OTN .. S. Ex!' dizia que era mais do 
que foi concedido a estados. Pois bem, a 'Bah!ã. 
está recebendo 60-milhões.- V. EX' ain-da âuvida 
de que esse empréstimo será concedido? Até_ te
nho a impressão de que V. Ext não deseja que 
o. empréstimo seja concedido. 

O Sr. Jutahy_ Magalhães - Sou obrigado 
a acreditar, porque há uma operação que já foi 
aprovada pelo Senado desde dezembro e da qual, 
infelizmente, não foi liberado nenhum centavo. 

O SR. EDISON LOBÃO- Para onde? 

O Sr. Jutahy Magalhães- Para a Bahia. 

O SR. EDISOI"t LOBÃO- Assim como ou
tros estados também nãó -receberam. 

O Sr- Jutahy Magalhães - Sou obrigado 
a acreditar, porque no dia em que não acreditar 
na palavra empenhada pelo Presidente da Repú
blica, na presença de três Uderes do Senado, 
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V. Ex" há de convir que, se eu chegar a este ponto, 
a estê extremo, tenho-que desaCreditar de qual
quer homem público do País. Sou:~ obrigado a 
acreditar, apesar de - é quando digo que não 
adianta ficarmos discutindo essa questão, usando 
palavras para esconder uma realidade - apesar 
de o Ministro da Habitação, quando esteve na 
Bahia, ter dito que miO tfnha dinheiro para pagar, 
para liberar nada. No entanto, no mesmo dia, 
estava assinando convênio para 72 municípios 
da Bahia. Interesse dele. Estava liberando recur
sos com empresário-s, diretamente. 

O SR. EDISON LOBÃO -Assinando convê
nio ou liberando rec_ursos? Assinatura de Convê
nios não é liberação de recursos; 

O Sr. Jutahy Magalhães - S. Ex' estava 
no Município de Salvador, que tem muitos proble
mas de ordem política, como V. Ex~ conhece -
acredito eu--. estava liberando recursos, dinheiro 
vivo, para empfesários fazerem obrãS em ap.:irta
. mentes de dasse média na Bahia Não estou con
tra a liberação desses recwsos. Pelo contrário. 
Quanto mais, melhor. Apenas estou mostrando 
que não adianta ficarmos discutindo aqui se há 
_ou não retaliação, porque os fatos estão Já e os 
baianos-conhecem. Por isso mesmo, aqueles que 
querem as casas populares foram para a porta 
do Hotel da Bahia, onde haveria o banquete com 
os empresários, com o Ministro da Habitaçãq e 
do Bem-Estar Social e com os banqueiros, para 
dizerem: "Ministro, por favor, libere os recursos 
dos pobres, porque os dos ricos já estão liberados. 
Não permita que o Governo do Estado fique sem 
receber os recursos a que tem direito." Isso tam
bém houve. Então, não adianta querermos escon
der esses fatos. Na realidade, a Bahia não recebeu 
um centavo, até _J:toje, de nada, nada dess_es proje
tas de que estou falando. Logicamente existem 
recursos que são transferidos automaticamente, 
por uma questão legal. Tudo isso existe. Então, 
não vamos ficar nesta discussão. V. Ex' tem razâo. 
V. ~ está cumprindo, como sempre muito bem, 
o dever de urna Uderança que está exercendo. 
Então, tenho que ficar aqui escutando. Mas não 
vamos esconder uma realidade que todos c_onbe
cem, pois ninguém chegou aqui inocentemente. 
T ódos_ temos O Conhecimento da vida póblica, 
temos o conhecimento da realidade política, sabe
mos o que o País está atravessando, sabemos 
as dificuldades que certos governadores estão 
tendo para poder administrar melhor. Tudo isso 
sabemos, todos nôs, aqui. Assim, para ficar nos 
Anais, V. Ex~ diz: "Nurica houve discriminação 
com a Bahia ". Fica nos Anais e pronto. 

O SR. EDISON LOBÃO- V. EX' sabe do 
apreço e da amizade que lhe tenho. Perdoe-me, 
V.Ex• disse que· de nada ·adianta ficarmos discu
tindo esse assunto, mas_ quem levantou o proble
ma? Foi exatamente V. Ex", que me antecedeu 
na tribuna. Estou apenas tentando dar uma expli
cação sobre o que V. & falou. Quem levantou 
a problema foi V. Ex• e não ~u. A este ponto 
chegamos nesta Casa. O GOvenio já não pode 
.sequer se defender, porque logo o meu estimado 
amigo, meu Uder, Jutahy Magalhães diz que não 
adianta ficar discutindo esse_ problema. 

Esta é a verdade. O governo encaminhou uma 
mensagem ao Senàdo da -República proPondo 
o empréstimo de 60 milhões de OTN, mais de 
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60 bilhões de cruzados, portanto, para o Estado_ 
da &hia. O Estado da Bahia merece? Merece 
sim, e porque mereçe é que irá receber esses 
recursos. E nem O_ incêndio a que V. Ex' se refeôu 
haverá de embaraçar esses recursos. TOrÇO por 
isso também, que não seja e_mbara_çQ. 

Se V. Ex" me permitisse, eu apenas faria uma 
sugestão. Temos que votar esta matéria amanhã, 
e o ~minente Senador Chagas Rodrigues, ainda 
há pouco, manifestava sua disposiçêo de promover 
aqui urna obstrução a este tipo -de empréstimo. 
Então, V. Ex' terá que se eri.tender, em primeiro 
lugar, com a oposição, para depois se entender 
com o governo. 

O SR. PRESIDEN1E(Francisco Rollemberg) 
-Continua a discussão. ·--

0 Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (F'rancisco Rollemberg) 
-Tem a palavra o nobre Senador Chagas Rodri
gues, para discutir. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES(PSDB- PI. 
Para discuti) - Sr. Présídente, SrS. senadores 
serei breve. Está em discuSSão a Mensagem n9 

203/88, "relatiVa à propostii"pã"rã-qUe ·seja ãutOii
zado o Govetiio do ESfãdo âa Bahia a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, a 
cruzados, a 60.000.000,00 de "Obrigações do Te
SOW'O Nacional. OTN". 

Como ineilcíOhotiO eminente Relator, Senador 
Edison Lobão, trata-se - e aqui lemos também 
na mensagem presidencial- de_valor, em cruza
dos, de 57 bilhões, 106 milhões e 200 mil cruza
dos. Os teei.JtSOs são destinados à ~xecução do 
plano de saneamento bástcó do estado. 

Sr. Presidente, afirniei, liá pouCo- e não pode
mos ser radicais, absolutistas em nada - que, 
em princípio, séria contráriO ·a eSSeSe?npféStiinos 
de véspera de eleição, concedidos a prefeituras 
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municipais. Aqui se trata de empréstimo a um 
governo que deverá governar até 15 de março 
·1~1. . . . 

De modo -que, Sr. Presidente, o problema da 
Bahia tem caracterlstícas próprias. Não quero re
petir as palavras do nobre Senador Jutay Maga
lhães, segundo as quais- e _S~ E:(' é Senador 
pela Bahia, Senador -ilustre, como o são os demais 
Senadores do se_u_ estado- e__ do País- seu Estado 
vem sofrendo discriminação. 

Sempre fui solidário à Bahia, ao povo da Bahia 
e ao Governo da Bahia, principalmente a um go
verno democrático e legítimo como é o atual. 
O seu ilustre Governador, Waldir Pires, sempre 
merec_eu a minha estima e a minha admiração. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
dizer que, quando se tratra de mensagem como 
esta, o Presidente da República tem o meu apoio. 
Ele está fazendo justiça à Bahia. Que_ro dizer mais, 
como já mencionei várias ~ezes, não sei por que 
as obras do porto marítimo de Luís Correia, no 
Piauí, estão paralisadas. Há r_ecursos vu\tosísslmos 
para empreendimentos _em diferentes estados do 
Brasil, e para ficar no Nordeste, para ficar no eSta
do irmão do nosso, estado a oeste do Piauí, o 
Maranhão, Sr. Presidente, já mencionei aqui, len
do, inclusive jornais, trêS portos marítimos do Ma
ranhão estão recebendo verbas vultosíssimas. 
Também mencionei que a ferrovia chamada Nor
te Sul, de Aç.ailândia até Goiânia, vem recebendo -

verbas exp~ apesar de nãr;> constar de plano 
plurianual. . 

O. que quero, Sr. Presidente, é que as obras 
do porto marítimo do Piauí não continuem parali
sadas. Faço discursos_ aqui e não recebo nenhum 
oficio do nobre Minis:tro dos Transportes, porque 
vivemos um regii'Tle de Irresponsabilidade", como 
é 6 presidencialismo, que só funciona nos Esta
dos Unidos. Lá o P__residente da República para 
não sofrer impeachm.ent , renuncia; na América 
Latina os presidentes fecham o Congres~o e ~s 
congressistas são cassados e exilados. Esta é ~ 
história das repúblicas latino-americanas. 

De modo que, quando me pronuncio, o- que 
quero é que, pelo menos, o porto marítiinO -
seja concluído._ Mas já fiZ referênc:ia a várias estra
·das; a estrada àe ferro Central do Piauí está. prati
camente desativada; há uma rodovia litorânea do 
Extremo Sul do País até Camocim, no Ceará. 
QUaildO Se trata de ligai' o Ceará a6 Maranhão, 
Fortaleza a São Luís, porque a rodovia passa pelo 
Piauí, a estrada litorânea é interrompida, e assim 
por diante. 

Tenho mencionado o porto marítimo de Luís 
Correia, Sr. Presidente, pelo qual venho lutando 
há tantos anos, agora, as obras estão paralisadas, 
precisando apenas de um quinto, de quinze mi
lhões de dólares, para serem concluídas. 

O Sr. Edison Lobão ---V. Ex• me concede 
um aparte, nobre ~nadar Ch~gas Rogrigues? 

··-o SR. CHAGAS RODRIGUES-V. Ex-tem 
o aparte, nobre Uder. 

O Sr. Edison Lobão - É para, no· caso-da 
Sabia, retirar as minha preocupações quanto à 
obstrução que V. Ex' diz que não fará, porque 
julga justo o empréstimo, assim como eu. Na 
verdade, a minha interferência, que é rápida, é 
apenas_para _atender úm-3 observação do Senador 
Alexandre Costa - que é engenheiro e matemá
tico -,que reclama que eu não sei fazer cálculos 
e verifiquei nã-o sei mesmo; ·porque disse que o 
Governo Federal irá emprestar ao Govemo da 
Bahia 57 bilhões, depois corrigi para 60. Diz S. 
Ex' que não, que sã.o 170 bilhões de cruzados. 

O próprio Senador Jutahy MagalhãeS corrigiu 
e não disse quanto. Agora o Senador Al_exandre 
Costa fez os cálculos e declara que, enquanto 
o o~:çamento do Estado do M~h~o_deste ano, 
é d_e 25 bilhões d.e c:;ru~dos, este empréStimo 
será da ordem de 170 bilhões de_ cruzados. Era 
só a retificação que queria fazer à mihha afirma
ção, não é nem a V.Ex" 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- V. Ex> vai· 
me perdoar. 

Quando, com relação à Bahia, concordei com 
a mensagem presidencial, foi, entre outras razões, 
pelo fato de V. Ex' ter _sido o relator. 

O Sr. Edlson Lobão- Obrigado _pel~ defe
rência. 

OSR. CHAGAS RODRIGUES-Meu nobre 
lfder, não sei se fico com V. Ex" ou com o- Presi
deftte da República 

O Sr. Edlson Lobão - Fique com -os dois. 

O SR. CHAGAS RODRIGIJ!lS - Não pos· 
so, porque li a mensagem presidehcial, esta men
sagem que está em discussão, uma mensagem 
recentíssima, datada de 22 de setembro de 198a 

Veja, hoje é dia 27_. Pois é o Pr_esidente da Repú· 
blica quem o- diz em sua mensagem aos Exm~ 
membros do Senado Federal, é Sua Excelência 
o_Senhor Presidente da República, que assesso
rado_também por bons engenheiros e economis
tas_ para fazerem os seus cálculos. Não sei em 
quem mais possa confiar, se nos engenheiros 
da Presidência da República ou nos engenheiros 
do Senado ou no nobre relator, pois veja V~ 
o que diz o presidente em sua mensagem: 

-"Nos termos do art 42, item VI, da Consti
. tuição Federal, tenho a honra de propor a 

V. ~ seja autorizado o Governo do Estado 
da Bàhia, cOm base no que estaô"elec.e o § 
1?-do art. 2~ da Resolução n? 93, de 11-10-70, 

· alterada pela Resolução n9 140, de 5-12-85, 
ambas do Senado, a contratar operação de 
·cfêdito no valor de Cz$ 57.1 06200~000.00 
(cinqüenta e- sete bilhões, cento e seis mi
lhões e duzentos mil cruzados)",-veja V.Ex•, 
vou terminar a Leitura, nobre Senador Edisorl 
Lobão - "correspondente a 50.000.000 
OTN". 

Q.td- "o_ valor das_ OTN? OTN de_ novecento~ 
e cinqüenta e um cruzados e setenta e sete centa
vos, de abril de 1988. E noto que amanhã, se 
o Governo da Bahia quiser reCeber isso em OTN 

· de setembro, de outubro ou_ de novembro, nao 
sei se conseguirá, porque a mensagem do Presi
-dente~_da República' foi de setembro; repíto. Amar
rando o empréstimo, deu o_ valor em cruzados, 
cinqüenta e sete bilhões de frações, e ainda disse 
mais: "correspondente a sessenta milhões de 
OTN de novecentos e cinqüenta e um cruzados 
e setenta e sete centavos, de abril de 88." 

O Sr. Edison Lobão- V. Ex· quer que eu 
explique? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- De modo 
que eu gostaria_ que o Presidente da República 
não propriarnente tivesse equivocado, mas que 
a Bahia, que ficou sem recursos durante tanto 
tempo, pudesse ter um pouco mais. -

. Entretanto, o_uço o esdareç_im~tq ~e V. Ex-, 
porque lemos uma coisa e agora V. EJçt, certa
mente, vai explicar e dizer que não se trata bem 
disso. 

O Sr. Edison Lobão - Vou explicar o que · 
v.EJc._ já sabe _de sOJ;>ra. Is~-~ é dito_ sempre em 
"OTN do momento em que a proposta é feita, 
e este momento foi em abril, diz V.'Ex', quando 
a OTN custava X. e hoje custa tantos X. Então, 
o cálculo final_ é o atual, 170 bilhões, começou 
-com 57. ·o núffiero _que V.fr nãO ·meridonou, 
OS dOiS õUtros números~ e esses são permanentes, 
é -que este einpréstimo é feitq com_ ,2_4 rneses 
de ·carência, o que quer dizer_ que o atual gover
nador da Bahia não vai pagar nenhum tostão por 
ele. Vai ser o próximo governador, que possivel
mente será o Senador Jut.ahy Magalhães. E mais, 
com os juros altamente subsidiados, d~_ 6,5. É 
a Bahia recebendo, portanto, os recursos do G_o
vemo Federal, nestas condições. Estou ajudando 
as criticas de V.Ex'l -

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Muito 
bem, v.~ foi o relator, examinou profundamente 
o assunto. Mas estou certo de que_ o Governo 
não deve ter dispensado nenhum tratamento pre
fereriCial à Bahia. Ele deve ter procedido com 
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reJação à Bahia do mesmo modo como procedeu 
com relação aos outros estados. E, quanto às 
mensagens. o Presidente da República não tem 
tempo de redigi-las, pois tem muitos afazeres -
essas mensagens deveriam ser mais claras, por
que, se a mensagem é de 28 de setembro, o 
presidente poderia dizer "OTN na-data de hoje 
correspondente a tantos cruz.ados", o que permi
tiria aos senhores senadores votassem a matéria 
com completo conhecimento de causa. 

Agradeço os esclarecimentos de V. Ex!' 

Aqui, Sr. Presidente, encerro as minhas pala
vras. Espero que o Sr. Ministro dos Transportes, 
ilustre e honrado maranhense, se digne de, pelo 
menos, prestar esdarecimento, informar. Aqui es
tá um senador eleito pelas oposições. que não 
teve apoio de Governo Estadual nem de Governo 
Federal, como foi governador pelas oposições, 
só com o apoio do povo, é que espera que o 
senhor_ministro esclareça, diga que providências 
está tomando._ Se. estivéssemos num regime par

'lamentarista, isso não aconteceria. S. Ex- já ter
me-ia mandado 1 O cartas, porque é assim que 
fazem ps ministros em todos os países da Europa 
e da Asia onde há parlamentarismo. Um parla
mentar pronuncia um discurso e no dia seguinte 
recebe esclare.cimento do ministro, porque este 
pode sofrer_moção de censura. No Brasil, não 
continuamos assim, e assjm, lamentavelmente, 
será por algum tempo. Espero que o Sr. Ministro 
dos Transportes dispense atenção ao Piauí. S. 
Ext já veio aqui, e eu já fiz cilpelos, ducis, três, 
quatro, cinco vezes. Não recebo esclarecimento 
nenhum. As obras paralisadas. Eu, que sou o úni
co senador do litoral; eu, que fui o primeiro depu
tado federal, o primeiro governador e o primeiro 
Senador eleito do litoral do Piauí, tenho deveres 
para com a minha Pátria, para com o meu povo 
piauiense, e, de modo especial, para com o norte 
do Piauí. 

Este porto não vai s_er porto apenas do Norte; 
vai ser o porto do Piauí inteiro. Poderá atender 
até a região nordeste de Ooiás, por que não? 
Poderá servir a vasta área, inclusive, do Estado 
do Maranhão, a área nbeirinha, porque o rio Par
naíba será a nossa grande via de transporte. Mas, 
não. As obras do porto estão paralisadas: a estrada 
de ferro, quase desativada: a rodovia litor2mea pa
ralisada; do extremo sul do Piauí a Barreiras, tam
bém não se constrói a estrada. Destarte o Piauí 
está quase insulado. E o eminente Ministro dos 
Transportes - leio nos jornais inicia a ferrovia 
tal, começa a rodovia tal, ataca três portos do 
estado tal, e o Piauí, Sr. Presidente, é como se 
estivesse fora do mapa, pelo menos no que tange 
ao Ministério dos Transportes. 

O Sr. Edison Lobão- V. Ex- permite um 
aparte? -

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois nAo. 

O Sr. Edison Lobão --Já que não estamos 
vivendo num sistema parlamentarista de governo, 
e uma vez que este é um assunto realmente im
portante, eu me proponho, se V. EX' assím o dese
jar, a pedir ao ministro que, afiilal, orereça uma 
explicação sobre este problema, tanto do porto 
quan~o da ferrovia. Eu me comprometo com V. 
Ex!' a falar com o_ ministro, tão logo eu me encon~ 
tre com S. Ex', es-ta semariã ainda. 
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O SR. CHAGAS RODRIGUES -Agradeço 
a V. EX 

Aqu~, Sr. Presidente, encerro estas minh_as pala
vras, fazendo votos para que o Governo da Bahia, 
uma vez aprovada a mensagem, transformada 
em resolução, venha a receber esse crédito, essa 
importância. E espero qile esSas démarches do 
nobre üder Ed~on l.pbão venham a. alcançar êxi
to, e que as obras do porto marítimo do Piauí 
sejam reiniciadas e concluídas o mais breve pos
sível. 

Durante o discurso do Sr. Chagas Roddd
gues o Sr. Francisco Rol/emberg deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jutahy Magalhães. 

O SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) -
Encerrada a discussão. 

A votação da matéria prqceder-se-á na sessão 
seguinte, nos temos regin1entais. 

O_ S~. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há orado.res inscritos. 
CQnceâo a palavra ao nobre Senador Francisco 

Rollembrg. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
.,;_ Senhor Presidente, Srs. Senadores, o desme
dido aumento do número de acidentes de trânsito 
em nosso Pais está a exigir ação mais iritensa 
e criativa, não s6 dos resPonSáveis pelos proble
mas de trânsito, mas de todos os segmentos so
ciais capazeS de preStar colaboração, a ftm de 
sairmos de uma situação que já se aftgura catas
trófica. 

TemOs- conhe_Cimento de que o Jãpâo, a Sué
cia, ~_!nglaterra, a Bélgica e outros países, empe
l)_hados em reduzir a taxa de mortalidade por ad
dentes de trânsito ftzeram conSideráve"is prOQres
sos. No Japão, por exemplo, verificou-se uma re
dução de 44%. Cumpre salieritar que, n6 Brasil, 
registrou-s_e, nos últimoS anos, um aume_nto cres-
cente~ e.stirriaâO em-cerca ae 200%. -

É predso usãr de toda a nOssa imaginação, 
seguida de práticas rigorosas e contínuas, para 
que se reverta essa dramática situação já reconhe
cida pela OMS, como a questão de saúde pública, 
tendo-se em vista a multiplicação desses aciden
tes de trânsito no Brasil 

Para __ a CQnsecuçâo desse objetivo, du~ dire
trizes de _ação se impõem: uma, mais imediata, 
e~ _centrada no aperfeiçoamento da legislação 
espécífica; a ou'!~. de realização _de ffi_édio a longo 
prazo, depende de_ uma contínua _prática-educa
tiva, capaz de alterar a atitude dos -motoristas e 
pedestres em relação ao trânsito. 

---- o-·exame da legislaçãO de regência da matéria 
evidencia que o atual Código Nacional de Trân
sito, instituído pela Lei n? 5.1 08, de 21 de Setembro 
de 1966-e regulamentado pelo D-e_creto fl<> 62.127, 
de 16 dejcineii-6 de 1968, exige um maior aperfei
çoamento, apesar das constantes aherações nele 
já introduzidas. Cerca de 18 (dezoito) leis federais, 
1 (uma) Emenda Coilstitt.iCional, 6 (seis) Decre
to.=-Lels, :n··(trírita e_dois) Decretos e 2 {dois} De
cretos Legislativos, aprovando o texto- do Convê
nio sobre TranspCirte Internacional e o texto da 
Convenção Sobre Trânsito-Viário, além de 700 

_ Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito 
têm disciplinado a matéria. O próprio Regulamen-

to do Código fez tantas modificações à Leí n~ 
5.108, de 21 de setembro de 1966, que se perdeu 
a harmonia do conjunto legal. Críticas vêm sendó 
feitas a tais inovações, chegando-se até a acusá-lo 
de constituir-se num Código paralelo, talvez de 
maior amplitude que a própria lei. 

Dentro dos princípios da técnica legislativa, 
uma boa lei deve ter unidade, ordem, precisão 
e clareza. O nosso Código se ressente desses 
requisitos. Necessita de uma sistematização das 
revisões já efetuadas para que os seus dispositivos 
sejam de fácil entendimento e de correta aplica
ção, tomando-se um instrumento eficaz para uma 
reforma de base no comportamento do condutor, 
que terá uma atuação mais disciplinada no trân
sito quanto mais clara e minuciosamente estive
rem os seus deveres estipulados na lei. 

Neste sentido, apresentamos projeto de lei, pro
pondo nova redação para o artigo 124 da Lei 
no 5.108 de 21 de setembro de 196_6. 

De acordo com o referido artigo, o Conselho 
Nacional de Trânsito fará realizar, em todo_ o terri
tQrio nacional, uma úilica campanha edUCativa 
anual, com a cooperação de todos os órgãos do 
Sistema Nacional de_Trânsito. 

Nosso projeto propõe a campanha de trânsito 
-permanente, reforçando a idéia, já bastante difun
dida entre especialistas de trânsito, de que mais 
acertada solução para os problemas aqui exami
nados pode ser encontrada com o aUXJ1io da edu
cação, no seu sentido mais amplo, no plano da 

- vida em sociedade. 
Era o que tínhamos a dizer, sr. Presidente, Srs. 

Senadores. (Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lo.urival 
Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAP11STA (PFL :..__ SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senad_ore$, tive oportunidade de registrar o 
lançamento do livro de autoria do insigne Profes
sor José Silveira; intitUlado "No Caminho da Re
denção Retrato de uma Época", através do pro
nunciamento que proferi no dia 16 de agosto 
passado. 

Cumpro agora o cdever de requerer a inc;orpo
ração ao texto- destas sucintas considerações do 
artigO do meu estimado colega, da velha e tradi· 
clonai Faculdade de Medicina da Bahia e Presi
dente do Instituto Histórico e Geográfico, Profes
sor Jayme de Sá Menezes "Primazia para a Velha 
Faculdade" que A Tarde, de Salvador, publicou 
em Sua edição de 17 de setembro passado. 

Trata-se de uma e_xcelente apreciação a res
peito do mencionado livro-do Professor José Sil
veira e das comemorações dos 30 anos de funda_:_ 
ção da Academia de Mec!_icina da Bahia. 

Na qualidade de antigo aluno, sempre acompa
nhei, com o mais profundo interesse, os proble
mas e· as rieCessidades da velha faculdade, patri
mônio cultural da Bahia e do Nordeste. 

Jamais poderia esquecer os anos da minha 
formação acadêmica, durante os quais, consolidei 
inúmeras amizades, das quais me orgulho, ressal
ta_ndo os sentimentos de respeito- e admiração 
pelos mestres, cáracterística daquela épOca que 
vivíamos. 

Decorridos tcmtos anos, ainda conservo na me
mória os vultos queridos dessa época - profes
sores e alunos- multOS-QOs q~alS falecidos, que 
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foram objeto de pronunciamentos que formulei 
tanto na Câmara à_ os Deputados como no Senado 
Federal. 

São depoimentos de valor permanente que jus
tificam este sumário registro.(Muito bem! Pa,I
mas.) 

DOCaMEI'ITO A Q(JE SE REFERE O SR. 
SENADOR LOORIVAL BN'TTSTA EM SEil 
D!SCilRSO: . 

A Tarde - Sábado, 17 de setembro 
de 1988 

PRIMAZIA PARA A 
VELHA FACULDADE 

Jayme de Sá Menezes 

Sob o título "No Caminho da RedençãO", 
o professor _José Si_lveira - esse admirável 
e provecto Silveira - vem de reunir, num 
livro paciente, meticuloso, reivindicatório, 
justiceiro, tudo que foi feitQ em Prol da salva
ção de vetusto conjunto arquitetônico em cu
jo selá foi fundado, há 180 anos, o- ensiilõ 
médico nacional:- a primogénita Faculda
de de Medicina_ da Bah@. 

Daquela jornada meritória dá-nos conta 
Silveira, reproduzindo artigos publicados 
neste jornal: por ele próprio, por quem assina 
estas linhas e por vários ilustres colegas co
mo Aderbal Almeida, Paulo MaJigabeira Al
bemaz, Thales de Azevedo, Almeida Gouveia, 
Urdcio Santiago, Manuel Pereira, José Au
gusto Berbert de Castro, Adroaldo Albergaria, 
Mário Cabral, ness'e preciosO livro prefaciado 
por Jorge Calmon. 

Essa campanha memorável teria sido de 
todo perdida devido à insensibílidade das au
toridades universitárias e governamentais, 
não houvesse ela alcançado o _se_u_coroa
mento, anos adiante, com a inauguração do 
Memorial da M~dicina, obra be;nemérita e 
providencial do insigne e sempre lembrado 
reitor Luiz Fernando Macêdo Costa na clarivi-
dência de seu espírito de eleição. ~ _ 

Mas Sílveira, pertinaz e vigilante, está re
ceoso que venha a obra admirável de Macêdo 
Costa a sofrer o desgaste do tempo, mesmo 
antes da completa recuperação da velha fa
culdade,_ que_ s_ofreu, inclusive, a destruição 
total do seu belo e famoso Anfiteat(o Alfredo 
Brito. 

Bate-se Silveira, hoje, pela inclusão da anti
ga faculdade na_re_sU,_Lj_r!J.çã.Qglobal do Centro 
Histórico de SalVador, cabendo-lhe natu_ral 
primazia, peta que ela representa Para a cul
tura nacional. E esse seu livro- No Caminho 
da Redenção - é, sem dúvida, importante 
ponto de partida para campanha que ressur
girá, já agora, com o decidido e_entusiástico 
apoio do atual reitor da UFBa., ProfeSSOr Ro=- --
gêrio Vargens. -. 

E quis Silveira incluir o lançamento dessa 
sua marcante obra nas comemorações dos 
30 anos de [undação _da Aça_demia de M~i
cina da Bahia, e fê-lo tril!nf~l_mente, num fllli 
de tardeconcorridíssimo, quando a.utografou 
para a classe médica e os am.ígos numerosos 
volumes. 

Foi-nos particularmente gra:to dizer algu
mas palavras, naquela ocasião, sobre o novo_ 
livro do mestre Silveira. justo por se estar 

comemorando 30 anos da fundação de uma 
instituição - a Ac:.ademia de Medi_c[na da 
Bahia -por nós idealizada, em 1958, quan
do a Bahia comemorava os 15Q anos da 
fundação do ensino médico nacional e ainda 
nãp possuia, como outros estados dei. Fede-
ração, a sua academia. _ _ . 

Naquele já distante 1858, fiXOu-se em nOSo< 
sa cabeça a idéia de fundar a hoje vitoriosa 
iÕStitUição, idéia que trasmitiinos, erli primei
ra mão, num casual encontro (na Rua Vtrgílio 
Damásio; transversal da Rua Chile) ao colega 
Urcício Santiago e, no dia seguinte, ao colega 
José Ramos de Queiroz. 

Pãrtlmos, então, os três, a convidar os de
mais fundadores: João Américo Garcez _ 
Fróes, José Santiago da Mota, António Si-

- - ffiões;Jorge Valente, Rui Maltez, José Silveira, 
Manuel Pereira, Otávio Torres, Francisco Pei
Xoto de Magalhães Neto, Estácio de Uma, 
Luiz Pinto de Carvalho, Luiz Fernando Seixas 
de Macêdo Costa, Antônio de Souza Uma 
Machado, Jorge Leocâdio de Oliveira, Fábio 
Nunes, Aristides Novis Filho, Oínio de Jesus, 
Orlando de C~stro Lima, Renato Lôbo, Ale
xandre Leal Costa, Hosaná de Oli_veira, Co
lombo Spínola, Menandro Navais, -Ciariv_al do 
-Prado Valadares: 

A Urdcio Santiago ocorreu a feliz rdéia de 
-. -· lembrar o nome áo reSpeitáVel professor Gar

cez Fróes para primeiro preSidente da acade
JTlia, o qUe todos acatamos , __ e o preclaro 
mestre, já na idade prove<:ta, foi eleito por 
aclamação, J~ndo s_ido notável presiderite. 

·Jamais- tei'ldo pretendido a presidência da 
academia, porque a idealizamos; nãO" para 
nosso proveito próprio, mas para servfr à cul

- "fUra baiana, 2"0 _anos depois de fundada cede
mos às intãncias de José Silveira, Macêdo 
Costa; Estádo de Uma, Plínio Garcez. de Se

. na, luiz CãrloS ·caiffion TeiXeira e vários ou-
---:.tras· Confi'ades, _e f6n:tos então e!_eitos, -por 

dois períodos, presidente da instituição. 
Fundada a 10 de julho de 1858, no Hos

pital Santa liabel, foi a Academia de Medicina 
da Bahiá.-iilstalada, solenemente, a 17 de ou
túbi-o seguinte, na Sede da Academia de Le
tras da Bahia, gentilmente cedida pelo seu 

__ Eiiltão presidente, Prof. Luiz Pinto de Carv~lho, 
um dos fundadores-da recé-m-criada inStitU1-
çp:_o ~~dica. _ _ -· _ 

Dias .. antes do lançamento do liVro_ em 
ª"reÇo, do professor José Silveira, em sessão 

· -sOlene comemOratiVa dos 30 anos; O acadê
iriicO e eminente proféSsor José Maria de 
Magalhães Neto, em nome da instituição, 
proferiu brilhante e judicioso discurso, onde 
rez rriagistral histórico da vida da academia 
nesses Seis lustros de existência. - -

Alegra-nõs, 30 anoS depois, vê-la respei
- tada e influente, tendo prestado elevados ser-
- viços à cultura médica e liderado, entre outras 

instituições médicas baianas, o movimento 
de salvação da velha faculdade primaz, movi
mento que Silveira, novamente, com a sua 
fibra, está a comandar. 

Entristece-nOs, 30 anos depois, registrar 
que 18_ dos fundãdores dessa b_enemé_rita ins" 
tituição já desertaram do seu quadro de titula" 
res, subtraídos j>ela inerte. Fora_m ele;s, ilus
tres e abnegados benfeitor~s da c;ultura: Joã~ 
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Américo Garcez. Fróes, Estácio de Uma, An-
-_ tônio SJmões, Francisco Peixoto -de_ Maga" 

lhães Neto, Manuel Pereira, Luii Pínto de_ Car
valho, Rui Maltez, Jorge Valente, Otávio Tor
res,Jo~ San:V_;;lgo da Mota, Antônio de Souza 

__ i,i.ma Machaçlo, Al~!)dre Leal Costa, Clínio 
de Jesus, Colombo Spínola, Luiz Fernando 
Seixas de_ M&_ç_êdo Costa, Oarival do Prado 
Valadares, Aristides Novis Filho e Orlando 
de Castro Lima. - - · 

Alegra-no_s recordar o apoio que nos foi 
oferecido pela Academia de Me_dicina da Ba
hia quando da nossa indicação, em 1959, 
para o cargo de secretário da Saóde Póblica 
e Assistência Social do esta:do._-no segundo 
governo de Juracy Magfilhães, tendo a insti
tuição, pela palaVra de José Silveira, e com 
a presença -de Fernando São Paulo, Otávio 
T erres, Manuel Pereira, Rui Maltez, A]berto 
:5etravale, Jos~ Santiago da Mota e vários 

. oUtros colegas, declafado ao governador 
eleito a satisfação com que a classe médica 
recebia a notícia veiculada- na imprensa da 
escolha do noSso nomé pata a pas:ta. 

Entristece-nos lembrar·quejá não existem 
os professores Ant6nío SirriõeS, nosso velho 
amigO, ex-tltular da: Secretaria de Saúde, e 
Está.cio de Lima, nosso mestre que, esponta
neamente, se colocaram ao nosso lado, na 
secretaria, numa esplêndida solidariedade. 
Como também Eduardo B~arria Mamede, 
Álvaro d~ franca Rocha, Arnaldo Santana. 
Adolfo Bahia Mendonça, diretores de_ depar
tamentos e serviços. 

Alegra-nos registrar a inestimável colabo
ração do professor Edgard Pires- da Veiga, 
noSSo mestre, e de José Ramos_ de Qu_eiroz, 
Colombo Spírrola, Rui Maltez, José Santiago 
da Mota, confrades que fomos buscar, entre 
os titulares da academia, parà exercerem êar" 
gos da administraÇáo sanitária da Bahia. Ccr 
mo também recordamos José Peroba, Elie
ser Aucliface, João Gonçalves de Carvalho, 
Reinaldo Gordilho, Jofge- Andrade. 

Entristece-nos, ao ser comemorado o 3CY' 
an_iyersário da aCademia que Idealizamos, o 
_comportainento de certo colega que, incon" 
formado por -não ter SidO atendido na sua 
pretensão, a de dirigir o Departam-ento de 

_ Saúde, em riossa -gestãO na: Secretaria-, tenta, 
há 29 ãilos, tOrCer a verdade histórica, colo
dmdo-se-numa pOsição que nãó afiria com 

_-·os bons caracteres. E renovãiUOs; nesta 
opbrtunidade, a nOssa gratidão ao saudoso 
e distinto COlega· Manue1âa-Silva Umã Perei
ra, que teve a bondade, em 1959, de procu
rar-nos, acompanhado de Eduardo Mamede, 
Franca Rocha, Arnaldo Santana e Adolfo Ba" 
hia Mendonça, figuraS de proa da secretaria, 
para nos dar ciência do mal-estar que cau
sÇ~ra àqUela pasta o boato de que esse colega 
iria integrar a nossa equipe técnico"a·dminis
trativé!. 

Alegra-nos, felizmente, ver que espíritos 
-como o d.e José Silveira permanecem supe
riores e fiéis aos grandes ideais, tenazmente_ 
lutando e contrib)Jindo para a elevação e o 
~Speito da P ~ademia d~ r.-J.~dicina d.a Bahia, 
de que foi ~· ,...,dad_or e grande presidente; abri
lhantandc.. 11nda rnais~ _as comemQr_ações 
dos 30 ~o~ ia furldaçaO da enti~de coin 



Setembro de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção II) 

o lançamento do seu dÕcumeotadq livro, ..,.ue 
retrata uma_ época e indica o caminho da 
redenção dP outra __ respeitá.vel instituição 
baiana, esta nos seus 180 anos gloriosos: 
a Faculdade de M_edicina da Bahia. 

Durante o discurso do Sr. Louríval Baptista, 
o Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadeira da 
presidência,_ que é ocupa_da pelo Sr. Fran
cisco Roffemberg. 

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

OSR.JOTAHYMAGALHÁES(PMDB-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, 

1 -Os setores ó:mtráriQS _ao tabelamento dos 
juros reais em 12% a.a., por parte da Constituinte, 
tentam se apoiar em dois argumentos principais: 

a) o de que ele fere a economia de mercado 
e é incompatível com ela; 

b) o de que ele vai impedir a condução da 
política monetária. 
2-Ambos são falaciosos. O prlmeiro, pó r 

wna razão muito simples: .. as taxas de juros não 
são mesmo livremente determinadas no merca
do, em nenhuma das economias contemporâ
neas. Sofrem, em todas elas, a interferência da 
atuaçào dos respectivos bancos centrais ou de 
seus c:ongêneres. E não há nisso qualquer nega
ção da economia de_mercado. A verdade, no caso, 
é que não ~te e nunca existirá uma "economia 
de mercado em abstrato"._Tõdas são regidas por 
leis, como por exemplo, leis antltrustes; leis que 
regulam a exploração do subsolo e a defesa de 
recursos naturais escassos; leis que determinam 
o es.copo da medicina privada e do papel do esta
do na proVisão de saúde; leis que conciliam os 
conflitos entre capital e trabalho; leis que regulam 
o direito de greve e os direitos e obrigações dos 
trabalhadores; leis que regulam o câmbio, os sis
temas bancário e financeiro; e, evidentemente, 
leis que condici01iam a determínação da taxa de 
juros, ou seja, os "preços de mercado" que emer
gem no contexto das modernas e<:onomias capi
talistas são, na verdade, "preç'os de mercados su
jeitos aos aparatos legais e institucionais" impos
tos pela sociedade em questão. Por exemplo: a 
medicina inglesa é socializada, __ enquanto que a 
americana é privatista; e as agriculturas americana 
e do Mercado Comum Europeu são muito mais 
subsidiadas do que a brasileira. Poderíamos d_aí 
deduzir que o Brasil é mais capitalista que os 
EUA e a França, e que estes países têm econo
mias de mercado mais evoluídas do_que a ingle
sa? Oaro que náo! Ç:Sses exemplos apenaS reve
lam que as leis e instituições que regulam o fun
cionamento das forças de mercado no Brasil, na 
Inglaterra, na França e nos EUA, são diferenciados 
entre si. Revelam, em outras palavras, que seus 
povos resolveram retirar do mercado certos con
juntos de decisões ec::onômlcas que submetêw)os, 
tituições públicas. E o casO daS taxas de juros 
não constituem qualquer exceção à regra, ao con
trário~ confuma-na. A afumativa de que a adminis-
tração das taxas de juros fere ou é incompatível 
com a economia de mercado não passa, portanto, 
de um erro grosseiro, mormente quando todos 

sabemos qu~ o Banco Central d_o Brasil foi inspi~ 
rado pelos seus congêne~s americanos. 
3-O segundQ argumento, o de que o tabela

mento elo& juroS, reais em 12% vai impedir a con~ 
dução da economia monetária, é igualmente fala~ 
doso, E _aqui, além das razões acima, há uma 
razão de natureza prática extremamente impor
tante: é preciso- colocar limites à incompetência 
da bwocracia estatal imcllbida de administrar os 
juros da economia brasileira, porque, na verdade, 
o que temOs assistido é o caos e não a adminis~ 
tração monetária. 

A despeito de todos os reclamos da sociedade 
brasileira e das suas- fhstituições parlamentares, 
as taxas de juros reais vêm sendo continua e siste-
maticamente pressionadas para cima desde o iní~ 
do dos anos 70, quando os títulos da dívida públi
ca, ORTN e L TN foram criados. E quais têm sido 
as conseqüênciaS? Descontrole monetário, des-
controle fiscal, instabilidade econômica, especu
lação finanCeira _no lugar de_atiVidades produtivas, 
quebradeiras e, agorã, ameaça de hiperinflação. 
Podemos nada entender de __ economia, mas não 
temos ___ dúvidas: os atuais dirigentes da política 
econômica, da política de juros, ou também não 
entendem, ou não-passam de irresponsáveis. Que 
mais poderia ser dito de uma política monetária 
que elevou artificialmente e rentabilidade das LFT 
para 34% aa em-termos reais, durante a pri
meira semana de agosto ( cf. GiU:eta Mercantil 
de 6-8-88, fls. 25} .. Que tipo de argumento pos~ 
suem esses --"administradores" para produzirem 
tamanha Insensatez? Que desejam conter o con~ 
sumo? Mas o consumo de quem? Do povo traba
lhador, dos empresários produtivos, dos fazen
deiros, dos pecuaristas, dos comerciantes que já 
não conseguem mais carregar nem um lápis, por 
um dia, para ser vendido no dia seguinte pelo 
mesmo preço. Porque, obviamente, quando ele-
vam as taXã:s de juros desta forma eles estão com~ 
prlm!ndo o consumO e o investimento dos que 
produzem, mas estão aumentando o consumo 
dos banqueiros. É isso que se deseja? Cortar o 
consuma do povo para aumentar o do banqueiro 
e o de parasita da especulação financeira. E a 
inflação? Não é exatamente esse tipo de política 
que vai nOS levar a todos para as proximidades 
de um furacão infl~donário? Sabem esses pseu~ 
dogestores de política monetária que, quando eles 
elevam as taxas de juros para esses patamares 
estratósféficcis, estão impedindo a ã"tividade pro~ 
dutiva, quebrando investimentos, punindo os qu~ 
plantam cereais, criam animais para o abate, e 
os que transformam matérias-primas em produ~ 
tos acabados. Já notaram eles o que ocorre com 
os preços de mercado dos apartamentos, das ca
sas, dos terrenos, das fábricas, das ações, dos 
automóveis, -quando tais descalabros de juros 
reais de 34,5% a.a. são perpetrados. Se não nota~ 
ram; sao incompetentes. Se notaram, são irres~ 
pensáveis. 

E a_qui, a única crítica que se pode fazer à Cons~ 
tii:.uinte, na qUestão do tabelamento dos juros, é 
que ela foi por demais magnânima. O tabela~ 
menta foi excessivamente flexível, o grau de liber
dade deixadO para-a tecnocracia do Banco Central 
foi muito grande. Juros reais, artificialmente esta~ 
beleddos, da ordem de 12% a.a., é muito elevado 
para o funcionamento da economia de mercado, 
para a própria sobrevivência do capitalismo, que 
requer jur9s muito ma_is baixos, da orde.m de 3% 
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a 4% reais a.a. Sabem os senhores administra
dcirés da- política monetária brasileirã que as taxas 
de juros que o Bundesbank paga nos títulos do 
Tesouro com venCimento de cinco canos são de 
apenas 6%_- a.a. nominais, e que as taxas para 
os títulos de um ano são de cerca de 4% a.a., 
também nominais? E que as taxas de juros do 
redesconto bancário situam-se em torno de 3,5% 
a.a. na Á'J.Jstria., 4,5% a.a. na Holanda,_ e 4% a.a. 
no Japão, todas em termos nominais? E que es~ 
sas taxas nominais deverão corresponder muíto 
menos em teiTTlos reais? 
4- Repetimos, portanto: se há uma crítica a 

fazer, nessa questão do tabelamento, é a de que 
a Constituinte foi muito magnânim-a, pois ao limi
tar os juros rea[s em ·12% a. a., colocou limites 
incOmpatíveis com o fundonamento de longo 
prazo da economia capitalista, e deixou um grau 
de liberdade _muito granc::Je para administradores 
que estão, na verdade, mostrando-se completa
mente incompetentes para conduzir a e<:onotnia 
brasileira a porto seguro. Não obstante, a Assem
bléia Nacional Constituinte acaba de dar um reca
do inquívoco ao Executivo: podemos não saber 
fazer uma macarronada, mas sabemos quando 
ela está saborosa. Podemos não entender da tec
nicalidade econômica, mas sabemos reconhecer, 
imediatamente, quando a má administração leva 
a economia do pais ao desastre. E não vamos 
permiti-lo. 

5 Funçlamentalmente, se os senhores que 
querem liberdade para praticarem juros estratos
féricos não o sabem, gostaria de lhes lembrar 
que as taxas de crescimento de longo prazo das 
eConomias capitalistas, no período pós-guerra; e 
com raras exceções, situa-se na ordem de 3,2% 
a.a., em termos reais. E é em torno dessa ordem 
de grandeza, do ritmo de expansão do estoque 
de capital dessas economias, que devem se situar 
as taxas reais de juros. Mais do que isso, tem 
se mostrado Lncomp8tivel com a saúdf! dessas 
economias. -
6- E. para concluir, gostaria de mencionar 

algumas vantagens da decisão da ANC, além da 
vantagem fortemente ressaltada, de se colocar 
um freio ao voluntarismo, ao ativismo, à cegueira 
e à irresponsabilidade dos condutores da política 
monetária no Bras~. A decisão da ANC em limitar 
os juros reais em 12% a.a. vai: 

a) diminuir o astronômico déficit firianceiro re
lacionado c.ori1 o pagamento de juros ~orsivos 
na colocação dos papéis do Governo e na rola
gero da atual dívida pública; 

b) arrefecer as piessões inflacionárias alimen':' 
tadas pelos pagamentos de tais juros; 

c) limitar a liberdade que a burocracia atual
mente tem para fazer "experiências" monetárias 
usando o povo e os empresários como cobaias 
de laboratórios; 

d) reduzir e limitar o grau de instabilidade dos 
preços de mercado dos im6v~is, dos es_toques 
de grãos e de carne, dos preços das ações e 
dos preços de mercado dos próprios ativos finan
ceiros, ou seja, vai reduzir a instabilidade da ativi
dade económica, das Poisas de mercadorias e 
de valores, e do próprio mercado fmanceiro. O 
cálculo económico será facilitado, o risco de ma
nipulação ··reduzido, a quebradeira diminuirá e, 
com ela, a intervenção do Governo em particular, 
para salvar corretoras financeiras e bancos_ de in
vestimentos inadimplentes. 
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7- Firi:almente convém destacãr que a taxa importantes do que o custo ~o crédito quer no ln 'Twelwe Industrial Countries", K. Holbik, Fede-
de juros não é o único instrumen~ da política processo de envldamento das famílias, quer das ral Reserve Bank of Boston, 1974) e Luiz Aranha 
monetária. Os controles quantitativos e seletivos empresas, como observam grandes autoridades Correa do Lago ('"Controle Quantitativo e Se:Ietivo 
de crédito, têm na verdade sido tanto ou mais no assunto: C.A.E. gO_odhat ( "Monetary Policy" de Crédito". FGV!Centro de EStUdos Monetãrios, 

1983). 

DOCUMENTOS A Q{,{éSE, lcEFERÉ 0 SR. '!LÉflfí59J{J_IJ1Af!VMiti'WJ:!ÃES ÉM SE{J DIS, 
CGRSO: 

NATIONAL INTEREST RATES 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Deposít Rates (6oiJ 
except Ibr Gnited States (60k) 

Unlted States , 15.91 12.35. 9.09 10.37 8.05 6.52 
~- JPedod averapes in percent per annum) 

Canada 18.15 13.74 7.91 !0.06 8.46 82.5 
Australia 10.38 12.33 10.81 9.75 10.46 12.71 
Japan 4.44 3.75 3.75 3.50 3.50 2.32 
NewZealand 11.00 10.79 9.75 10.46 14.71 
Austria 5.00 5.00 .4.00 4.00 3.75 3.50 
Belgium ------ . 7.50 7.46 6:õi 7.44 6.69 5.33 
Denmark 13.02 12.89 9.98 9.00 821 
Flnland 9.00 825 9.25 . ~:.25 8.75 7.00 
France 7.75 9.31 8.28 7.68 6.80 5.32 
Gennany 9.74 7.54 4.56 4.86 4.44 3.71 
lreland 11.33 12.73 9.27 1.83 6.98 6.52 
ltaly 14.31 15.28 12.91 11.75 10.90 
Netherlands 6.06 5.86 4.03 4.10 4.10 
Norway 5.03 5.10 5.30 5.30 5.35 
Spain 11.41 12.26 12.31 12.30 10.53 
Sweden 12.54 11.33 9.88 1025. 11.83 9.58 
Swftzerland 7.75 4.40 3.31 3.77 4.36 3.63 
íilit:ed Kingdom 1056 8.82 6.46 6.37 8.87 

Nlgena 5.72 7.60 , 7.41 825 9.!2 
SouthAfrica 9.75 15.00 .17.50 21.00 14.00 8.00 

lndonesia 6.00 6.00 . 6.00 J6.0o 18.00 
Korea 14.40 7.80 7.60 6.00 6.00 6.00 
Malaysia , 9.õ7 9.75 8.02 9.54 8.56 
Philippines 13.72 13.74 13.58 21.17 18.91 
Thailand 12.50 13.00 13.00 13.00 .13.00 

Greece_ , 14.50 14.5Ó 14.50 15.42 15.50 15.50 
Portugal 19,25 20.34 26.b!l Z724 26.63 
Turkey 26.50 45.00 51.90 . 54.32 4920 
Yugoslavia 7.42 12.00 • 12.00 31J.75 

Egypt 8.50 s.sir 8..50 8.50 8.50 
Kuwait 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

Brazil 105.00. 133.90 18520 352.30 
Colombia 31.30 29.50 28.00 28.73 29.10 

Lending Rates (60p) 
(Perlod averages 1h percent per annum) 

United States 18.87 14.86 10.79 12.04 9.93 8:35 
Canada 1725 12.50 1 í.OO i 1.25 io.oo 9.75 
Australia 12.92 14.55 14.04 14.46 15.96 19.77 
Japan 7.79 7.23, 7.05 6.66 6.52 5.91 
NewZealand 13.50 13.73 13.83 1253 
Belgium 18.00 15.50 13.75 14.00 12.54 10.44 
Denmark 17.65 18.55 14.49 I3..3il' 14.65 
Fmland 9.84 9.32 9..56 10.49 '10.41 9.oá 
France 10.77 20.33 18.95 !8.85 17.77 16.38 
Gennai'ty 14.69 13.50 iõ.ô5 9.82 9.53 8.75 
~eland 15.50 17.04 14.13 12.92 12.44 12.31 
ltaly 18.36 17.37 22.27 22.23 18.07 
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Netherlands 
Norwoy 
Spain 
Sweden 
Swi1zerland 
<.lnited Kingdom 

Nigeria 
South Africa 

lndonesía 
Korea 
Malaysia 
Thailand 

Greece 
Portugal 
Turkey 
Yugoslavia 

Kuwait 

Colombia 
Venezuela 

FONTE:IFS 

Monetaey 
llggl'eg3tes 
% annua1ised 
lnkretd: rates 
Discount 
3 months govt 
bond 
Long bond 

United States 
Canada 
Japan 
NewZealand 
Austria 
Belgium 
Denmark 
Fmland 
France 
Germany 
lreland 
ltaly 
Netherlands 
Norway 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
United Kingdom 
ffigeria 
South África 
lndla 
~ 

as 

6.81 

7.01 
9.11 
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14.25 11.17 8.46 8.88 925 
13.90 14.33 14.35 13.69 13.46 
15.26 14.98 15.00 1658 13.52 
17.50 16.09 15.07 15.53 16.72 14.52 
c5.56 5.98 5.49 5.49 5A3 5.46 
13.25 11.79 9.79 9.65 1229 

8.92 '9.54 9.98 1024 9.52 
17.00- 18.00. 20.00 24.00 ]6.50 13.00 

9.00 9-00 1'2.00 12.00 
1738 11.79 10.00 10.67 11.50 11.92 
8.50 8.79 11.08 11.35 11.38 

19.00 19.00 17.63 18.75 19.00 

21.33 20.50 20.50 20.50 20.50 20.50 
18.11 19.38 22.43 23.75 24.18 
35.58 36.00 35.50 5233 
12.00 21.00 38.00 48.00 

. 6.80 -6.80 6.80 6.80 .6.80 

19.00 19.00 19.00 
9.57 9.33 

West Swltz- South Slng- South Saudl 
Gennany OK France Japan erland 1taly_ K~rea a pore Africa BrazD Arabla Malaylla 

4.5 8.0 7.25 2.5 2.5 ' 12.5 7.0 5.98 11.5 553.7 2.17 

3.40 8.38 8.00 3.130 232 10.88 12.8 2.66 10.97 '2.5.8 
6.30 934 926 4.50 3.97 10.41 12.8 1625 

NATIONAL INC. RATES 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Central Bank Discount Rates (60) 
except for lndia {60a) 

(End of petfod in percent per annum) 

12.00 8.50 8.50 8.00 7.50 5.50 
14.66 10.26 10.04 10.16 9.49 8.49 
5.50 5.50 5.00 5.00 5.00 3.00 

13.00 13.00 '7.50 13.50 19.80 24.60 
6.75 4.75 3.75 4.50 4.00 4.00 

. 15.00 11.50 10.00 11.00 9.75 8.00 
11.00 100.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
9.25 8.50 9.50 15.Q7 9.00 7.00 
9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 
7.50 5.00 4.00 4.50 4.00 3.50 

16.50 14.00 1225 14.00 1025 1325 
19.00 18.00 17JJO 16.50 15.00 

9.00 5.00 5.00 5.0ó 5.00 
9.00 9.00 8.00 8.00 s.oo 
8.00 8.00 s~oo a.oo_ 8.00 8.00 

11.00 10.0ó 13.50 9.50 10.50 7.50 
6.00 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00 

.... 
6.00 8.00 8.00 10.00 10.00 

14.54 14.35 17.75 20.75 13.00 9.50 
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
11.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 

~-j.~ 
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Malaysia 4.50 5.12 5.20 :5:06 
Paklstan 10.00 moo "!úJló !0.00 
Philippines 6.69 6.30 .8:05 12.11 11.50 
Thailand 15.50 1;2:50 o:oo t.2.00 11.00 
Greece 20.50 20.50 2õ.50 20.50 20.50 20.50 
Portugal 18.00 19.00 25.00 25.00 19.00 16:oo 
Turkey 31.50 31.50 48:50 52.00 
Yugoslavia 6.00 14.00 30.00 47.00 
Brazil 49.00 49.00 156.60 21.5"30 
Cólombia 30.00 27.00 27.00 27.00 27.00 
Venezuela 14.00 13.00 r5.87 12.94 

Money Market Rates (60b) 
{Period averages in percent per annum) 

tlnited States 16.38 1226 9.09 10.23 8.10 6.81 
Ólnada 18.14 14.35 -9.62 10.91 9.57 9.30 
AuStralia 12.07 13.90 9.50 i0.84 14.10 15.75 
Japan 7.43 6.94 6.39 6.10 6A6 4.79 
Belgium 11.47 11.44 8.18 9.47 8.27 6.84 
Denmark 14.84 16.36 12:D3 11.47 9.97 9.Ó9 
Fmland 11.46 11.66 14.67 16.50 13.46 
France 15.30 14.87" 1-~~ 11.74 9.93 7.74 
Germany 11.26 Mi 5.55 5.19 
keland 1620 17.65 14.45 12.93 11.87 1228 
ltaly 19.60 20.18 18.44 1727 15.25 
Netherlands 11.01 8.06 528 5.78 6.30 
Norway 12.31 13.91 1.2.27 12.66 12.26 14.!5 
Spain 18.73 20.31 16.41 1.2.18 9.90 11.80 
Sweden 14.35 13.29 10.85 11.77 13.85 10.15 
Switzerland 2.93 1.32 1.82 1.50 3.75 3.17 
Onlted Kingdorn 13.12 11.36 9.09 7.62 10.78 
SouthÁfrica 1025 16.90 13.98 20.31 18.21 ió.83 
lndia 8.61 7.27 8.30 !1.95 10.00 
lndonesia 16.26 17.24 13.ll 18.63 10.33. 
Malasya 3.47 7.90 8.97 8.96 7.55 
Pakistan 9.27 9.51 8.15 . 8.97 
Thailand 17.25 14.95 12.15 13:58 13.48 
Portugal 924 12.42 18.24 21.27 20.17 
Yugoslávia 10.56 
Kuwait 10.13 10.22 6.78 8.90 

FONTE: ilFS 

NATIONAL INC. RATES 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 

London Jnterbank Offer Rates on SDR Deposits 
(99260, 60SJb, 60/sc) 

(Period averages ln percent per annum) 

Three-Month 11.96 9.05 9.29 8.02 6.65 
Sic-Month 12.13 9.21 .9.57 8.17 6.58 
One-Year 12.10 9.36 9.94 8.40 6.58 

London Ú1terbtmk Offer Rates on US Do/lar Deposlts 
(11160/da, 60/dc, 60Jdd, 60/de, 60Jdf) 

i8.87 
(P~rjrxi_ averages ln percent per annum) 

Ovemight 12.61 9:32 10.38 8.04 -6.97 
Seven-Day _J6.00 12.77 9.47 1Õ.53 8.20 6.95 
One-Month 16.79 12.95 9.53 10.84 8.23 6.94 
Three-Month 16.87 13.29 9.72 10.94 8.40 6.86 
Six-Month 16.72 13.60 9.93 11.29 8.64 6.85 
One-Year 16.!3 13:69 10.18 11.82 !1.11 6.95 

London lnterbank Offer Rates on Three-.Month Deposíts (60ea) 
(Pound sterling rates relate to Paris market) 

(Pedod avemges ln percent per annum) 
French Franc 1&16 19.45 16.53 . 12.77 1Õ.76 9.46 
Deutsche Mark 11.89 8.62 5.60 5.83 5.37 4.64 
Japanese Yen 7.73 6.99 6.57 6.43 6.68 5.12 
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Swiss Franc 
Pound Sterling 

French Franc 
Deutsche Mark 
Japanese Yen 
Swiss Franc 
Pound Sterling 

Canada 
Australia 
Japan 
Austria 
Belgium 
Denmark 
Fmland 

'France 
Germany 
ltaly 
Netherlands 
Norway 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Onited Kingdom 

SDR lnterest Rate_ 
Rate of Remuneration 

Dat .. 

30.12.86 6,25 
15.01.87 ., 
30,01.87 6,25 
13.02.07 6,31 
27.02.97 6,44 
13.00.97 6,50 
31.03.87 6,02 
15.04.87 r:12 
30..04.87 7,37 
15.05,87 7,62 
30..05.87 7,56 
12.06.87 7,37 
30.06.87 7,25 
15.07.87 7,00 
31,07,87 7,12 
14.08.87 7,25 
31.08.87 7,56 
15.09.87 8,06 
30.09.87 ... 
16.10.87 9,13 
30.10.87 7,69 
13.11.87 7,50 
30..11.87 7,94 
15.12.67 8.38 
30.12.87 7,50 
15.01.88 7,38 
29.01.88 7,00 
18.02.88 7,00 
29,02.66 G,94 
16.03.88 7,06 
30.03.88 7,13 
15.04.88 7,31 
30.04.88 7,56 
17.05.88 7,75 
31.05.88 8,00 
16.06.88 7,81 
01.07.88 8,00 
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~~9"29-:-~ouli---.rr9-4.45----.>.o"3· ·4.33- ,~--.- ~-~--: 

14.32. 12.58 10.18 10.02 1225 10.97 

18.02 19.64 17.05 
11.81 8.67 5.71 

7.CJ3 7.06 6.55 
'9.35 5.75 4.36 
1428 12.60 10.26 

~-T.3B-- ~65 -23 
-3.69 -1.02 -2.67 
6.46 ~ 1:87 3.70 

12.46 2.80 5.40 
-6.03 -5.29 -1.15 

-14 ~.56-~ -10 
-83 -3.10 -7.08 

15.06 14.27 12.40 
3.16 3.28 3.94 

-9.83 -1&25 -8.38 
2.84 4.04 3.85 
-93 -5.50 -58 
-92 '8.91 -12.65 

1.29 -2.74 -1.55 
5.23 6.12 5.78 

-1.51 -99 -72 

1336 
6.06 
6.46 
4.61 

10.11 

London Interoank Offer Rates on S!x-Month DepositS (60eb) 
(Pound sterlmg rates relate to Paris marke. 

(Period averages in j:Jercimt per arinum) 

1l.l1 9.16 
5.50 4.64 
6.56 5.02 
5.09 428 

11.99 10.82 

Discounts (-) Premiuns (60!) on Three-Month Forward Exchange Rates 
(End of period in percent per annum based on end-of-period quotation of 

the currencies against the as doBar} 

-1.42 CJ.49 
,3.17 -12.17 -mos 

1.85 -92 -50 
127 23 58 

-1.84 -1.75 -1.88 
-2.49 -38 ~2.86 
-5.51 -2.73 -6.76 
11.70 9.97 7.68 
2.92 2.97 1.20 

-6.90 -10.25 4.89 
2.87 2.31 -36 

4.58 -58 -11.30 
45 -7.95 -12.62 

3.74 4.44 -3.50 
2.01 ~ 4.91 234 

-1.21 -3.57 4.56 

SDR !ntefeSt Rate (99260s) iind Rate o! Remunerãtfon (99260r) 
(Pedod averages ín percent per annum) 

12.6642 11.1725 8.5997 8.9220 7.8064 6.3941 
10.9429 9.5000 7.3088 7.7832 7.1421 6.1074 

PRIME 

4,94 9,87 11,31 '·" 1984 10,75 11,21 
4,50' 9,25 11,00 3,69 1985 9,87 8,65 
4,19 9,00 11,00 3,2S 1986 8,33 6,84 

'·" 8,56 10,69 3,56 Maio 8,50 7,00 
4,12 8,56 10,50 4,00 Junho 8,50 ?,09 4,06 8,06 9,87 4,31 
4,00 8,50 9,81 3,81 Julho 8,17 6,66 
4,1JG 0,:.00 9,75 3,01 Agosto 7,90 6,18 
4,00 8,44 9,31 ~" Sc!emll(O 7,50 6,00 
3,75 e,so 8,75 3,87 5,12 Outubro 7,50 6,19 
3,87 8,50 .,, 4,00 5,25 
3,7,5 0,81 8,75 3,81 5,25 Novembro 7,50 6,06 
3,75 o.~ !1,00 3,t11 5,16 DMcmbiO 7,50 6,25 
3,93_ 6,31 9,06 3,87 5,18 1987 
3,93 8,43 9,62 3,87 5,31 Janeiro 7,50 6,19 
4,38 8,75 10,19 4,06 5,50 Fevere1ro 7,50 6,45 
4,31 9,81 10,75 4,00 5,44 
4,50 8,75 10,38 4,25 5,56 Março 7,50 6,50 
4,75 8,69 10,50 4,43 5,69 Abnl 7,75 7,02 
5,13 9,00 10,44 4,50 6,00 Maio 8,12 7,59 
4,25 9,38 9,31 3,88 5,31 Junho 8,25 7,45 
4,13 9,50 9,00 4,06 5,13 

"" 9,38 9,00 4,12 4,94 Julho 8,25 7,12 

3,91 9,7$ 9,00 4,00 4.01 Agosto 8,25 7~2 

"" 9,19 3,25 4,81 Sclombro 6,7 8,0-l 
3,50 9,!9 9,44 2,19 4,44 Outubro 9,06 8,50 
3,44 6,38 9,06 2,44 4,25 Novembro 6,6 7,54 3,56 6,38 9,50 2,31 4,97 
3,50 .,, 9,56 2,25 4,19 Dezembro 8,60 8,02 
3,50 s.~Q 9,31 2,31 4,19 1988 
3,56 8,50 ~94 2,13 4,19 Janeiro 8,75 7,41 
3,56 8,~o 8,44 '·" 4,13 Fevereiro 8,63 6,89 3,75 8,44 9,00 2,56 4,25 
3,81 8,0:8 8,38 2,69 '·" Março 6,5 7,07 
3,94 7,75 0,25 "" 4,31 Abril 8,50 7,37 
4,13 7,56 '·"' 3,31 4,44 Maio 8,76 7,75 
4,69 7,75 10,38 "" 4,61 Junho 9,00 786 
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1988 -- 1987_-ccc:-:::::::--::::--:--------
FEV JAN DEZ NOV OUT SET AGO JUL. JUN MAl ABR MAR 

NoMb NO •NO t0,1 +0,3 +0.4 +0,2 tó,S +0,2 +0,4 +0,3 +0,4 +0,4 
lí!Muu ~9 ~~ NQ +45 +4.5 -+4.3 +43 >!-39 +4~ +38 +.3,8 +30 

Jnglalei'Ta% NoMI!s NO NO -:-~,1 -tO,S +0,5 +O,J +0.3 -0,1 O +0,1 +1,2 +~,2 
12Mues 1,6 1,6 +3,7 +4.1 +<1,5 +4,2 +4,4 >~-~4 +42 +41 +4.2 +40 

o and•% 

Jãifgicl% 

3B 

NoMfs NO NO NO -0,3 -0,1_ -0,2 +0,4 + 0,3 + 0,1 +O, I +_0,4 + 0,1 
12Meses NO NO NO+ 1,5 t 1,7 + 1,7 +,2,~ +2,0 ;~~,7 + 1,7 +-1,4 t 1,3 __ 

SUMA ECONOMICA, Jultto clc 1988 

"" 
,, 

'·' 

'·' 

'·' 

1984 

'·' 

'·' 
'·' 
7,7 

2,8 

10,6 

33 

'·' 

Sétembro de 1988 
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Belgium 13.71 13.56 11.86 11.98 10.61 7.93 
Denmark 18.92._: 20.39 14.46 13.93 12.01 10.76 
France .15.79 15.69 13:63 12.54 10.94 8.44 
Germany 10.38 8.95 . 7.89 7.78 6.87 5.88 
Ireland 17.26 .17.06 13.90 14.62 12.64 11.07 
ltaly 20.58 20:90 18.02 14.95 13.00 
Netherlands 11.55 10.10 8.61 8.33 7.34 
NoiWay 12.31 13.20 12.86 12.16 12.46 
Sweden 13.49 13.04 12.30 12.28 13.09 10.26 
Switzerland 5.57 4.83 4.52 4.70 4.78 4.29 
United Kingdom 14.74 12.88 10.81 ·ro-:-69 10.62 

South Africa 12.99 13.51 12.67. 15.23 16.79 16.37 
Jndia 7.15 7.59 7.99 8.65 8.99 
Pakistan 9.40 9.3.6 - 9.31 9.25 
Thailand 13.06 13.85 11.13 12.41 12.11 

Portugal 16.71 16.79 19.22 . 2150 20.75 

CUSTO DOS EMPR.;STIMOS (em '/ti 
0pm;6u TuJ m6dl.l nomfnlf IOF Custo IQui'fJIInlc/mls Cu, lO IQViW~I!In[t/ano 

Outonlo da duplicata 1 pro· 
m1SSOII~ 

i-IU/20,1 24.1!0121.911 1331.4911 <91.32 Pre!!x~do' 0.123 
P~s·tixado (JO dias~ • o 20.9141 0.123 29,1.8132,714 2.012.9612115,31 

C~p11.llrle çun 
Gar~nt•a em duphCJ!a 
POs·liudo"" 

22,32412!.130 I 022.3611 079.13 AtacadCI 111!1 0.123 
vn~Jo 20/30 0,123 22.•91123,311 1.011,3111.136,10 

Capital dt giro 
Gmnt1a em promissória 
P6s·lrudo'" 
Almdo 19/26 0.123 22.110122.991 I 031.1711 091.1! 
VareJo 21135 0.123 22.913!23,704 1.08UH1.184,06 

Cr~dito pessa~l 
Prelluda• 1.30011.100 0.3 21.912121.692 1.311 2411 151.90 
Pós·lluda 30/10 0,3 23.5J3/25,015 1.162,9911 311,29 
Bens de consuma 
Prehx~do• 1.200/I.JOO 0,3 21.202/20.972 1.217.1111 351.21 
Pós·rludo 30/10 0.3 23.533121.291 1.162.99/1 260.14 

•tt•: ao m&s 
•• A laudo sla aperaçaes de cr6dilo acima de CZS 200 mllhôas 

Varejo Uo operaç~as de crM1to em torno de CZS 75 milhOas 
Obs.: Para o~ c.!lculas do~ pó~·fixadcs fel utilizada uma estimaliva de 20.SO'Y. par:: OTN 

REPASSE DO DO LAR IEm% ooano)- Resolução n• 63 
Prazo da I Ccm1~~o I Tax• 
opmçlo libor Sprud IR dertpam tl81ivl 
1 o1no 1.63 2,0 33.33 2,1 I 16,11 

Fonlt: CtnlrD de. lnlarm~çaes da G.J.~eta t.lercanUI. ----
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POLÍTICA MONETÁRIA 

FATORES CONDICIONANTES DA 
BASE MONETÁRIA 

( + J Ex panai o (.) Contraçio 
fluJCOI CZ~ mllh6e1 

D•scnm•naçôo . J~,~!. Jan./Jul. 

I. OPERAÇÓES 00 BANCO CENTRAL COM TiTULO$ 
FEDERAIS 43 .. .12'0 33.1.039 
1.1 Aqu111(Ões Llouidat no M.rccdo Primório 1/ 7$6.38-1 2.256.721 
1.2 Ootrc:~•l dt Mtrcodo Abtrlo ·321,qb-' ·l.'n3.682 

2. OPERAÇ0ES DO SETOR EXTERNO 3l8.386 272.71.( 
Otp:ós•los Vinc, o Conlro!os dt Cómblo (Rei. 12011) 119.6$.( .JJ7.8Z7 
Convtrsôo dt DlYido tm !Dv.,timtntol H.~70 157.367 
Dtmois Con!ol 2/ ]70.732 2S2.9\lA 

3.SAOUES CE OEP. DARE$, 1.33S [M.lcroemprucn) 5.900 ~.97!1 
4, OEP. COMP. VINC. OPtRAÇOES DE ClltDilO 

RURAL I.S~ 307 
S. DEPÓSITOS VINCUL.A.OOS AO S!PE -5.829 85<600 

S.l Corrou!s6riol .s.sn -n.nr 
5.2 Volvn!llrios o ~1.521 

6. ASSIST~NCIA FINANCEIRA DE liQUIDEZ .lJ .107 ·58.971 
7.!MPR!ST COMP. SiCOMa. E lU6RIFIC.(Ol2.2118) .J5Jl3 ·llO.SJtl 
8. RECURSOS DO TESOURO NACIONAl -6-1~.:2!1 ·831.32'0 
9. OUTRAS CONTAS 3/ '~· • .(.608 

10. llASf: MONET.ÃRIA 1'281<1 !00.360 
10.1 Poptl·Motda •m Circuloçao IOl.SOO 293.8'0 
10.2 Rtnrvo1 Bantórlos ·12.9JO 206.5l0 

l/lnclu1 rtlgot•s dt LBC, 
2/lnclui conlct ccmbicis, dtpósitos d• proielol, depósílo-, r~111roàot UI mo.· 

dos tslrcngtiros, ele. 
31 Inclui vcricç6o de rendo• do lklnco Centro], optro~l!i•• o c.iclllíicar, ele. 
Font•: Banco C•ntrol 

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg) 
- Não há mais oradores iriscritos. -

Nada mais haVendo a tratar, vou encerrar a 
sessão, convocando uma extraordinária, a reali
zar-se amanhã, às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

4 

Vot<;3&:ão, em turno único, do Profeta de Resolu
ção n9 64, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Pau dos ferros, Estado do Rlo Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 55.000 Obriga
ções do TesOUro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

5 
ção n~ 39, de 1988. que- autoriza a Prefeítura Muni- . Votç~ção, em tumo único, do Projeto de Resolu-
clpal de Janduís, Estãcfo dO" RIO Gi:ànde do NCii1"e, ção no 66, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni-
a contratar operação de crédito· no valor corres- clpal de Parariavaí, Estado do Paraná, a contratar 
pendente, em cruzados, a 2. 790,00 Obrigações operação de crédito no valor correspondente, em 
do TesQuro Nacional (OTN), tendo - cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 

PARECER FAVORÁVEL, prOferido em plenário. NaciOnal (OTN), tendo -
2 PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n? 4 7, de 1988, que aUtOnz-a a-Prefeitura Muni
cipal de Astorga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados. a 3.806,39 Obrig~ções do T escuro Nã"- ·-
dona! (OTN), tendo . . _ ~ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em piên"ário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção no 63, de 1988, que autoiiza a Prefeitura Muni
cipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.986,19 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER fAVORÁ\IEL, proferido em plenário. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 70, de 1988, que atitoriia a PrefeitUra Muni
cipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
çn:!z<fdos, a .1.80.000 .Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
çao no 95, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Valença, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 126, de 19.88, qUe autoriza a Prefeitura 
Municípal de Centenário do Sul, Estado do Para
ná, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 5.414,38 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, profeddõ ein plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 127, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Miranda, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação·de. crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 83.082,71 Obri
gações do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em plenário. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 128,-âe 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltaberaba, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 250.000,00 Obi"igações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

11 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 129, de I 988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gongogi, Estado da _Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 73.309,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

12 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 131,,de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Toledo, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 591259;39 ObrigaÇões do 
T escuro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção· no· 132, de ·1988; que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, .em cruzados, a 1.200.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

- PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

14 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção no 133, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de BOriito, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 12.575,32 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

15 

Votação, em turno únlco, do Projeto de Resolu
ção n9 134, de 1988; que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
ponderi[e, em cruzados, a 66.075,65 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 
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16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 135, de 1988, que autoriza a Preff.iltura 
Municipal de Pedra Preta, Estado do M;üo-Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 100.000,0Q_Obrigações 
do T escuro Nacional (OTN}, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 136, de 1988, qUe aUtoriza a Prefeitura 
Municipal de Sinop, Estáâo do Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 713.546,03 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n' 137, de 1988, que autorlia a Prefeitura 
Murúdpal de Guarapari, Estado do Espfrito Santo, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, _em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 

, do Tesouro Nacional (OTN), tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n"' 138, de 1988, que autoriza o_Govem6 do 
Estado de AJagoas a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
3.855.086,13 Obrigações do Tesoufo -Nacional 
(OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVE, proferido em plenáriO. 

20 

dente da República submete à deliberação do Se~ 
nado a escolha do Senhor Paulo Cardoso de Oli
veira Pires do Rio, Ministro de Pimeira Classe, da 
ç_arreira_d_~ [).iplomata, para exercer a função de 
Embaixador do do Brasil no Carla dá. -- -

24 

Discussão, em turno único, do parecer da Co~ 
rriissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 173 de 1988 (n' 336188; na"origem), "de 2 
de setembro de 1988, pel.:l-qual o Senhor PreSi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Adoipho Correa de 

· Sá e Benevides, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Equa
dor. 

25 

Discussão, em turno úntco, do parecer da Co~ 
missãO -de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n<> 174, de 1988 (n~ 337/88, na _origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se~ 
nado a eScolha do Senhor Paulo Guilherme Vilas~ 
bôas Castro, Ministro de Segunda aasse, da car
reira:-ae diplomata, para exercer a função de Em
baixador junto_ à República Dominicana. 

26 

Discu;;são, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações_ Exteriores sobre a Mensagem 
JT' 175, de 1988 (n<> "338/88, na origem), de 2 
de sete!nbro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliber~ção do Se

-nado a escolha do Senhor José Artur Denot Me
deiros, Ministro de Segunda Oasse, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Suniname. 

27 Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n9 139, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado da Bahia a contratar operação-de crédito Discussão, em turno único, do parecer da Ca-
no valor corresp-ondente, em cruzados, a missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
60.000.000,00 ObrigaçõeS do TesOUro Nacional n~ 176, de 1988 (n~ 339/88, na orfgem), de 2 
(OTN}, tendo _ _ de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi-

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. -- dente da República submete à deliberação do Se~ 
nado a escolha do Sr. Ruy Marie de Castro Bran~ 

21 c;lão, Ministro de Primeira Classe, da carreira de 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei diplomata, para exercer a função de Embaixador 

da Câmara n<> .38, de 1988 (n"' 558/8_8 na Casa do Brasil junto à República Popular da Bulgária. 
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que autoriza o Instituto de Adminis
tração Fmanceira da Previdência e Assistência So
cial (lapas) a doar à Academia Nacional de Medi
cina imóveis destinados à instalação de centros 
de estudo e pesquisa. (Dependendo de paracer.) 

22 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n"' 39, de 1988 (no 896/88, na Casa 
de origem), que modifica a redação do inciso 
I do art 28 da Lei n"' 7.664, de 29 de junho de 
1988, estabelec_endo novo horáriO para-veicula~ 
ção de propaganda eleitoral para as eleições mu~ 
nicipais de 15 de novembro de 1988. (Depen
dendo de parecer.) 

23 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações ExteriOres sobre a Mensagem 
n"' 172, de 1988 (n"' 335/88, na origem), de 2 
de sef~mbr:o de 1988, pela qual o Senhor Presi-

28 

Discussão, em turno único, do parecer da Co~ 
miss_ã_p de Relações Exterio"res sobre a Mensagem 
n"' 177, de 1988 (n? 340/88, na Origem), de 2 
de setembro de_ 1988, pela. qual o Senhor Presi
âente dâ RePúblicã Submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Carlos Augusto de 
Proença Rosa, Ministro de Primeira Classe, da car
reira d~ diplom(;!ta, para exercer a _funçãç de Em
baixador do Brasil junto à Repúbliéa Arabe do 
Egito. 

29 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
no 178, de 198_8 (n? 341/88, na OdQein}, de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da_ República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Ivan Velioso da Silveira 
Batalha, Ministro de Primeira Oasse, da carreira 

de diplomata, para exen::er a função de Embai
xadOr do Brasil junto à República Popular da Hun
gria. 

30 

Discussão, em turno único, d_o aparecer da Co
missào de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n~ 179, de 1988 (n? 342/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Sr. Antônio Sabtno Cantuária 
Guini.arães,_ Ministro de Primeira Classe, da car
reira de diplomata para exercer a função de Em~ 
baixador do Brasil junto ao Reino do MaJTOcos. 

31 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missao de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 180, de I 988 (n' 358/88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi-

- dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Mauro Mendes de Aze~ 
vedo, Ministro de Primeira Classe, da carreira de 
diplomata, para exercer a runção de Embaixador 
d_o Brasil junto à R~p~~li~a da Guatemala. 

32 

Discussào, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
fi9 181, de 1988 (n"' 359/88, na origem), de 8 
de setembro _de 1988, pela qual o SenhOr Pi'eSi
dente da República submete à deliberação:::do Se
naçlo a escolha do Senhor Marcos Antônio de 
Salvo Coimbra, Ministro de Primeira Oasse, da 
carreira de diplomata, para exercer _a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Helênica. 

33 

Discussão, em turno (mico, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 182, de I 988 (n• 360/88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qual o SenhOT Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Lyie Amaury Tarlsse 
da Fontoura, Ministro de Primeira Oasse, da _car
reira de diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil juntO à República da Turquia. 

34 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 187, de 1988 (n' 366/88, na oiigem), de 13 
de setembro de 1988, pela qUal o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolhado do Senhor Roberto Pinto Fer
reira Mameri Abdenur, Ministro de Primeira tias
sé, da ca~relra de diplomata, para ex_ercer a função 
de Embaixador do BrasU junto à República Popu
lar da China. 

35 

Mensagem_n"'_204, de 1988 (n"' ~87/88, na ori
gem), de 22 de setembro de 1988, pefa qual o 
Senhor Presidente da República submete ao Se
nado a escolha do Doutor Homero Santos para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Ivari Luz. (Dependendo de parecer.) 

36 

Mensagem no 212,- de 1988 (n"' 404/88, na ori~ 
gem), de 26 de setembro de 1988, pela qual o 
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Senhor Presidente da República submete ao Se
nado a escolha do Doutor Paulo Affonso Martins 
de Oliveira para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas ·aa Uníâo na vaga decorrente 
do falecimento do Ministro Jorge Vargas. (Depen
dendo de parecer.) 

O SR. PRES.DENTE (franc:isco Rollemberg) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 hor"s e 5 minu
tos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 129, DE 1968 

O Presldente do Senado Federal, no uso das 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
38, e 97, inciso IV, do Regimento lnterno, em 
conformidade com -a -delegação de competência 
que lhe foi _outorgada pelo Ato da Comissão Dire.-
tora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo ___ em 
vista o que consta do Proce·sso n~ 011-020!88-l, 

Resolve aposentar, por invalid_ez, Rc!imundo Pa
trício da Silva, Agente de Transporte Legislativo, 
Classe "Especial", Referência NM-35, do Quadro 
Permanente do Senado _Federal, nos termos dÕs 
artigos 1 o l, inciso r, e 102, indso '· alínea "b", 
da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinados r;om os artigos 42B, inciso lU, S 2'~, 
429, indso JD, 438 e 41.;r,- § 49 , da Resolução SF 
n' 58, de 1972;-artigos 2~. parágrafo único, e-3,, 
da Resolução SF n• 358, de 1983; artigo 3' da 
Resolução SF n~ 13, de T985; artigo 2" da Re_solu
ção SF no 182, de 1987, e artigo 1" da Lei n9 
1.050, de 1950, com proventos integrais, obser
vado o disposto no artigo 102, § 2", da Consti
tuição Federal. 

Senado Federal, 26-de set~rnbro_de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 130, de 1986 

O Presidente do Senado Federal, no uso d<ls 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, ítem 
384 e 97, inciso N. do Regimento Interno, e de 
conformidade com a delegação de competêncta 
que lhe foi outorgada pelo ato da Comissão Dlre
tora ri' 02, de 04 de abriJ de 1973, 

Resolve alterar os termos da .concessão anterior 
e o Ato Dedaratório n' 01, de 1983, desta Presi
dênda, publicado no DCN, Seção II, de 19-5--83, 
para manter a aposentadoria de Therezinha de 
MeUo Bobany, no cargo· de TaqUígrafa-Revisora, 
PL-2, com os proventos do cargo de Diretor, PL-1, 
de acordo com o § 1 o do artigo- 177 da Consti
tuição Federal. eõmbinacto-c-ont-o!f-artigos- 15-, 
inciso IV, letra "a", 345, inciso N, e 346 da Resolu
ção n' 06, de 1960, a partir de Ü5 de maio de 
I 968, da: ta da concessão inicial, face à decisão 
do Egrégio Tribunal de Contas da União no Pro
cesso TCn" 020.378184RO, em sessáo de 1 O-S..88, 
publicada no Diário _9ficial da Uni~o de 
05-9-88, páginas 17067 e I 7068. 

Senado Federal, 26 de setembro de 1988.
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N• 22, DE 1988 

O Diretor-Geral do Senado Federai, no uso de 
suas a~ibuições que lhe confere o artigo 215 da 
Resolução n9 58, de 1972, e tendo em vista a 
~e.dsão da Comissão DiretOra, adotada na 9~ R eu-

DIÁRIO bo cóNbRESso NACIONAL (SeÇão li) Setembro de I 988 

nião Ordinária, realizada em 4 de agosto de 1988, 
Resolve designar Amawy Gonçalves-Martins, 

Piretor da Subseo:etaria de Administração de Ma
terJal e Património; Deusdedith Miranda, Diretor 
da Representação do Senado Federal no Rio de 
Janeiro; e Ana Maria Tavares Sobral, Técnico LeR 
gislativo, para, sob a presidência dÓ prim_elro, 
compõretn a Comissão que procederá à aliena
ção dos bens considerados antieconômicos e ili.
servívels pela Administração çfo Senado Federal, 
no dia 28 de setembro do corrente. 

Senado Federal, 26 de setembro de 1988. José 
Passos Porto, Diretor-Geral. 

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL 
N• 23, DE 1966 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de 
suas atribuições regulamentares, 

Resolve, designar comissão composta dos ser~ 
vídores Hilton Meireles, A<!junto Legislativo: Orlan
do Oliveira, Assistente Legislativo; e Nicolau Bon~ 
vakiades, Vigia, para, sob a presídência do primei~ 
ro, levantar e avaliar o material inservível e antieco
nômicõ para o Senado Federal, que Se encontra 
estocado n_o Depósito da Subsecret!'lria de Admi
nistração de Material e Pattimônlo, Joci.llzado na 
(Jnfdade de Apoio. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1988. José 
Passos Pôrto, Diretor-Geral. 

EnRATODECOKmATOBOU 
TERMO ADITIVO 

Espécl~: Segundo Terrno Aditivo no 101/88. 
Contratada: Laboratório Santa Paula ltda, 
Contratante: Senado Pederal. 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) mês, do Con

-trato n~ 049/88 e seu Primeiro Termo AditiVo n~ 
072/88. 

Ucitação: Dispensa, por se tratar de Termo 
Aditivo. 

Crédito pelo qual conerá a despesa: À ·con
ta. do Programa de Trabalho n~ 
01014282004n61, e NatureZa de Oespesa n• 
3132U109Q. 

Empenho; Foi emitida Nota de Empenho no 
01625/D,de 30-6-88. 

·Valor contratual: Estimado em 
ez$167.0üo,ootcentoe sessenta e sete mu Cruza
dos). 

Vigência: 1 •-09-88 a 30-9-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr, José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Mariana D. Cassab 
Danna. -Amaury Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsec::retarfa de Administracão de .Materiª! 
e -p_ãtiliri_ôf1i0. -

EnRATO DE COKmATO BOU 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Segundo Termo Aditivo n~ 102!88. ·· 
Contratada: Laboratórlo de Análises Médicas 

de Brasilia ltda. 
Contratante: Senado F='ederal, 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) mês, do Con

trato no 050/8_8 e seu PrimeirO Termo Aditivo n9 
074/88. . -

Ucltação: Dispensa, por s~ tratar de Termo 
Aditivo. . . 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A con
ta do Programa de Trabalho n9 
Oldl4282004n6I e-Natureza de Despesa n" 
31320109!2:~ 

Enpenho: F~i emitida Nota de Empenho n9 

02287/0, de 1 •-9-88. 
Valor contratual: Es.tim_ad_o_ e_m 

Cz$4QO,OOO,OQ (quatrocentos mil cruzados). 
Vigência: O 1-09-88 a 30-09-áa. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr, José 

Passos Pôrto. Pela .Contratada: Franc:;[sco Soares 
. Lopes. - Amaury Gonçalves Martins. Di.retor 

da Subsec::retaria de Administração de Material 
e Património. 

EXTRA TO DE COffiffiATO Ef(){l 
TERMO ADITIVO 

Espécie: Segundo Termo Aditivo n~ 103/88. 
Contratada: CEAL Centro Educac::ional daAu~ 

dição e ünguagem Ludovico Pavonti, 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) rnês,-do Con~ 

trato n" 048/88 e seu 'Primeiro_ Termo Aditivo n" 
076/88. 

Udtação. Dispensa. por se tratar de Termo 
Adítivo. 

C_rêdito pelo qual correrá a despesa: A con
ta do Progtarna de Trabalho n 9 

0101428.2004/761 e Natureza de Despeza n' 
31320109/2. ~ 

Empenho: Foi ~mí!!9a_ J::'{9ta de Empenho_ no 
=88/8 de 1 •-9-88. ~ ~- ~ ~ 

Valor contratual: Estimado em Cz$70.000,00 
(setenta mit cruzados}, 

Vigência: 1 '-9-88 a 30-09-88-
~ Signatários: Pelo Senado Federal: Df._J!=lsé 

Passos Pôrto. Pela Conttratada: Graziario Stablum. 
-Amaury Go-nça~ves Martins, Diretor da Sub

secretaria de Administração de Material e P~trimô--
nio. 

EnRATO DE COffiffiATO BOO 
~TERMO ADITIVO 

Espécie: S_egurdo Termo Aditivo n" 104-/88. 
Contratada: e.xarne - LaboratôriQ de Pata.. 

!agia Clínica Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) mês, do Con~ 

trato n~ 052/88 e seu Primeiro Termo Aditivo fi\' 
075188. . 

Licitação: Dispensa, por se tratar de Termo 
Aditivo. 
-CréditO j)élo qua~ correrá a despesa: À con

ta do Programa de Trabalho Q9 

bl01428 . .20()4n6L e Natureza- çle Despesa n9 
3I320109/2. - ~ . 

Empenho: Foi-emitidaNota_cje E;mperihO n~ 
02286/1 de 1 •-9-88. ~ 

Valor c;gntratua!: Estimado em 
CzMoo.ooo,oo (oitOcentoS mil cruzadós). 

Vigência: 19-9-88 a 30-9-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto, Pela Contratada: Tito de Andrade 
Figueiôa -. ....:.... Amaury GcnçaJves Marti_ns. Dire
tor da Subsecretaria de Administração de Material 
e Património. 

EXTRA TO DE CONTRATO BOU 
TERMO ADITIVO 

Espéde: segundo Termo Aditivo O~ -105i8a:' 
Contratada:_ Hospital Geral e Ortopédico de 

Brasilia SI A. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) mês, çlo ConR 

trato no 054/88 e seu Primeiro T enno Aditivo_ no 
086/88. ~ 
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Ucitaçáo: Dispensa, por se tratar de Termo 
Aditivo. 

EXlRATO DE CONTRATO EIOCI 
~ tERMo ADitiVO 

Espécie: Segundo Termo Aditivo n~ 108188. 

Vigênda: 1-9-88 a 30-9-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Di'. José Pas-

Crédito pelo qual correrá a despesa: À cOn
ta do Programa de Trabalho n" 
0101428.2004/761 e Natureza de Despesan" 
31320109/2. 

- - --sos Põrto: Pel_a Contratada: Micfu!l Gemãye[ .........:. -
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subse
cretaria de Administração de Material e Património. 

_ Conlr.Jtada: ÇEmtroplan-:- Centro Ortopédico 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho no 
02285/3 de 1 •-9-88. 

Valor contratual: Estimado em 
Cz$2.000.000,00 (dois milhões de CN+ados). 

Vlgênda: 1 '-9-88 a 30-09-88 
Signatários: Pelo Senado Eederal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pelo Contatada: Walbron Ste<:kel
berg. - AmauJY Gonçalves Martins, Diretor 
da Subsecretaria de Administração_ de Material 
e Património. 

EXlRATO DE CONTRATO EIOCI 
TERMOADffiVO 

Espécie: Segundo Termo Aditivo no _1 06/88. 
Contratada: SAJ(Q - SodE:dade de An_este

siologia e lnaloterapia de Taguatinga Ctâa. 
Contratante: Senado Federal 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) mês, do Con

trato n? 55/88 e seu Primeiro T erm_Q Aditivo n~ 
81188. -

Ucitação: Dispensa, por se tratar de Termo
Aditivo. 

de Brasüia S/ A 
-CoiltrataPt.ei~senadO'FêâeraL 
Objeto: ProrrQgação. porJ_(um) mês, do Con

tratõ·n~-o53/88 e--seu- Primeiro Termo Atiitivo n~ 
077188. 

Ucitação: Di§ipen:;;a, p9r se tratar de Termo 
Aditivo. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho n~ 
010f428-2004l761 '_e N"aüireza de Despesa n~ 
3132-0109/2. ~ 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho no 
O 1634/9 de 30'6-88. 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
117.000,00 (tento e dezes_sete: mil cruzados). 

Vigência: i "-9-88 a 30-:..g.aa. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

PassOs Pórto. Pela. Contratada: Walbron SteCkei~ 
berQ. ---Amauryaonçaives Martiils, Diretor 
da Subsecretaria de AdministraÇão de Material 
e Patrimônjo. -~ ----~ -- -

EXlRATO DE CONTRATO EIOCI 
~~TERMO ADmvo- -

Espécie: Segundo Termo Aditivo n· 109!88. 
Contiãtada: Prontonorte - PrOnto Socorro 

Hospitalar e Maternidade Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
ObjetO: Prorrogação,-por 1 (um) mês, do C0n

trt1to n" 061/88 e . .SJ~u __ Prirneiro Termo Adi_tivo n~ 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho n~ 011428.2004/761 
e Natureza de Despesa n9 3132-0109/2. -

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~ 
0163713 de30-6-88. 

Valor contratual: Estimado em 
Cz$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil cruza
dos). 

. 018!88. -- ~ ~-- ~ 

VIgência: 1 •-9-88 a 30-9-88 ~ 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Contratada: Almando José de 
Sa1les Ribeiro. - Amaury Gonçalves Martins, 
Diretor da Subsecretaria de AdmJDistrnç_ã_o_®.Ma
terial e Património. 

EXlRATO DE CONTRATO E/OCI 
TERMOADffiVO 

Espécie: Segundo Termo Aditivo nç 107/88. 
Contratada: Oínica Médíco Cirúrgica Daher 

Lida. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) mês, do Con-- -

trato n9 057/88 e seu Primeiro Termo AditivO n" 
087188. 

Ucitação: Dispensa, por se tratar de Terrilo -
Aditivo. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: A con
ta do Programa de Trabalho no 
010f428.2004n61 e Natureza de Despesa no 
3132-0109/2. -

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~ 
0228317 de 1 •-9-88. ~ 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
2.000.000,00 (dois milhões de cruzados) 

Vlgênda: 1 •-9-88 a 30-9-88. _ 
Signatários: Pelo Senado federal: Dr. José 

Passos Pôrto. Pela Cori.tfãt.ada:. RoQério Daher. -
Amawy Gonçalves Martins, Diretor da Subse
cretaria de Administração de Material e Patrimô
nio. 

Ucitação: Dispensa. por se tratar de Termo 
Aditivo. 

CréditQ Pe-~-gu~f~<!~~à -a d~~pesa: À con-
ta do Pr.ogram~ de Trabalho n~ 
0101428.20D4/761 e Natureza de Despesa no 
3132-010972. 

Empenho: Foi emttida Nota de Empenho_ n~ 
o 16366 a. 30'6-88. ~ ~ 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil cru
zados). 

Vigênda: 1 "-9-88 a 30-9-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 

P<iSS:O_s- Pôrto. Pei?J _Çontratada: Sérgio Roberto 
Chamas. - Amaury- Gonçalves Martins, Dire
tor da Sul;tsecre@ria.de A<:fn::ürUstração de Material 
e Patrimônio. 

EXlRATO DE CONTRATO EIOCI 
TERMOADffiVO 

Espécie: Terceiro Termo Aditivo n~ 110188. 
Contratada: Clinica R~_Q.iQiógica Ltda. 
Conbatante:-senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por 01 (um) mês, do Con

trato n'"' 043/88;- ·seu Primeiro Termo Aditivo n~ 
063188 êSey_ Segund_g T~rmo Aditivo n" 082/88. 

Ucitaçáo: Dispensa, por se tratar de Termo Adi
tivo. 

Crédit.Q pelo qual COrrerá a despesa: A conta 
do Programa de_lra5ãll10-n~ 0101428.2004!761 

. e Natureza de ~~sa n~ JJ320109!2. · 
Empenho: Foi emitida Nota de Empenho il·' 

o 1831/4 de:J(}-õ-88. 
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 

1.705.000,00-(Uffi mUfuo. set.eçentos e dnco mil 
cruzados), 

~~ EXlRATO DE CONTRATO EIOCI 
TERMOADmYO 

EspéCie: Segundo Termo Aditivo no 111188; 
Conbatada: Laboratório Brasiliense de Análises 

-e Pe?qUisas Ltda. 
Contratante; Senado Federal. 
Objeto: Prorrogação, por I (um) mês, do Con

trato no 068188 e seu Primeiro Termo Aditivo n~ 
079/88. 

Ucitaçã~: Dispensa, por se tratar de Termo_ Adi-
tivo. . -· 

Crédito -pelo qual correrá a despesa: A conta 
do Programa de Trabalho n< 0101428.20041761 
eNatureza de Despesa no 3132-010912~ 
- Empenho: Foi emitida Nota de Empenho no 
01640/3 de 30'6'88. ~· ~ ~ 

Valor contratual: Estimado em Cz$ 77.000,00 
(setenta ê Sete-mil cruzados). 

Vlgi:nda: 1 •-9-88 a 30-9-88. 
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Pas

sos Pôrto. Pela Contratada: Edy Ely Bender Kohnert 
-Sek.ller . .:...._:Amaury Gonçalves Martins, Diretor 

da_Subsecrelaria de Adrninístráção de Matérial e 
Património. 

EXlRATO DE CONTRATO EIOCI 
TERMOADffiVO 

Espécie: Terceiro termo AditivO jio -112188. 
Contratada: Casa de Saúde e Oínic~ SCIDct;a Lú

cia S/ A. 
Contratante: Senado Federal. 
Objeto: -Prorrogação, por 1 (um) mês, do Con

-trato n~ 047/88, seu Primeiro Termo Aditivo rt' 
065/88 e seu SegundO TerinQ Aditivo n" 084188. 

UcltaçãO: Dispensa, por se tratãr de Termo Adi-
tivo. - - -

Crédito pelo qual co!Tel'á a despesa: À conta 
do Programa de Trabalho n-, 0101428.2004n6I 
e Natur_eza_de Despesa n~ 3132-010912. 

Empenho: Foi emitida Nota de Empenho n~ 
02289/6 de 1 •-9-88. 

Valo-r ·con-tratu-al: Estimado em Cz$ 
5.000.000,00 (cincó milhões de ~adas). 

Vigência:~ 1'-9-88 a 30-9-88. 
SignatáriOs: Pefo Senado Federal: Dr. José Pas

sos Pôrio. Pcl<l Contratada: J_osédo Pªtroçínfo Leal. 
-Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subse,. 
tretaria de Administração de Material e Patrimônio. 

col'IW:ruo 

-Entre o Senado Federal e o ConseUto 
Administrativo de Defesa Económica -
(Cade)- Mlnlstério da Justiça. 

O Senado-Federal, neste ato representado pelo 
seu Presidente, Senador Humberto Lucena e o 
Con5€:1ho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade)- t-\.J, doravante denominado CADE, re
presentado pelo seu Presidente Werter Rotunno 
Faria, tem entre si ajustado convênio para impres
são da révista de -.. Direito Econômico" no'Centro 
Gráfico- dõ 'Senado-Federal (tegráf.) 

Cláusula Primeira 

Os planQS de trabalho -para edição das publica
- Ções do_ ()!de ~erãQ orien~dos e c_oqrd~nados 
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pelo editoNesponsável pela revista e pelo diretor 
executivo do Cegrar. 

Cláusula Segunda 

A entrega dos originais será feita através da 
diretoria executiva do Cegraf (Coordenação de 
Atendimento ao Usuário), devidamente datilogra
fados. Após a emissão do orçamento e sua apro
vação pelo usuário será aberta a Ordem de Ser
viço para confecção das publicações, objeto deste 
convênio cuja execução só será levada a efeito 
mediante a oposição do "imprima-se" pelo Cade 
-MJ. 

Cláusula Terceira 

O Centro Gráfico do Senado Federal cobrará 
de acordo com a tabela de custos do Cegraf, 
em vigor, aplicada às solicitações feitas pelos se-
nhores senadores, -

Parágrafo único 

O pagamento será feito diret_amente ao Cegraf 
na oportunidade da entrega do material execu
tado. 

Cláusula Quarta 

O conteúdo das publicaçõe_s ficará sob inteira 
responsabilidade do Cade- MJ. 

Cláusula Quinta 

As publicaçõ_es ora projetadas terão as seguin
tes periodicidades e tiragem: 

-Revista de Direito EconômiCó, trimestral, no 
máximo 3,500 (três mil e quinhentos) exemplares. 

Cláusula Sexta 

Caberá ao Centro Gráfico do Senado Federal, 
dentro de sua programação industrial, determinar 
os prazos de entrega. 

Cláusula Sétima 

Este convénio poderá ser modlftcado ou pror
rogado por mútuo consentimento, mediante ter
mo aditivo, bem como rescindido por qualquer 
das partes através de comunicação expressa, com 
ante<:edência mínima de 30 (trinta) dias, indepen
dente de interpelação judicial ou extrajudicia1, e 
no caso de infração comprovada de qualquer de 
sua:, cláusulas. 

Cláusula Oitava 

Os- casos omissos s_erão resolvidos mediante 
troca de correspondência entre as partes, desde 
que não sejam alterados os objetos deste con
vênio. 

Cláusula Nona 

Fica eleito o foro de Brasília para dirimir quais
quer dúvidas surgidas na execução do presente 
convênio. 

E, por estarem de acordo, lavra-se o presente 
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para 
um só efeito, o qual, depois de lido e aprovado, 
vai assinado pelas partes convenentes e pelastes
temunhas abaixo indicadas. 

Brasilia, 20 de setembro de 1988. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Fede
ral- Werter Rotunno Faria, Presidente do Ca
de- MJ. Testemunhas: Senador Jutahy Maga
lhães, Primeiro-secretário do Senado Federal
Jo:té Passos Pôrto, Diretor-Geral do Senado 
FedefàL- - ··· 

M.· 1? Fica estabelecido que, observada a 
disponibilídcide financeira do IPC, o teta máXimo 
para empréstimo a- segurado é de Cz$ 
1.002.000,00 (hum milhãO e dois mil cruzadOs). 

Arl 2~ Esta resolução entrará em vigor a par~ 
tir de_J 9 de outubro do corrente_ ano. 

Setembro de 1988 

Art. 3° Revogam-se- as disposiçõeS em con~ 
trârio. 

Brasilia- DF, 6 de setembro de 1988.- De
putado GustaVo de Faria, Presidente - Depu
tado Antônio de Jesus, Conselheiro- Dr. An~ 
tônio Geraldo de Azevedo GuedeS,- Conse
lheiro - Deputado Pedro Ceollm, Conselheiro 
-Deputado Israel Pinheiro, Conselheiro- De
putada Anna Maria Rattes, Conselheira-. 

RESOLUçAO N• 4/88 

Alferã .dt~Po~itivo da ResolUção n" 
2188. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previ
dência dos Congressistas - IPC, no uso de suas 
atribuições, resolve: 

Art. }9 Fica estabelecidQ_ que, observada a 
disponibilidade financeira do wc; o -tefo- máximo 
para empréstímo a segurado é de Cz$ 801.000,00 
(oitocentos e um mi1 cruzados). 
- Art. 29 Esta resolução entra em vigor a partir 
desta data. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em con
trário. 

Brasília - DF, 6 de setembro de 198& - De
pUtado Gustavo de Faria, Presidente - Depu~ 
tado Antônio de Jesus, Conselheiro......;... Dr. An~ 
tônlo Geraldo de Azevedo Guedes, Conse
lheiro - Deputado Pedro Ceolim, Conselheiro 
-DePutado Israel Pinheiro, Conselheiro- De
putada Anna Maria Rattes, Conselheira. 

RESOLUçAO N• 5188 

Altera dispositivo da Resolução n• 
4/88. 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previ
dência dos Congressistas - IPC, no uSo de suas 
atribuições, resolve: 
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1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Avisos do Ministro-Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da RepU
blica 

- N~ 722/88, encaminhafido os esclareci
mentos do Ministério das Comunicações so
bre quesitos constantes do Requertmento n~ 
10/88, .de autoria do Senador Jamil Haddad. 

- N~ 758/88, _encaminhando os esclareci
mentos da Secretaria Especial de Ação Comu
nitária sobre _os quesitos constantes do Reque
rimento no 37/88, de autoria do Sena_d_of [ta
mar Franco. 

1.2.2 -Projetas recebidos c:ia Cârltara 
dOs Deputados 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 40/88_ (n~ 
307}87, na Casa de origem), que cria, no Qua
dro Permanente de Pessoal da Justiça Federal 
de Primeira Instância, os cargos que especifica. 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câniara n~-4i188 (n~ 
548/88, na CaSa de Origem), que da nova reda» 
ção ao art. 2" do Decreto»Lei n" 2.056, _de 19 
de agosto de 1983, que dispõe sobre a retribui
ção dos servíços de registro do comércio e 
dá outras providências. ' 

-Projeto de Lei da Cãinara ·nn 42/88 (n~ 
243/87, na Casa de ori9effi), que Cria cargos 
de Especialista em p-Olíticas Públicas e Gestão 
Governamental, fixa o valor de seu vencimen
to, e dá outras providências. 

SUMÁRIO 
-Projeto de Lei da Câmara n" 43/88 (n" 

418/88, na Casa de origem), qUe dispõe sobre 
benefícios fiscais__na área âo imposto de Rend6 

~-e outros tributos, concedidos ao desporto 
amador. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 44/88 (n" 
533/88, na Casa -de orJQem), que institui o 
"Dia Nacional da lnspe~:rão do Trabalho". 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 45/88 (n~ 
7.835/86, na ·Casa de origem), que concede 
pensão espedal a Jaclra Braga de Oliveira, 
Rosa Braga e Belc:hior Beltrão Zica, trinetos 
de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. 

-Projeto d~ Lei da Câmara n~ 46/88 (n" 
7.861/86, na Casa-de origem), que dispõe sO
bre a produção, circulação e comercialização 
do vinho e --derivadoS da uva e do vinho, e 
dá outras providên<:::ias. 

-Projeto de Lei da Câmara n~ 47188 (ri~ 
682/88, na Casa de origem), que proíbe a utili
zação de dorofluorcarbonetos como pr_ope
lentes em aerossol do tipo spray; e dá outras 
providências. 

_ - ProJf!tO de Lei da Câmara n~ 48!88 (n~ 
"843/88, na Casa de origem), que dispõe sobre 
ã Criação, pelo" Poder Executivo, de entidade 
destinada a promover o desenvolvimento da 
tec:nOlogia minet'al, e dá olrtfas providências. 

i .2.3 -.:..._ LeJtura de Projeto 
-- -;:_Projeto de Lei do Senado nQ 72/88, de 

autoria dõ Seriador FrancisCo Rollemberg, 
que altera a re.daçã9 da~~ n" 5.106. de 21 
de setembro de 1966 - Código Nacional de 

_Trâ:nSito. 

1.2.4 - Discu,rsos do Expediente 
SENADOR NEY.A1ARANHA0- Déficit pú

blico. PrivatiZação- das estatais. Irrigação no 
Nordeste. Usina hidrelétrica de Jtaparica. 

SENADOR MA!JR/00 CORRÊil - Materia 
publicada na revista Veja, sobre a nomeação 
de Joaquim Roriz para O Governo do Distrito 
Federal. 

1.3-ORDEM DO DIA 
Projeto d~ Resoluç_ão nQ 39. de 1988, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de J_anduís, Es
tado _do Rio Grande do Norte, a contratar ope
ração de crédito no valor ç-orrespondente, em 
cruzados, a 2.790,00 Obrigações dO TeSouro 
Nacional (ONT). Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução.n~ 47, de 1988, que 
autorlza_a Prefeitura Municipal de Astorga, Es
tado do Paraná, a contratar operação de cré
dito no valor Correspondente, em c:ruzados, 
a 3.806,39 ObrigaÇões do Tesouro Nacional 
(ONT). VotaÇãoãdiada por falta de q-uorum. 

Projeto de Resolução no 63, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São José 
do Norte, Estado do Rio Grande do Suf, a 
contratar operaçãO -de crê dito no valor corres
pon-dente, em cruza-dos, a 3.986,19 Obriga~ 
ções do Tesouro Nacional (ONT). Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução nQ 64, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pau dos Fer
ros, Estado do Rio Grande do NoitE.!, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 55.000,00 Obrigações 
do T escuro Nacional (ONT). Votação adiada 
por falta de quorum. 
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PASSOS PORTO 
otretor-Geral do Senado Federal 

AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 
LUIZ CARLOS DE BASTOS 
OiretCK' Administrativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor Industrial 
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

Projeto de Resolução n~ 66, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavaí, 
Estado do Paraná, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do T escuro Nacional 
(ONT). Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução no 70, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de TuriaçU, Es
tado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 180.000,00 Obrigações do Tesouro Nacio
nal (ONT). Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n" 95, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Valença, Es
tado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do Tesótiro Nacional 
(ONT). Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 126, de 198Et que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Centenário 
do Sul, Estado do_ Paraná, a contratar opera
ção de crédito no valor corre-spondente, em 
cruzados, a 5.414,38 Obrigações do T escuro 
Nacional (ONT). Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 127, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Miranda, Es
tado do Mato Grosso do Sul, a contratar opera
ção de créçiito no valor correspondente, em 
cruzados, a 83.082,71 Obrigações do Tesouro 
Nacional (ONT). Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução n" 128, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaba, 
Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor corresp-ondente, em cruzados, 
a 250.000,00 Obrigações do Tesouro Nado
na! (ONT). Votação adiada por falta de quo- • 
rum. 

Projeto de Resolução n" 129, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Gongogí, 
Estado da Bahia, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 73.3_09,00 Obrigações do T esou(o Nacional 
(ONT). Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução it 131, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de To ledo, Es
tado do Paraná, a contratar operação de crê-
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dito no valor correspondente,. em cruzados, 
a 591.2_59,39 Obrigações do Tesouro Nacio

_nal (ONT). Votação adiada por falta de quo
rum. 

Projeto de Resolução n9 132, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, 
_Estado do Mato Gross_o do Sul, ~_-contratar 
-opefação-de crédito no valor correspondente, 
em cruz-ados, a 1.200.000,00 Ohilgações do -
Tesouro Nacíonal (ONT). Votação adiada 
poi' falta de quorum. 

Projeto de Resolução n9 133, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito, Esta
do dp Mato Grosso d9 Sul, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, _em 
cruzados, a 12.575,32 Obrigações do Tesouro 
Nacional (ONT). Votação adiada por falta 
de quorum. 

Projeto de Resolução no 134, de 1988. que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranatinga, 
Estado do Mato Grosso,. a cohtratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 66.075,65. Obrigações do TesourO Na
cional {ONT). Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n~ 135, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura MuniciPal de Pedra Preta, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação 
de. crédito no valor correspondente, em cruza

- dos, a 100.000,00 Obrigações do Tesouro Na-
cional (ONT). Votação adiada por falta de 
quorum. 

PrOjeto de Rescil~ão n~ 136, de 198_8._ que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sinop, Esta
do do Mato Grosso, a contratar operação de 
crédito no v:alor c-orrespondente, em cruzados, 
a 713.546,03 Oói'igações do Tesouro Nacio
nal (OTN). Votação adiada por falta de quo
nun_. 

Projeto de Resoluçã_o no 137, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Guarapari, 
Estado do Espírito Santo, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN). Votação adiada por falta de 
quorum. _ _ 
-ProJeto de Resolução no 138, de 1988, que 

autoriza o Governo do Estado de Alagoas a 

contratar operação d~ c_rédito no valor corres
pondente, em crUZados, a 3.855.086,13 Obri
gações do Tesouro Nacional (OTN). Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n" 139, de 198.8,_que 
autoriza o Governo do Estado da Bahía a con
~atar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 60.000.000,00 Obri9-a- -
ções do Tesouro Nacional (OTN). Votação 
adiada por falta de quorum. 

Parecer da COmissão _de RelaÇôes Exterio
res sobre a Mensagell'). n~ 172, de 1988 (n~ 
-335{88, na origem), de 2 de setembro de 
1988, pela qual o_ Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do SenadO a es-

--colha do Senhor PaulO Cardoso de. Oliveira 
Pires do Rio, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função: 
de Embaixador do Brasil no Canadá Discus
são adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de RelaçõeS EXterio
res sobre a Mensagem n~ 1 73_. de 19138 (n~ 
336/88~· n.i ·orígem), de 2 de_ se~ernbro de_ 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Adolpho Correa de Sá e Be
nevides, Ministro de Primeira Classe, da car~ 
reira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à- República do 

_ Equador. Discussão adiada por falta de quo-
rum. 

Parecer da ComiSsão de RelaÇões E:«erio-· 
res sobre a t'\_ensagem no 17 4, de 1988 (n~ 
337(88, na orrge-m), de 2 de seteinbro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Paulo Guilherme VjJasbõas 
<:astro, Ministro de Segunda ClaSSe; da car
reira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Domi
nícima. DiscussãO adiada por falta de quo
rum. 

-Parecer da Comiss!o-de RelaÇõeS- EXterio
res sobre a Me~~em n~ 175__, d~~1m;18 (n~ 
-3-3BLB"a na origem), de 2 _de setemb-ro de 

-1988, Pela qual o Senhor Presidente dà Repú~ · 
blica_ subme_te_ à deliberação do Senado a es
colha do Serihor José Artur Denot Medeiros. 
Mlriistro de Segunda ClaSse, da carreira de 
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diplomata, para exercer a função de ~bai
xador do Brasil junto à RepúblicadoSunname. 
Discussão adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a M_ensagem n" 176, de _ _1988 (n"_ 
339/88, na origem), de 2 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente d.;1 Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Sr. Ruy Marie de Castro Brandão, 
Ministro de Primeira Oasse, da carreira de di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da Bulgá
ria. Discussão adiada por falta _de quorum. 

Parecer da Comissão_ de Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 177, de 1988 (n~ 
3401_88_, na origem), de 2 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do_Senado a es
colha _do Senhor Carlos__Augusto de Proença 
Rosa, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de_diplomata, para exercer a função d~ Embai
xador do Brasil junto à República Arabe do 
Egito. Discussão adiada por falta de quo
rum. 

Parecer da ComiSsão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n~ 178, de 1988 (no 
341/88, na ori9em), ·ae 2 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Ivan Velloso da Silveira Bata
lha, Ministro de Prtmeii"fi _Class_e, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil juntO à República Popular da 
Hungria. Discussão adiada por falta de quo
rum. 

Parecer da Comissão de Relações Extei'io,;
res sobre a Mensagem n" 179, de 1988 (nn 
342/88, na origem), de 2 de setemJ:>ro de 
1988, pela qual o Senhor Pfesíàente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Sr. Antônio SabinO Canttiátlã Guima
rães, Ministro de Primeira Oasse, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil ju,nto ao Reino_ do Marrocos. 
Discussão adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem nn 180, de_ 1988 (n" 
35"8/88, na origem), de 8 d-e -setemPro de 
198.8, pela qual o Senhor PreSidEmte da Repú
blica submete à deliberação do SeJ!-~do a es
colha do Senhor MâUrc) Merides de Azevedo, 
Ministro de Primeira Classe, d.:i carreira de di
plomata, para exercer a função de Emb_aixador 
do Brasil junto à República da Guatemafa. Dis· 
cussão adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n" 181, de 198_8 __ (n" 
359/88, na origem), de 8 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor M.ilrc:os António de Salvo 
Coimbra, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à Repúblicã Helê
nka. Discussão adiada por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Refações Exterio
res sobre a Mensagem n~ 182, de 1988 (nc 
360/88, na origem), de 8 de setembro de 

1988, pela qual o Senhor Pre_~_idente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es-· 
colha do Senhor Lyle Amaury Tarisse da Fon
toura, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da Turquia. 
Discussão adiada por falta de quorum. 

Parecer da ComissãO de Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 187, de 1988 (n" 
366/88, na Origem), de 13 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Roberto Pirlto Ferreira Ma
hieti Abdenur, Ministro de Primeira Classe, da 
cari-eira de dij)lOfnalã,- para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular da China. Discussão adiada por falta 
de quorum. 

Mensagem no 204, de 19_88 (n? 387/88, na 
origem), de 22 de setembro- de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete ao Senado a escolha do Doutor Homero 
Santos para exercer o c:ai"go de Ministro do 
Tribunal de Contas da Unl_80 na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministio Ivan Luz. 
(Dependendo de parecer.) Apreciação adia
da por falta de quorum. 

Mensagem n~ 212, de 1988 (n"_-404/88, na 
orig-effi), de 26 de seteinbro de f988~ pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete ao Senado a escolha do Doutor Paulo 
Affonso Martins de Oliveira -par.:i exercer o car
go de Ministro do Tribunal de Contas da União 
na vaga decorrente do falecimento do Ministro 
Jorge Vargas. (Dependendo de parecer.) 
Apreciãção adláda por falta de quorum. 

Projeto de Lei da Câmara no 3_8, de 1988 
(no 558L88, na Casa_ de origem), de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, qu_e auto
riza o lllstitUto de Administração _Financeira 
da Previdência e Assistência SOcial (lapas) a 
doar à Academia Nacional de Medicina, imó
veis destinados à instalação de centros de es
tudo e pesquisa. (Dependendo de parecer.) 
Discussão encerrada, após parecer profe
rido pelo Senador Ronaldo Aragão, devendo 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

Projeto de Lei" da Câmara no 39, de 1988 
- (n~ 869/88; na Càsa de origem), que modifica 
a redação do _incJsoi do ar_t. 28 da Lei n~ 
7 .664; de 29. de Jun"ho ·de 1988, estabelecendo 
novo· horário para veiculação de propaganda 
eleitoral para as eleições municipais de 15 de 
novembro de 1988. (Dependendo de parecer.) 
Discussão encerrada, após parecer profe
rido pelo SenadOr Raimundo Lira, devendo· _ 
a votação ser feita na sessão seguinte. 

_1.~.1 -Discursos após a Ordem d~ Dia 

SENADOR MARCONOES GAOELHA, co
mo Líder- PronunCiamento feito pelo Sena
dor Mauricio Corrêa na presente sessão. 

SENAOORFRANCISCO ROLLD1BERG
Transporte hidroviário. Programa de Desen-_ 
volvimento do se to r de Transportes- Prodest 
- 1986- 1989. . . - . 

SENADOR .lfJTAHY MAGALHÃES- Are
forma tributária. 

-1.3.2- Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a rea

lizar-se hoje, às 14 horas e 30 minutos, cqm 
Ordem do Dla que designa. - - -=, 

1.4-ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 52• SESSÃO, EM 28 DE 
SETEMBRO DE 1988 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 
' - 2.2.1 --c-omUnicação da Presidência 

Recebimento da_ Mensagem n? 213/88 (n" 
-405/88, na origem), Pela qtJ_al o Senhor Presi

dente da República solicita autorização do Se· 
nado Federal para que o Governo do Estado 
~e ~_clg_o~s _possa contratar operação de cré~-

- dito pa_ra osfms_que especifica. 

2.2.2 - Discurso do Expediente 
SENADOR IRAM SARAIVA -AcOrdo da dí

vida externa. 

2.2.3 -Requerimentos 
- N1 140/88,_do Senador DiValdo Suruagy, 

solicitando licença para· afastar-se dos traba
lhos da Casa, pelo prazo de 120 dias. Apro
vado. . . . ~ 

--::N~ l41/88, de .urgênCia para o Projeto 
de Lei da Cân)~ra n? 46/88, que. dispõe sobre 
a produção, circulação e comercialização do 
vinho e derivados. da uva e do vinho, e dá 
outras providências. 

-No 142/88, de urgência para o Projeto 
de Lei da Câmara nn 48/88, que dispõe sobre 
a criaç_ão, pelo Poder Executivq, de_ entidade 
destinada a promover o desenvolvimento da 
tecnologia mineral, e dá outras providências.' 

2.2.4 - Leitura de projeto -
-Projeto de Lei do Senado no 73/88, de 

autoria do Senador Carlos De•carli, que altera 
a redação-do § 4° do art. 1 o da Lei n~ _7 .653, 
de l 2 de fevereiro de 1988, que ã.ltera a Lei 
n" 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe 
sobre a proteção à fauna, e dá oütras provi
dências. 

23 -ORDEM DO DIA _ 

Projeto de Lei da Câmara n~ 38, de 1988 
(n~ 558/88, na Ca.sa de origem), de ínidativa 
do Senhor Presidente da República, qtiê auto
riza o Instituto de Administração Financeira 
da Previdência e Assistência Social (lapas) a 
doar à Academia Nacional de Medicina, imó
veis destinados à instal<J.ção de centros de es
tudo e pesquisa. (Dependendo de parecer.) 
Aprovado. À sanção, _ 

Projeto de Lei da Câmara n~ 39, de 1988 
(n~_ 869/88, na Casa de origem), que modifica 
a fedação do ínci.so I do art. 28 -da Lei no 
7 .664; -de 29 de junho de 1988, estabelecendo 
novo horário pã.ra veiculação de propaganda 
eleitoral para as eleições municipais de 15 de 
novembro de 1988. (Dependendo de parecer.) 
Aprovado. À sanção. 

Projeto de Resolução n" 39, de 19"88. que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Janduis, Es
tado do Rio "Gra·n·de do Norte, a contratar ope-
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ração de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 2. 790,00 Obrigações do T escuro 
Nacional (OTN). Aprovado. 

Redaç:ão final do. Projeto de Resolução no 
39/88. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 47, de 1988, que 
autoriza a_ Prefeitura Municipal de Astorga, Es
tado do Paraná, a contratar -operação de cré
dito no v-alor correspondente, em cruzados, 
a 3.806,39 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). Aprovado. 

Redação final do, Projeto de Resolução n" 
47/88. Aprovada. A promulgação. -

ProJeto de Resolução n 5 63, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São José _ 
do Norte, Estado do Rio Grande do S1,1!, a _ 
contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em_ cruzados, a .3.986,19 Obriga
ções do T esoyro Nacional (OTN). Aprovado. 

Redação final do. ProjetO de Resolução n~ 
63/88. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 64, de 1988; que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pau dos F er
ros, Estado do Rio Grande do Norte, a con
tratar operação de crédi_to no valor correspon
dente, em cruzados, a 55.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN). Aprovado. 

Redação final do. Projeto de Resolução n~ 
64/88. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~-66;_ de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranavai, 
Estado do Paraná, a _contratar opere~ção de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), Aprovado. 

Redação final do, Projeto de Resolução n" 
66!88. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 70, de 1968, que 
autoriza a Ptefeit1,..1ra Municipal de Turiaçu,_Es~ 
tado do Mar_an_hão, ~ contratar opere~ção de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 21.738,72 Obrigações _dp T escuro Naçional 
(OTN). Aprovado. 

Redação final do, Projeto de Resolução n~ 
70/88. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n" 95, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Valença, Es
tado da Bahia, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). Aprovado. 

Redação final do, ProjetO de Resolução n<t 
95/88. Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 126, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Centenárfo · 
do Sul Esta_do do Paraná, a contrª!fl_r _9pera
ção de crédito no valor correspondente, em 

cruzados, a 5.414,38 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). Aprovado. 

Redaç_ão finaLdo PrOjeto de Resolução n~ 
126/88. Aprovada. À promulgação. 

Pr~jeto de Resoluçáo n" 127, de 1988, que 
autonza a Prefeitura Municipal de Miranda, Es
tado do Mato Grosso do SUl, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em 
cruzadas, a 83.082,71 Obrigações do Tesouro 
Nacional (OTN). Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 
127/88: Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 128, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaba, 
Estado da Bahia, a contratar operação· de cré
dito· np Valor correspondente. em cruzados, 
a 250.b00,00 Obrigações do T escuro Nado~ 

--·n.al (OTN). Aprovado. 
Redação final do Projeto de Resolução no , 

_ 128/88. Aprovada. À promulgação. 
Projeto de Resolução n~ 129, de 1 9ÇI8, que 

autoriza_ a Prefeitura Municipal de Gongogi, 
"EstãC!o da Bahia, a é:ontra_tar operação de cré
dito nõ _Valor corriiSpOridente. em cruzados, 
a"73.3Q9,00 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN). Aprovado. · 

Red2lção fi!1.ãl do Projeto de Resolução n~ 
129/88. Aprova«:~a. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 131, de 1988, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de To ledo, Es
tado do ~a_r~má, q_ contratar ·operação de cré
dito no valor cori-espondente, em cruzado!), 
a 591259,39 Obrigaçõ~s do Tesouro Nacio
nal (OTN). Aprovado. 

Redação final do projeto de __ Resolução n~ 
131/88. Aprovada. A promuJgação. 

Projeto áe Resolução n" 132, de 1988, Que 
_ autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, 
-Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar 

operação de crédito no valor correspondente,. 
em cruzados, a 1.200.000,00 ObriQãções do 
T esou~o- Nacional (OTN). Aprovado. 
. Redação fanai do projeto de Resofução no 
132/88. Aprovada._ A promulgação. 

Pr<:jeto de Resolução n~ 133, de 1988, que 
autonza a Prefeitura Municipal de Bonito, Esta
do elo Mato Grq~so do Sul, a contratar opera~ 
ç_ão de _crédito no valor correspondente, em 
cruzadoS, a 12.575,32 Obrigaçõ€s do Tesouro 
Nacional (OTN). Aprovado. 

Redação _final do Projeto de Resolução n"' 
133/88, Aprovada. À promulgação. 

_ Projeto de Resolução n"' 137, de 1988, que 
autori~a a prefeitura Municipal de G®rapari, 
Est?Jdo do Espfrito Santo, a contratar qperação 
de qédito np val_or correspo~ndente,_ em cruza
dos, a 80.000,00 ObrigaçÇes do TeSOüfo Na~ 
dona! (OTN), Aprovado. 

- Redação final do Pfojeto .. cie. Re_sQlução no 
137/88. Aprovada. À promulgação. · 

~- Proj_~~o de Resolução n" 13.8, de 1988. que 
autoriza o Govemo 'do ·Estado de Alago~ a 
contratar operação· de crédito no valor corres-
pondente, em i:ruz_adQs, a 3.855.086,13 Obri
g~ções do Teso_U!_O -~adonal (OTN), Apro-

-vado. -- -- · · . 

Redação fmal dÕ Projeto de Resolução no 
138/88. AproVada. À promulgação. -

_ Proj_et!' c:te Resol':lção no 139, de 19-88, que 
autoriza o Governo i::lo Fstado da Bahia a con~ 
tratar Operação de crédito no valor :correspoi-t~ 
dente, em cruzados, a 60.000.000,00 Obriga
çõe_s do I eSQuro Naçiona) (()TN), Aprovado. 

Redação final. do Projet_o de Res.olução n" 
-~ 1_3W88. Aprovada. À promuJgação.- · 

Parecer da Comissão de Rel~ções Exterio
res sobre a J'i\ensagem n" 172, de 1988 (n" 
335/88; na origem), de 2 de s~tembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete a deliberação ·dq Sef!ado a es
colha do Senhor Paulo Cardoso .de Qli.v!o?ira 
Pires do Rio, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer _a função 
de Embaixador do Brasil no Canadá. _Apre-
ciado em sessão secreta. - - - -

Parecer da Con-lissãÕ de Relações Exterio
res sobre a _Mensagem n" 173, de 1 S8B (n~ 
336/88, na origeffi), de-z-de setembro de 
1988, pela qual o SenhOr Presidente da Repú~ ' 
blica submete à deliberação do Senªdo a es
colha 4o Se11hor Adolpho Correa de Sá. e B_e

-nevides, Ministro de Prinieira: O asse, da car
reira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do 
Equador. Apreciação adiada, por falta de 
quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n,. 174, de 1988 (nf' 
337/88, na origem), de 2- de setembro de 
-1988, pela qual o Senhor Pi'esiderite daRepú-

Projeto de Resolução nn 134_. de 1988, que 
autoriza a ~refeitura Municipal de Paranatinga, 
Estado do Mato Grosso, a contratar operação 
de crédito nQ valor correspondente, _em cruza~ 
<;los, a 66.075,65 Obrigações do Tesouro Na
cional (OTN). Aprovado. -- blica submete à defiberaçãô -do Senado a es-

Redação final do Projeto de Resolução n" 
134/88. ,Aprovada. À promulgação. 

P'rojeto de Resolução n" 135, de 1 988~ que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, 
Estado do Mato Grosso, a contratar"operação 
de crédito -no valor correspondente, em cruza
dos, a IOO.O_OO,OO"Obrigações do Tesouró Na
cional (OTN). Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução nn 
135/88. Aprovada. À promulgação. 

Projeto de Resolução n~ 136, áe 1988, que 
-~autoriza a Prefeitura Municipal de Sinop, Esta

do· do Mato GTossq,_a contratar operação de 
çrédito IlQ.Y.alor correspondente, em cru;zados, 
a 713.546,03 Obrigações do T escuro Nacio
nal (OTN), Aprovado. 

Redação final do Projeto de Resolução n" 
136/88. Aprovada. À promuJgação. --

colha do Senhor Paulo Gutlherme Vilasbôas 
<:astro, Ministro de Segunda Oasse, da car
reira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Domi
niCanà. -APreciaÇão adiada, por falta de quo· 
rum. 

Parecer da Comissão-df;__Relações Exterio
-fes sobre a Mensagem n" 175, de 1988 (no 
338/88, na ori_gem), de 2 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú

- blicã submete à deliberação dQ Senado a es
colha do Senhof' José Artur Denot MeQeiros, 

· Ministro de -següi'lda Clas-se;- da carr'eira d_e 
diplomata_, para exercer a fUnção de Ernba_i
xador do Brasil junto à Repúbiicã. do Suriname .. 
Apredação adiada, por falta de quorum. 

Parecer da Cofnissão-de Rel~ções Exterio~ 
res sobre a Mensagem no 176, de_ 1988 (no 
339/88, na or1Qem}, de z- de setembro de 



Setembro de !988 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II) 

1988, pera qual o S"enhor Presideitte da Repú~ 
blica submete à deliberaç_ão do Senado _a es
colha do Sr. Ruy Marie de Castro Brandão, 
Ministro de Primeira Classe, da ccirrelra de di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da Bulgá
ria. Apredaçáo adiada, por falta de quorum. 

Parecer da Comissão ·ae Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 177, de 1988 (n~ 
340/88, na origem), de 2 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Carlos Augusto de Proença 
Rosa, Ministro de Primeira Oasse, da carreira 
de cfiplomata, para exercer a função_de Embai
xador do Brasil junto à República Árabe do 
Egito. Apreciação adiada, por falta de quo
rum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 178, de 1988 (n~ 
341/88, na origem), de 2 -de setembro d~_ 
1988, pela qual o Senhor Presidente- da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Ivan VellosQ da Silveira Ba~
lha, Ministro de Prime_ir~ -_çl_a_ss_e,__ dª-_ cru:relrª 
de _diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República "Popular da 
Hungria. Apreciação adiada, por falta de 
quorum. 

Parecer da Cóffiissão_ de Relações Exterio
res sobre a Mensagem nn 179, de 1988 (no 
342/88, na 'origem), de 2 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Sr. Antônio Sabino Cantuária Guima
rães, Ministro de Primeira Oasse; da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Reino do Marrocos. 
Apreciação adiada, por falta de quorum. 

Parecer da ComissãO-de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n~ 180, de 1988 {n~ 
358!88, na origem), de 8 de setembro de 
1988, pela qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Mauro Mendes de Azevedo, 
Ministro de Primeira Class_e, da tarreira de di-

plomata, pafa exerCer a funÇão de Embaixador 
do Brasil junto à República da Guatemala. 
Apreciação adiada, por faJta de quorum. 

Parecer daÇ9missão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n9 181, de 1988 (n~ 
359/8_8, na origem), de 8 __ de setembro de 
1988, pela quaJ o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação_ do Senado~ es
colha do Senhor Marcos Antônio de Salvo 
Coimbra, Ministro de Primeira Oasse, da car
reira de diplomata, para exercer a função _de 
Embaixador do Brasil junto à República Helê
nica. Apreciação adiada, por falta de quo
rum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem no 182, de 1988 (n9 
360/88, na or!gem); de 8 de setembro de 
1988, pela quaJ o Senhor Presidente da Repú~ 
blica submete à deliberação do Senado a es~ 
"Colha do Senhor LyieAmauryTarisse da Fon~ 
toura, Ministro de Primeira Casse, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República da ·Turquia. 
Apreciação adiada, por falta de quorum. 

Parecer da Comissão de Relações Exterio
res sobre a Mensagem n"" 187, de 1988 (n~ 
366188, na origem), de 13 de setembro de 
1988, pela qual o_ Senhm Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a es
colha do Senhor Roberto Pinto f:erreira Ma
meri Abdehui', Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a funçào 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Popular da China. Apreciação adiada, por 
falta de quorum. 

Mensagem no·204, de 1988 (n~ 387/88_, na 
origem), de 22 de s_etembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete ao Senado a escolha do Doutor Homero 
Santos para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal _de Contas da União na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Ivan Luz. 
(Dependendo de parecer.) Apreciada em 
sessão secreta. 

Mensagem n"" 212, de 1988 (n~ 404/88, na 
origem), de 26 de setembro de 1988, pela 
quar o-Senhor Presidente da Repóblica sub-
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mete ao Senado a escolha do Doutor Paulo 
Affonso Martins de Ofiveiréi para exercer o car
go de Ministro do Tribunal de COntas da- União 
na vaga decorreÍlte do falecimento do Ministro 
Jorge Vargas. (Dependendo de parecer.) 
Apreciada em sessão se5=reta. 

2.3.1-DiscursosapósaOrdemdoDia 
SENADOR JOÂO MENEZES - Discurso 

do Presidente José Samey nO Conselho de 
Segurança Nacional. Entrevista do Senador 
Jutahy Magalhães publicada no Jornal do 
Brasil. 

SENADOR RONALDO~a-\0- Progra
ma d_e desenvolvimento de faixa de fronteira 
na Amazônia. 

SENADOR JUTAHY MAGALfiÃES
Transcurso dos 18 me-s-es do GovernO Waldir 
Pires. 

SENADOR LQ(JR!VALBAPT!STA- Libera
ção de recursos para o Estado de Sergipe. 

2.3.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária a rea~ 

lizar~se amanhã, dia 29,_às 10 horas, com Or
dem do Dia que designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3-DISCURSOS PROI'IOI'ICIADOS 
EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Senador Leite ChaVes ProferidOS nã ses~ 
são de 22~9-88.- - - -

4-ATO DO PRESIDENTE DO SENA
DO FEDERAL 

1'1• 131, de 1988. 

5-DIREfORIA GERAL DO SEriADO 
FEDERAL 

Extrato de contrato n~ 113/88. 

~ 6- MESA DIRETORA 

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMAI'IEI'ITES 

Ata da 51"' Sessão, em 28 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Francisco Rolfemberg e João Lobo 

ÀS 1 O HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS ~ 
SRS, SENADORESo 

Nabo r Júnior- Ronaldo AragãO- O lavo Pires 
-João Menezes - Jarbas Passarinho -João 
Castelo - Alexandre Costa - Edison Lobão -
João Lobo - Chagas Rodrigues - Afonso San-

cho - Qd Sabóía de Carvalho - Marcondes 
Gadelha ...:... -Humberto Lucena - Raimundo üra 
- Marco Maciel - Ney Maranhão ...;.... Divald9 
Suruagy- Teotonio Vilela Filho- Albano Fran
co;_ Francfsco_ Rollemberg- Lourival Baptista 
- Luiz Viana -J utahy Magalhães- Ruy Bacelar 
- Nelson Carneiro- Alfredo Campos -Severo 

Gonié;; - Mauro Borges - Iram Saraiva - lra
puan Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Mau~ 

rício Correa -!"\eira Filho - Roberto Campos 
- Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda 
- Mendes Canale - Leite Chaves - Affonso 
Camargo --Jorge Bornhausen - Dirceu Car
neiro - Carlos Chiarelli - José Paulo Biso!. 



2680 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO CONO~SO NACIONAL (Seção 11) Setembro de 1988 

O SR. PRESIDENTE (Fi"anÇisco Rollemberg) Art. 3" O vencimento inicial dos cargos de -dos cargos de nível sv:p~rioro.umédio, respectiva-
- A lista de presença acusa o comparecimento Analista de finanças e Controle e de Analista de mente, _constante do Anexo I_ desta lei. · 
de 44 Srs, Senado~sJiavendo número regímen- ---orçamento, de que trata o art 4~ dos Decretos- . P.a~~g~ã.fo_ útÍicà. POderão c:Oncorrer ao çon-
tal, dedaro aberta a sessão. Leís n~s 2.346 e 234 7. ambos. de 23 de julho .c.u_rso públicÓ de -qUe trata este ·artigo: 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra- de 1987, devidamente reajustado, é o correspon- r-: pafa Analista de Finanças e_Controle e Ana-
balhos. ·-dente ao da 3• Oasse, Padrão (, índice 100 da lis_~_d~ _-Orçamento;· os 12_1;Jrtadores de diploma 

0 
Sr. 1 o Secretário procederá à leitura do Expe- Tabefa de EsCaJonamento Vertical, .constante do .. de cur,so syperi9r ou habilitaçáo lega1_e:quivalente 

di ente. Anexo lll do Decreto-Lei n~ 2.225, de_ 1 O de janeiro nas áreas de Ciências tohtábêiS, Administração,_ 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

-de f 985, e servirá- de bãse Para TLXação do valor ~ ECori.oiTtia-é Díretto;-- · · -· · · · - · 
dos demai_s vencimentos dos cargos de que trata Ii-paraTécnicQ de Finanças _e C9~ole e Têc
esta lei. · - - nico ~de Orçamenf.O: oS portadores -de certificado 

·de cUrSo de_ sefJuri.dá grau oU: hab_ilitaçâo l!'=ga1 

AVISOS DO MINISTRO CHEf~ PO _G~lr'iETE __.,:.o,C Parágrafo único., A nenhuma redução de re
CML DA PRESIDt:NCIA DA _REPÚBU~ . rouneraç-ão pod~rá re~ultar Qa transposição a que 

equivalente. · · 
Art. ·59 As despesas decorrentes 4_a ~ecução 

desta lei correrão à conta das dotações orçamen
târias consignadas à Justiça F~deral de: Primeira 
Instância. 

N~ 722/88, de 26 do corrente, encaminhando se refere o art. z~. assegurando-se a diferença 
os esclarecimentos do Ministério da-s Comunica- como vantagem pessoal, individualmente nomi-
ções sobre quesitos constante~ do Requerimento - nada. -
n"' 1 O, de 1988, de auto.ria do ~e_ç.~dor_ .,JarnU_ Ha!=i
dad. -

N~ 75_8/88, de 26 d.o corrente, en_canii_nhimdo 
os esdaredmentQs- dA Secretaria Especial de 
Ação ·comunitária sobre Os quesitos constantes 
do Requerimento n~-_37;- de 1988, de autoria dQ 
Senador Itamar Franco." 

oFfaos 
1 ~ Secretário da Câmara dos DepUta-

dos, encaminhando à revisão do Senado 
Federal autógrafos dos seguintes pro
jetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 40, de 1988 

(no 307/87, na Casa de origem) 

Cria. no Quadro Permanente de Pes
soal da Justiça Federal de Primeira Ins
tância, os cargos que especifica e dá ou
tras providências. 

O Çongressã Nacional decre~a: ~ 
Art. 19 Ficam criados, no QUadrO Permaneri-

·te de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Ins
tância, os cargos de Anallsta de _Finança$ e C_oli
trole e de Anali_sfa de Orçarrl.entoL de nível supe-
rior, de Técnico de FinançÇI.s e Cohtrole e c;l~ Té_c~ 
nic_o de Orçamento, de nível mêdio, constantes 
do Anexo I desta leL 

Art.. 2~ Os servidores Que~-em 23 de dézem~ 
bro de 1986, se encontravam_ em_ exercício no 
Serviço de Controle Interno .e na SecrE:taria de __ 
Orçamento e Finanças, da Secretaria do Conse
lho da Justiça_E_e_deral, e nas_ áreas- financeiras 
das Seções JudiCiárias da J_LiSt!Ça Federa] de Pri
meira Instância, e que peTTnaneceram nessa con
dição até a edição desta lei, ~Q_t@nspostos~ p-or -
opção e mediante aprovação -errf processo· sele
tive, a ser regulado pelo Conselho da JU$-tiça F e
dera!, para os _cargos a que se refere o artigo 
anterior, obedecidos os quantitativos ftxados no 
Anexo I. 

§ 1 o Os servidores, localizados em referên
cias iguais ou infei'ióres a NS-10 e NM-17, serão 
reposicionados no Padrão IV, Classe A, dos cargos 
de nível superior ou médio, respectivamente. 

§ 2° Os quantitativos estabelecidos no Anexo 
I serão distribuídos pelas classes das respectivas 
categorias funcionais, por Ato do Conselho da 
Justiça Federal que, inclusive, disporá sobre a
lotação e o exerck:io dos funcionários nas respec
tivas Seções JUdiciárias. 

Art 4~ O provimento dos çargos de que trata 
esta lei -será feito mediante aprovação em con
curso pUbliCO e~ dar~se-á no PãdrãO 1v; Class~ A, 

Art. --6°_- _ Esta)e_i -ehtrâ em vi!]61' iü(datã' de sua 
publicação: - ' ~ - · - -

Art._ 7o Revogam-se as disposições em con-
tráriO. · · · · 

TRIBGNAL FEDERAL DE RECURSOS 

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 

ANEXO I 
(Art. 2ç da Lei n? 

SITUAÇÃO ANTERIOR .· 

DENOMINAÇÃO REFERE'!CIA PADRAÓ. 

Nível Supertor- 25 m 
24 II 

FunciOnários ocupantes 23 1 
de cargo de Nível Superior --':=------":--------
em exerddo n Serviço de 22 V 
Cori.ti'Ole-Jntemo e na Se~ 21 IV 

Espedal 

cretaria de Orçamento e 20 III 
Finanças da Secretaria do 19 II 
Conselho da Justiça Fede~ ·18 I 

c 

rn1 e naS áreas financeiras 17 v 
das seções Judiciárias, na 16 IV 
forma 9~cArt. 2o des~ Lei. 15 m 

!4 . II 
B 

13. . I 

12 VI 
ll v A 
!O IV 

Nível Médio 35 m 
34 II 

Funcionários· ocupantes 33 [ 
de Cargo de Nível Médio 
em Exercício rio ServiçO ~~ V 
de Controle Interno e __ na N 
Secretaria de Orçamento e 30 III 
Finanças da secretãria do 29 Il 
Conselbo_daJustiç:a Fede-_ ~--.;:2,:8 ____ _,_1 ______ _ 
rale nasAreas Financeiras 27 v 

c 

das Seções Judiciárias, na 26 N 
forma do Art. 2~ desta Lei: 25 III B 

24 11 
23 1 

22 VI 
21 v 
20 IV A 

19 
18 
17 

. bErt'bMINAÇÁÓ' 'QUANT 

AnaliSta dé Fin-anças e 70 
Controle 

e 
AnaliSta de orçamento· o 08 

Técnico de finança e 150 
controle 

. ----- -e 
TéCnico de orçamento 12 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI f.í;,:;é; : " 
DE' 1 O DE JANEIRO DE. I 985 • 

' ' 
Cria ·a CaiTelraAudltorla do Tesouro Na~ 

,donal.e seus cargos, fixa os valores de 
seus Vencimentos, e dá outras p~vidên· 
das. ' 

O Presidente da Repúbltca, usaridO da atribui
ção que lhe confere o artigo 55, itef11JII, ~ Çpnsti-
tuição, de_c:reta: · -- -_ _ ·_ 

Art: 1 ~ Fica criada, no QuadrO Permanente 
do Ministério da Fazenda:, a Carreira~AiiélitOria do 
Tesouro Naélonal, composta dos cargos_ fi~ Audi
tor~Físcal do Tesouro Nac10na1 e Técnlcó do Te
souro Nacional conforme Anex:o·J ·deste decre
to-lei, e com lotação· privativa na Setll!!taria da 
Receita Federal. _ , 

Art 29 -Os ·ocúparites dos cargos daS atuais 
categorias funcionais de FíSCal de Tribút6s Fede
rais, TAF-601, de Controlador da Arrecadação Fe
deral, TAF-602, e--de TécniéÔ dêAtiVidá~dês-Trlbu
tárias, TA.F-606, serão transpostos, na fOrma elo 
Anexo II, para a carreira a que se refere o artigo 
19' deste decreto-lei, conforme disposições a se
rem estabelecidas pelo Poder ExecutivO. -

Parágrafo único. Atendido o dispOStÓ-r;~~ arti
go·, serão_ considerados e~ntos os __ cargoS das 
~tegorias ~donais de~ignãda~_ pe!c>;S- ~ó_:_d!QÓ_s 
TAF-'601; TAF·602 eTAF-606.~ ._ ~. ~ :. -

Art _ 3., _o ingresso na Caneir~ AU'ª-itona do 
Tesouro Nacional far-se_-á sempre no Padrão I 
da 3~.Cia55e dé Auditor-P'tScal do Tes()Urç) Nacio
nal ou de Têcnkó_ do T eSi:~t.iiC-Nâc!OIYd: fes'pecti
vamente de níveis superior e_ inédlo, ry1ediante 
concurso público; observado o disposto nos 'pará
grafos· abaixo e nos ,artigos 29 e 4't d.este decre-
to-lei. . . , 

§ 19 Não haverá transferência neri{aSi::e;nsão 
funciOnal para a _carreíra AUcfitOfia d0--Teso_uro 
Naciótial. _ · , .- _' 
. § 2~ . O disposto no parágrafo _anter19r oão se 
aplicá a ~etvído'r_·ocuj;ante de Cargo Ou emPrego 
do. Quadro ou da Tabela ·pefmanentê dO Minis
tério--da Fazenda, na data de publicação .deste 
decreto-lei. __ , -··- -'--

§ 3°-- ocorrendo transferência de ~Servidbr a 
que se refer_e o § 2., deste-artigo, será coi\Siderado, 
extinto ·o cargo ·ou emprego anterlortTie_nte por 
ele ocupado. - ~--- - -

§ 49 O processo seletivo de ascenSão funcio
nal na hipótese ressalvada no § 29 deste _artigo, 
realizar-se-á, sempre, simultaneamente com o 
concurSo_ público para o-respectivo nível_de ·car
reira, abrangendo idênticas qiscipiinaS; 'progra-
mas .e provas. · 

Art.. ,49 O ocupante de cargo de T écil.l~o do 
Teso':l~9 N~c::ional poderá _ter acesso a_ cgJrgo ·de 
Auditbr-Fiscal do Tesóuro NaCional, após _alcan· 
çar 9 último padrão da 1' a asse_ e se _pre_encher 
as_ condlçõ~_ e':àgidas para ingresso neste ~ltimo 
cargo1 obedecida regulam_entação e~pec_íficª-, p_o
dendo .ating_ir a~é o Padrão VI, d11 29 _ 0Çtsse .de 
nível superf6r~ - - -'o--· 

Parágrafo _único. AÚgulameniaÇãq-d~-q~e ir~ta 
este a{tigo fOOJi'á as re_gras do pr:cx::es-so s~etivo, 
comprrendendo, entre outra disposlçõés; a· obri· 
9atodedade de prova escrita e elim1nat6ria ãbran-

DIÁRIO DÓ CONGRESSO Nt-CIÔÍ'IAL (Seção II) ~ Quinta-feira 29 2681 

gendo disciplinas~ progra~as i4ênticas ao_S exigi
dos oos concursos públicos pa'ra Auditor-FlSCaf 
do-Tesouro NaciPTt<\11. · 

Art. 59 O valor do vencimento _de Auditor-Fis
cal do Tesóurd Nacional de 3,~ Clas~. Padrão 
1, que corresponderá a 30% (trinta por cento) da 
retribuição do c_a,rgo em comisSão de Seéretário 
da Receita Fedet-a~; servirá t::omo pase para fOOJção· 
do valor do vencii'nento dbs demais integrantes 
da Carrefra Auditoria do TesourO Nas:ionà.l, 'obser
vados os índices estabelecidoS na Tabela de Esc a· 
Jonamento VertiCal, ~_e;xo ~I des4: .decreto-l~i. 

Parágrafo único: Nenhuma redução de:. venci
mento poderá resultar da aplicação do· diSposto 
neste artigo, devendo, quarido fóÇ o caso~ ser asse
gurada ao funcionário a diferença, tomo" yanta
gem pessoal nominalmente Identificável, a ser ab
sorvida no piimelfo reaju~e subSeqüenfeM 

do com o disposto na Lei n_9 6.683n9, cujos car
gos tenham sido transfonnados ou dado origem, 
em qualquer época, aos dos integrantes das cate
gorias funcionais de código TAF-601 e TAF-602, 
nos termos da Lei n9 5.645nO, bem como os 
aposentados, nas categorias funcionais acima re
feridas, na vigência desta última lei, ou na de Téc
nico de Atividades Tributárias, código TAF-606, 
terão seus proventos revistos para inclusão dos 
direitos e vantagens ora c_oncedidos aos servi
dores em atividade, inclusive quanto a posiciona· 
menta e _denominação, a partir da publicação des
te decreto-lei. 
. Art. & Os concurSos em andamento, na data 

da publicação deste decreto-lei, para ingresso nas 
categorias runclonais do Grupo TAF-600 prfva
tivas da Secretaria da Receita Federal, serão váli
dps para atendimento ao disposto no artigo 3~. 
deste diploma legal. 

Art. 6» Ficam asseguradas a todos 05. ocu--, .Arl 99 O$efeitos]'inanceirosdestedecreto-lei 
pantes dos cargos da Carre_ira Auditoria do Tesoli;,; vigorarão a partir de 19 de janeiro de 1985. 
ro Nadonal as gratificaçõeS, iden1zações e vanta- Art. 1 O. O Poder Executivo baixará os atos 
gens atualrrtente concedidas a Fiscais de Tributos ne_c_essários à regulamentação deste decreto-le~ 
Federais, aplicando-se as mesrnas Ç>ases de cál· q~e entra em vigor na data de sua publicação, 
culo e percentuais ou valores para 0 respectivo revogadas as disposições em contrário. 
nlvel a que pertença o funcionário; . ": . : Brasília, 1 O de janeiro de 1985, 164' da lndepen-

Art. ·h "Os ·funcionários apoSentados na vi- dência e 979 da República. - JOAO RGOEI
gência das Leisti9284136 e 3.78p/60, ou de.acor- REDO -Emane Oalvêas- Delfim Netto. 

. - . AN2XOl 
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DECRETO-LEI Ne 2.346. DE23 DE JULHO DE 
1987 

·Cria a Ministério da Fazenda os cargos 
!(l:l_e espedftca e dá outras_ ~rovfdênclas. 

O Presidente da_República, usando da atnbui
ção que lhe confere_o_art. 55, item m, da Consti
tuição, decreta: 

Art. 1• Ficam criados, no Ministério da Fazen
da, QS c.argos de Analista de Finanças_e Controle, 
de nível superior, e de Técnico de Finanças e 
Controle, de nível médio, constantes do Anexo 
1 deste Decreto-Lei. -

Parágrafo único. O regll1amento disporá so
bré a lotação e o ~ercício dos func_ionãriqs ocu
pantes dos cargos a que se refere este artigo. 

Art.. 2• Os ocupantes dos cargos das catego
rias fundónaíS integrantes do Grupo Atividades 
Específicas -de Controle Interno (Cl-1800) -e os 
ocupantes de car:gos ou empreg_os pertencentes 
e outras categorias funcionais de Quadro ou Ta
bela dos MinistériOs CMs- e Militares e dos órgãos 
integra~tes da Presidência dª_ RePública que se 

encontravam lotados ou em exercício rya Secre
taria do Tesouro Naciona1 do Ministérj~ da Fazen
da e no.s órgãos setoriais ou equivalentes _ _d_e __ con
trole interno, em 23 de dezembro de 1986.-e que 
permaneceram nessa condição até a edição deste 
Decreto-Lei, são transpostos, por ·opção e me
diante aprovação em processo· seletivo, na forma 
do Anexo II, para os cargos de Analista de Finan
ças e Controle e Técnico de Finanças e Controle, 
obedecidos os quantitativos fiXados no Anexo I. 

§ 1 ~ Os servidores localizados em referências 
tguais ou inferiores a NS-1 O e NM-1_7 s.erão_reposi
clof!ados no Padrão IV, Clas5:e __ A, dos cargos de 
nível ~!:'Pe[io! ou médio, respectivamente. 

§ 29 Serão extintos os cargos ou empregos 
oc~pados, em órgãos da administração pública 
federal, pelos servidores transpostos na forma 
deste artigo. -

-=--- § 31 A opção de que trata este artigo deverá 
ser manifestada nó prazo de 30_ (trinta) dias a 

- -- partir da publicação do regulamento deste Decre
to-Lei. 

Art. 3~ O processo seletivo mencionado no 
art. 29 terá início no· prazo de 60 (sessenta) dias 
contados do regulamento deste Decreto-Lei. 

Art. 49 O vencimento inicial do cargo de Ana
lista de Finanças-e Controle é de Cz.$" 8.869,51. 

- - ·correspondente ao da 3• Classe, Pi':ldrão I, índice 
. 100 da Tabela de Escalonamento Vertical cons
tante do Anexo III do Decreto-Lei n~ 2.225, de 
10 de janeiro de 1985, e serVirá de base parã 
a fiXação do valor dos derTI:ais_ venêimentos de 
-ocupantes dos cargos de que trata este Decre
to-Lei. 

§ 1 o Nenhuma redução de rem1.Jnerªçilo po
derá resultar da transposição a que se refere o 
art. 2~. assegurando-se a diferença como vanta
gem pessoal, individualmente nominada. 

§ 2~ Aos ocupantes de cargos a que se refere 
este Decreto-Lei estendem-se as normas contidas 

·no art. 69 do Decreto-Lei n?2.225, de 10 de janeiro 
de !985. 

., ·-=~ Art. 5? O provimento dos cargos de que trata 
este Decreto-lei ~rá feito mediante aprovação em 
~oncurso _eúblico e dar-se-á no Padrão I, Classe 
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A, de Analista de Finanças e Controle e de Técnico 
de Fmanças e Controle. 

Parágrafo úniCo. O cc;in-_ct.tr:SO- público a que 
se refere este artigo realizar-s_e-á em duas etapas, 
ambas de caráter eliminatório, compreendendo, 
a primeira, o exame de conhecimentos, mediante 
prova escrita, e, a segunda, programa de forma
ção, com avaliação final e dassifk:atória. 

Art. 6.0 Poderão concorrer aos cargos de que 
trata este Decreto_-Lei: 

I- para Analista de Finãnças-- e Controle, os 
portadores de diploma de cu_r_s_Q superior ou habi-
litação legal equivalente; -

II- para Técnico de Finanças e Cõntrole, os 
portadores de certificado de curso de 29 grau ou 
habilitação legal equivalente. 

Art. 7~ Os candidatos aprovados na primeira 
fase-âo_ concurso público e matriculados no pro
grama de formação terão direito, a título ele_ ajuda 
financeira, a 50% ( cinqüenta por cento) do Yenci· 
mente?_ ftxac:Jo para o padrão inicial a que estiver 
concorrendo~ a partir do início do programa até 
o dia de sua nomeação ou eliminação do curso. 

__ par~grafo único. No caso de o candidato ser 
servidor da administração pública, ser-lhe-á facul
tado optar pela percepção do vencimento e das 
vantagens de seu cargo efetivo. 

Art. 8"" Este Decreto-Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. _ 

Brasma-DF, 23 de julho de 19_87; 166~ d<:J Inde
pendência e:_~~:_@; Rep_ública. -:-c JOSÉ SAR
NE.Y - Maílson Ferreira da Nóbrega -Aluí~ 
zio Alves. 

A1~. 1~ do ~.~r<:"t<>•IA:i re ~.H& , ,, .. lJ de: julho de 19&7 

CJ\Il.ltF.IJIA; I'!IUN(A' t c'ONTROL!; 

_:;~o~~~~~I~IIOE 
ANI\LI STA I> r. FI NMIÇAS I 10 I II )1;10 
l: CONl'I<OI,r-

'"' CNliiCL SUI'I,I'-lOIU - l • v '100 

TtCNIC:O Ot: FINII.NCJ.$ __ . 

!: CO,.T/<Ol.F 

(NÍIILI. ><fUJO) 

--;;;~;-.:. I 
l • III 1.200 

'l'•·~nlt••'• <I~ {'nnuolc ln
t1'> no (('J. l. '011, ~c..-vl 
deu e~ on~"'''nntr~ d~ .:ã 
t~·9n~l~~ '""r,nn,,;~ d;; 
nív.,l ""I'"''"' lN~ I, dor 
qun•l•o <'-' ti>!wln !''''"'~· 
n<•llt<'õ, "'"l'lnCIA~IO•. n, 
plnn<> ..!~ ~:•~~l(\r .. ç~o 
<h' •·•••!<·~ ln·.tltultlo p., 
).- ], .. 1 ••• :..t.4~/10, c; 
<>'• <~• C'>liClla -d. QUe 

''"', n l>••·•~lO·l. .. I n• 
2, J:·./~~. 

DECRETO-LEI N" 2.34 7 
DE 23 DE JULHO DEJ 987 

" 2~ 

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

Cria na Secretaria de Planejamento e 
Coordenação da Presidência da Repú
blica os cargos que especlflea e dá oubas 
providências. 

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 5~ item III, da Consti
tuição, decreta: 

Art 1 ~ Ficam criados, na Secretaria de Plane
jamento e Coordenação da P(esidência da Repú
blica, os cargos de Analista ele Orçam~nto, de 
nível superior, e de Técnico de Orçamento, de 
nível médio, constantes do Anexo I deste Decre
to-Lei. 

'--· ---··--------
: --l'II~I'I'V;:s::"c-'"co~,c,O"""'""~I;AO 

-------· v •v 
"' " ' 
' " "' " ' 
" v 

" "' " 
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flllllti\:AS L 

CONTFIOU~ 

Parágrafo único. O regulamento disporá so
bre a lotação e o exercício dos funcionários ocu
pantes dos cargos a que se refere este artigo. 

Art 2° Os ocupantes dos carQ-os ou empre- -
gos pertencentes a outras categorias funcionais 
de Quadro ou Tabela dos Ministérios Civis e Milita
res e dos órgãos integrantes da Presidência da 
República que se encontravam lotados ou em 
exerddo na Secretaria de OrÇamento que se en
contravam lotados ou em exerdcío na Secretaria 
de Orçamento e Finanças da Secretaria de Plane
jamento. e Coordenação da Presidência da Repú
blica, e nos órgãos setoriais ou equivalentes de 
orçamento, em 23 de dezemt?ro de 1986, ~ que 
permaneceram r:tessa condição até a ed_iç~o deste 

Decreto-Lei, sito transpostos, por opção e me· 
diante aprovação em processo seletivo, na forma 
do Anexo Jl, para os cargos de Analista de Orça
mento e Técnico de Orçamento obedecidos os 
quantitativos fiXados no Anexo I. 

§ 1" Os servidores localizados em referências 
iguais ou inferiores a NS-1 O e NM-17 serão reposi
cionados no Padrão IV, Classe A, elos cargos de 
nível superior ou médio, respectivamente. 

§ 29 Serão extintos os cargos ou empregos 
ocupados, em órgãos de administr<;~;ção pública 
federal, pelos servidores transpostos na forma 
deste artigo. -

§ 36 -A opção de que trata este artigo deverá 
ser manifestada no prazo de 30 (trinta) dias a 
partir da publicação do regulamento deste decre
to-lei. 

Art. 3° O processo seletivo mencionado no 
art. 2o terá início no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados do regulamento deste decreto-lei. 

Art. 4? O vencimento ini_çial do cargo de Ana
lista de Orçamento é de_ Cz_$ __ ~.869,:? 1, correspon-
dente ao da 3• Classe, Pãdtão _ _!,__lndice IOQ ___ clª 
Tabela de Escalonamento Vertical constante do 
Anexo III do Decreto-lei n~ 2.225, de 1 O de janeiro 
de 1985, e s_ervirá de bas~para a fiXação do valor 
dos demais vencimentos de ocupantes dos car
gos de que trata este decreto-lei. 

§ 1 ~ Nenhuma redução de remuneração po
derá resultar da transposição a que se refere o 

art. 2°, assegurando-se a diferença como var1tã
gem pessoal, individualmente nominada. 

§ 2~ Aos ocupantes de cargos a que se refere 
--este decreto-lei estendem-se as normas contidas 

no art. 6~do Decreto-Lei n~2.225, de 1 O de janeiro 
de 1985. · -

Art. 5o O provimento dos cargos de que trata 
este decreto-lei será feito mediante aprovação em 
concurso público e dar-se-á no Padrão I, Classe 
A, de_ Analista de Orçamento e de Técnico de 
Orçamento. 

Parágrafo único. O concurso público a que 
se re(ere este artigo reali.Zar-se-á em duãs etapas, 
ambas de caráter eliminatório, compreendendo, 
a primeira, o exame de conhecimentos, mediante 
prova escrita, e, a segunda, programa de forma
ção, com avaliação final classificatória. 

Art. 6~ Poderão concorrer aos cargos de que 
trata este decreto-lei: 

I- para Analista de Orçamento, os portadores 
de diploma de curso superior ou habtlitação legal 
equivalente; 

11- para Técnico de Orçamento, os portadores 
de certificaâo de curso de 2Q grau ou habilitação 
legal equivalente. 

Art. 7° Os <::andidatos aprovados na primeira 
- fase do concurSo públicO 'e matriculados no pro

gra'ma- de formaçâo terão direito, a título de .ajuda 
finanCeira, a 50% (cinqüenta por cento) do venci
mento flxado para o padrão inicial a que estiver 
concorrendo, a partir do início do programa até 
o dia de sua nomeação ou eliminação do curso. 

Parágrafo único. No caso de o carididato ser 
servtdor da admini~ação pública, ser-lhe-à facul· 
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tado optar pela percepção do vencimento e das 
vantagens ele seu cargo efetivo. 

Brasília-DF, 23 d~julho de 1987; I66c da lnde
- pendência, e -99.~ da República. -JOSÉ SAR

NE\'; - A,qibal Teixeira de Souza ....._ Aluizio 
Alves. 

Art. 8" Este decreto-lei entrará em vigor_ na 
data de sua. publicação. 
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. PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. . No41, de 1981 

: ·(N~ .548/88, na Casa de origem) 
"."···· 
,_, ~-. 

De- iniciativa do Senhor 
Presidente da República 

·06 .~ova redação ao art. -2~ do Decre
to-Leln02.056,de 19deagostode 1983, 
. que dispõe sobre a retribuição dos servi
çOs de_ reglstrQ do coméri:io e dá outras 

. providências . 

. o· _t;oii9reSSó Naclonaf decreta: 

Art., 1", . O art. 2" _do Decreto-Lei rf' 2.056~ de 
19 de agosto de 19_83, passa a vigofar ~om a 
seguinte redação: 

"Art. 2" A Tabela de Preço.s dos Serviços 
d~ Registro do COmérçiO-e atiVfd.â!=l<:::s- afins 
e a Tabela de Multas serão_ definicfª~' a~é os 
limites indicados nasj_a_beJas referLct;;~~ no art. 
'Jo;trtmestralméote,·com l;)ãsê i-lo Va!ór das 
Obrigações dO Tesouro Nacional (cirN). dos 
mes~s de março, junho, setembro e dezem
bro, para vigOrar no trimestre subseqüente. 

Parágrafo único. A Tabelp de Preços dos 
--,i S~iços de RegistrÇ> do Çom~(c_[o _nãO ~can
.' -ç~:a os atas praticados- por micfoempresas, 
qü~ fiCam is~entc~_s do pagamentO_ de qual_quer 
tit)ó de -emolumentQ." · ___ - ' " • · 

·' l 

.:.:~~ '2~ Esta lei entra em vigÇJr n~ d~~-Çe ~ua 
· pubtiCaç~o.' · 

, Ait. -3.; Revogam--se as .disposiçõe~ · E:m _Con-
trário.•·,··.·~ ~·.-· . --·-. '.·_,,;_.-

MENSAGEM N• 142, DE 1\188 

· ~é~~~tíS~i~~~- _Sênhor~s- Me~l;>ro~ -do ·ton-
. gréS~b_Tiaciona.l: _ __ _ · 

NoS terrrios do-a ri:. 51, da ConStifuiÇãQ f.eçler:al, 
tenho a honra de_submeter à elevada deliberação 
de. yossas Ex.celênclas, acOmpanhadO, de ·expo
siçãd.de.motivos do Senhor Ministro q~ EStado 
da Indústria: e do ComérciO, ·o -ânexó prOjét<i de 
lei que '''dá nova redação aO art. 2o do De'cl:eto-Lei 
n" 2.05õ. de J 9 de agosto_ d~ 1983, que dispõe 
sobre a retribuição dos serviços de registro do 
coinérció e dá outras providências". 

Br'a:Sílla, 4 de abril de 1988.- José San.ley. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 7188, DE 1• DE 
FEVEREIRO DE 1988, DO SENI:IOR MINIS
lRO DE ESTADO DA INDÚSTRIA E. DO CO
MÉRqO .. 

EXcelentíssimo Senhor Presid~~ da RepúbU-
cal . - - - _ 

Os..:sei:Vl:Ços do registro empresarial, realizados 
pelo ~Departamento_ Nacional de Re_gistró_·dp Ço
niéfdo -_ :-- DNRC, órgão do Ministério da.. indústria 
e do_CQJ11ércio, e pelas 26 juntãs ~oriieft:iais elos 
estad9s e territórios Vêin sendO objet_o.de intenso 
processO de revisão _e atualização, désta.CahdO-se 
a execução de ações·visando a ~moçãQ çie entra
ves formats e burocráticos; a ·utilização da· infor
mática; o desenv.olyimento·de recUrsos humanos; 
e a_ad~uaç~o d?ls_instalaçp~s_fisfças das_juntas 
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comerciais, de forma a assegurar-à livre iniciativa 
seC'\fisos ágeis, seguros e desburOcratizados. 

Por sua vez, o Decreto~Lei n" 2.056, de 19 de 
agosto de 1983, que dispõe sobre-a- fetiibuiçãO 
dos serviços do registro do comércio, definiu, em 
seu art. 2°, o critério de correção anual de preços, 
com base no valor das Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional no mês de dezembro de 
cada ano, para vigorar no exercfcio ·seguinte. 

Cumpre ressaltar que a correção anual dos refe
ridos preços tem causado forte impacto junto aos 
.usuários dos serviços. do registro do comércio, 
especialmente para os segmentos dos micro e 
dos pequenos empresários. 

Pelo exposto e por considerar matéria da mais 
alta relevância para o aprimoramento- dos- serviços 
de registro empresarial e, ainda, por tratar~se de 
reivindicação compatível com o sistema de com~· 
ção dos preços públicos, recompondo-os aos ní
veis reais, sliómetci à a):)fova-Ção-âe Vossa Exce
lência anteprojeto de lei a ser encaniinhado ao 
Congresso Nacional que altera o art. 2° do Decre
to-Lei no 2.056/83, com vistas à a.doçã:o do rea
juste trimestral de preços dos serviços de registro 
docornérdo. 

T erido em Vísta que as dificUJdaaes orçamen
tárias mencionadas se apresentam- de forma 
acentuada, toma-se imperioso atualizar os preços 
dos serviçoS em pauta imediatamente após a au
torização legal, propondo, portanto~ que a matéria 
seja apreciada no prazo prevísto no art. 51, caput, 
da-COnstituição.- -

Apresento a Vossa ExCelênda" os_ proteStOs do 
meu mais profundo respeito. -José Hugo Cas
telo Branco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.056, 
DE 19 DE AGOSTO DE 1983 

Dispõe sobre a retribuição dos servi
ços de registro do comércio e dá outras 
pr?yidências. 

O Vice-Presídente da República, no exercido 
do cargo de presidente da república, no uso da 
atribuição que lhe confere O- art. 55, item 11, da 
ConstituiçãO;-decreta: 

Art 2~ A Tabela de Preços dos_S_e_rvi_ç_os d.e 
Registro do Comércio e _atiVi.dades afins e. a tabela 
de multas serão definidas, áté os limites ihdlcados 
nas tabelas referidas no art. 1\ com base no valor 
das Obrigações Reajustáveis do T esãt.irã Njl;_cional 
(ORTN), do mês de dezembro de cada ano, para 
vigorar no exercício seguirite. -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 42, de 1988 

(N• 243/87, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica 

Çrla c:ai-g:os de Especialista em Políti· 
cas PúbUcas e Gestão Governamental, 
fixa o valor de seu vendmento, e dá ou
tras provid~ndas. 

O Congresso Nacional deqeta: . _ 
Art. 1 '? A formação de pessoal qualificado pa~ 

ra o exercício de atividades de formulação, imple-

meti:taÇãO'-e ã.Vali8Çá0--de políticas públicas e de 
cargos de direção e assessOramentO, terá priori
dade nos programas de desenvolvimento de re
Cursos ~umanos na Ad~inistração Federal. 

SEDAP, fixará, anuaJmente, os quantitativos de 
cargoS a serem âistribi.Jiídos em cada carreira, 
tend? em vista as nec~i~ades do serviço. 

§ 29 Observadas as exigências de formação 
profissional estabelecidas em lei, e_ dentro 
dos quantitativos fixados, a integração do cargo 
em carreira já existente ievará em conta a opção 
de seu titular, respeitada sua c:lassificação final 
no curso. 

Art 7~ O ingresso do servidor a que se refere 

_ Art. 2Q Ficam criados no Serviço Civil da 
União, T errit6rios e Autarquias Federais, 960 (no-
vecentos e sessenta) cargos de provimento efetivo 
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental, para execução de atividades cor
respondentes a carreiras de nível superior estrutu
radas em conformidade com o Decreto-Lei n? 
2.403, de 21 Qe dezembro de 1987, e seu regula
mento. 

§ 1 ~ As carreiras a que se refere este artigo 
são as expressamente mendonádas nos decretos 
que _as institUirêm ou adaptarem, podendo _abran
fl_er _atividades finallsticas ou instrumentais._ 

o artigo anterior em carreira já existente dar-se-á 
na classe e referência iniciais, exceto quando se_u 

:-Valor for inferior: 

§ 29 O dispostQ neste artigo aplica-se, prefe
rencialmente, às carreiras Sistêmicas nas áreas 
de recursos humanos, serviÇOs de admil-tistração -
geral, organização e sistemas - modernização 
e informática -, controle interno, planeJamento, 
estatística e orçamento. 

- Art. 39 A nomeação pata cargo de Especia
lista em Políticas Públicas e Gestão Qovemamen
ta] depende de aprovação prévia e classificação, 
até o _limite de vagas oferecidas, em concurso 
público de provas e títulos, e subseqüente conclu
são, com aproveitamento, do curso de Políticas 
Pu'blicas e Gestão Governamental, ministrado pe
la Escola Nacional de Administração Pública -
ENAP. 

Art. 4~ O -concurso a que se refere o artigo 
anterior será realizado ahualmente, em âmbito 
nacional, nele podendo inscrever-se servidores fe
derais, estaduais e rilunlcipa!S, da administração 
direta e indireta, independente de idade, e brasi
leiros em geral, com idade' máXifna de 45 (Qua· -
renta e cinco) anos nas condições estabelecidas 
no regulamento. 

Art 59 .O-vencimento inicial do cargo de Es-' 
pecialista em Políticas Públicas e_Gestão GoVerna
mental é fixado em Cz_$ 32.140,00 (trinta e dois 
rnil cento _e quarenta cruzados) e reajustado pelos 
índices concedidos a_o_s funcionários civis da 
União a partir de 1 o de outubro de 1987. 

I - ao da remuneração fJXada nos termos _do 
art. 5? e seu parágrafo único; 

H - ao da remuneração a que o servidor já 
fizer jus anteriormente, tendo em vista sua condi· 
ção de servidor federa] da administração direta 
ou indireta. 

§ J9 Para o efeito do disposto nos incisos an
tecedentes, não se~á considerada a remuneração 
devida pelo exercício de cargo ou função de con
faança. 

§ 2~ Nos casos dos incisos I e D, 0- inQresso 
dar-se·á na classe!! referência superior mais pró
xima ao valor da remuneração percebida pelo 
servidor. 

Art. ao Não haverá, para qualquer efeito, equi
valênCia ou correlação entre o cargo, vencimentos 
e vantagens a que se refere esta lei, e os cargos, 
empregos, classes, níveis padrões e referências 
de vencimentos e salários dos atua;is planos de 
classificação e retribuição de cargos e empregos 
de órgãos e entidades da Administração Federa1. 

Art. 99 Aos servidores federais, da adminis
traçãõ direta ou indireta, temporariamente vincu
lados à ENAP, para cumprir atividades discentes, 
administrativas, técnicaS ou docentes, Sé-rão" asse
gurados, enquanto perdurar essa vinculaçãO;-to
dos os direitos e vantagens dos cargos e empre
gos de orig_em, ~ino se em efetivo exercício esti
_vessem. 

§ J9 A vinculação referida neste _artigo não 
obriga o ressarcimento das despesa correspon~ 
dentes. 

§ 2~ Será irrecusável e prontamente atendida 
a requisição de servidor federal de que _trata este 
artlgo, pelo Ministro-Chefe da_Sedap para execu~ 
ção de atividades administrativas, técnicas ou __ do-
centes na ENAP. -

Parágraro únicO. Ao oCupante do Cargo de 
que trata esta lei aplica-se o dispoSto no § 29 
do art. 39 do Decreto-Lei n9 1.445, de 1 3 de feve
reiro de 1976, modificado pelo art. 1 O do Decre
fo..Lei n" 2.365, de 27 de outubro de 1987, e 
suas alteraçõea, sendo-lhe asseguradas as vanta
gens previstas no art. 7° do Decreto-Lei no 1.820, 
de 11 de dezembro de 1980, e no art. 4~ d.o Decre
to-Lei no 2.200, de 26 de deZembro de 1984, nos 
respectivos percentuais, calculados sobre o valor 
do vencimento inicial. 

Ait. · 1 Ó. Nà forma e condiçÕes Prévistas no 
_ regulamento, poderão ser concedidas bolsa de 

estudo e ajuda de custo a alunos matriculados 
na ENAP. 

Art. & _ Após o seu provimento, o cargo de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Gover
namental será integrado em carreira existente de 
quadro de pessoal de Ministério, órgão de igual 
hierarquia, territórios e autarquias federais, obser- · 
vado o disposto no art. 2~ e seus parágrafos. · 

§ 19 O Mi~i~Chcl"-e da Secretaria de Admi
nistração Pública da Presidência da República -

Art. 11. Aplica-s_e ao ocupante de cargo de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Gover· 
namental o regime jurídico estabelecido na !-eí 
n° 1.711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 12. d diSpoStO nesta lel'aplica-se ao con
curso realizado pela ENAP em 1988 e aos candi
datos nele aprovados. 
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Art. 13. As despesa decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta das dotações constantes 
do orçamento da União. 

Art. 14. Esta lei entra em vigor ·na data de 
sua publicação. 

Art. 15. Revogam-se as disposições em con
trário. 

ANEXO! 

(Art. 1' da Lei n• , de 1987) 
Número de cargos de Té<:nfco em Políticas 

Públicas e Gestão Govemãmental, 
Segundo Padrões 

Padrão 

v 
IV 
III 
u 
I 

Número· 

de Cargos 

180 
120 
150 
240 
300 

condições_adequadas de.<:apacitação e de moti
vação para o desempenho eficiente de suas tare
fas. 

Para tanto, toma-se necessário executar um 
amplo programa de capacitação de recursos hu
manos, em todos os níveis da Adminlstração fe
deral. 

Em função disso, determinou Vossa Excelên
cia, através do Decreto n~ 93.277, de 19-9-86, 
que fossem ·criadas, como· parte integrante da 
estrutura da Fundação Centro de Formação do 
SeMdor Público- Funcep, um Centro de Desen
vólvimento da Administração- Cedam, para cui
dar dos programas de aperfeiçoamento, especia
lização e atualização dos servidores públicos em 
geral, e uma Escola Nacional de Administração 
Pública~ Enap, que teria a seu cargo a formação 
de um quadro de administradores de alto nível, 
para os escalões superiores do Governo Federal. 

Tendo absorvido_ as estruturas, recursos técni
_cos e facilidades administrativas aa antiga Dire~ 
teria de_ Recursos Humanos da Funcep, o Cedam 
já se encontra implantado, dando continuidade, 

---------------------cm bases renovadas e ampliadas, aos programas 
de treinamento que já vinham sendo realizados 

ANEXO li pela Funcep. 
(Arl 3_~ da_L_eLno , _ _ó_e_J987) No_ caso particular da Enap, por tratar-se de 

Índice de escalonarnen_to vertica1 dos cargos orgaTtilãção inteiramente nova, desenvolVeu-se, 
de Técnico de J?olít!ça Pltbliç_a _ _e : noS últimos meses, um amplo trabalho de deta-

Gestão Goveiriarrierifal, Segundo Padrões lhamento do seu projeto de implantação, prece-
---------------------dendo-se à avaliação de experiências nacionais 

Padrão lndlce 
e internacionais de formação de dirigentes, em 
articulação com universidades e centros de treina

-------------------mente do País, à espe-cificação- do_ seu planeja
v 
N 
m 
n 
I 

210 
160 
140 
120 

100 

mento financeiro e administrativo e à mobilização 
dos recursos técnicos e logísticos necessários à 
implantação do seu prO-grama de seleção e forma
ção. 

Além do mais, foi elaborado o ·curriculo preli-
---------------------minar e definidos os requisitos para ingresso no 

MENSAGEM N• 385, de 1967 

Excelentíssimos Senhores Membros do Con
gresso _ _N_acional: _ 

Nos termos do_art. 51 da ConStituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhãdo de expo
sição de motivos do Senhor Ministro de-EStado 
da Secretaria de Administração Pública da Presi
dência da República, o anexo projeto de lei que 
"cria cargos de Técntco eiri Políticas Públicas e 
Gestão Governarriental, fixa os- valores de~-seus 
vencimentos e dá outras providências". 

BrasDia, 27 de outubro_ de 1987. - José Sar
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N· 118, DE 20 ·oE 
OUTUBRO DE 1987, DO SENHOR MiNISlRO 
DE ESTADO DA SECRETARIA DE ADMIN!S-
1RAÇÂO PÚBUCA DA PRESID~NCIA DA RE
PÚBUCA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbl:i
ca, 

Um dos objetivos fundamentais da Reforma Ad
ministrativa iniciada pelo Governo de Vossa Exce
lência é a restauração do valor e da dignidade 
da função pública, através de uma profunda rees
truturação do sistema de pessoal da adminiStra
ção direta, que assegure a todos os funcionários 

curso de "Políticas Públicas e Gestão Governa
mental", bem como desenvolvidos estudos para 
a criação de um_a carreira de alto nível, à qual 
deverão ser incorporados os egressos dos progra
mãs de formação da Enap. Nesse sentido, vale 
assinalar que o inido do primeiro curso foi progra
mado para o prim.eiró trimestre de 1988. 
-·--constituí CoTiclusã_o indispensáVel ao cumpri-

- mente desse cronograma, a criação de cargos 
a que terão acesso ·os egressos na Enap, mesmo 
porque essa medida é imprescincível à elabora
ç_ão_do edital de divulgação, que antecede a inscri
ção dos candidatos ao curso. 

Isto posto, venho propor a Vossa Excelênda 
o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação 
dos cargos de Técnico em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental, habilitados aõ exercício 
das funções de direção, supervisão e assessora
mente, .em alto nível, e a formulação, implemen
tação e ava1iação das políticas públicas nos esca
lões superiores da Administração Federal. 

Os cargos são estruturados em cinco padrões, 
observados índices de escalonamento verticãl pa
ra _os respectivos vencimentos. Definem-se, ade
mais, os critérios para desenvolvimento dos fun
Cionários e Os r'equiSitós para ingresso, cuja condi
ção básica é aprovação em curso público espe
cífico e subseqüente conclusão, com aproveita
mento do curso de :'Políticas Públicas e Gestão 
GoVétnamEmtal'', ministrado pela Enap. 
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Estou certo, Senhor Presidente, que caso Vossa 
Excelência acolha a proposta de encaminhamen
to do anexo projeto de lei ao Congresso Nacional, 
estaremos dando um passo significativo no pro
cesso de execução da reforma administrativa, à 
medid'ª que estarão sendo criadas efetivas condi
ções para melhoria dos padrões _de eficiência da 
máquina governamental. 

Perm_ita-r(le, ainda, sugerir, em virtude do cro-
nograma previsto para instalação dos cursos da 
Enap, que ao encaminhar o projeto de lei ao Coh
gresso Naciona1 seja solicitada urgência na trami
tação, de conformidade com o disposto no art. 
51 Ça Constituição Federal. 

Valho-me da oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência a expressão do meu mais profundo 
respeito. - Aluizlo Alves. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 43, de 1988 

(no 418/88, na Casa de origem) 

Dispõe sobre beneficiOS fiscais na área 
d~ l_f!lPOSto de Renda e outros tributos, 
concedidos ao desporto amador, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O contribuinte do Imposto de Renda 

poderá abater da renda bruta, ou deduzir como 
despesa ·operacional, o valor dos investimentos, 
doações ou patrocinios, inclusive despesas e con
tribuições necessárias à sua efetivação, realizada 
através ou a favOr da pessoa juridica de natureza 
desportiva, como ou sem fins lucrativos, cadas
trada no Ministério da Educação, na forma desta 
lei. --

§ lo Observadoolimitemáximo_de 10% (dez 
por cento) da renda bruta, a pessoa física poderá 
abater: 

I - até 100% (cem por cento) do valor da 
doação ou do fomento às categorias esportivas 
inferiores, até juniores, inclusive; 

H - até 80% (oitenta por cento) do valor do 
patrocínio; 

III- até 50% (cinqüenta por cento) -do valor 
do investímento econômico-financeíro. 

§ 2° O abatimento previsto no § 1 o deste arti
go não está sujeito ao limite de 50% ( dnqüenta 
por cento) da renda bruta, previsto na legislação 
do Imposto de Renda. 

§ 3o A pessoa jurídica poderá deduzir do im
posto devido valor equivalente à aplicação de ali
quota cabível do [mposto de Renda, tendo como 
base de cálculo: 

I - até 100% (cem por cento) do valor da 
doação, ou do fomento às categorias desportivas 
inferiores, até juniores, incJusjve; 

II - até 80% (oitenta por cento) do valor do 
patrocínio; 

lU - até 50% (cinqüenta por cento) do valor 
do irlvestim-entO econ6mico-finanCeifo:-- · -- -

§ 4~ Na hipótese do parágrafo anterior, ob
servado o limite máximo de 4% (quatro por cento) 
do imposto devido, as deduções previstas não 
estarão sujeitas a outros limites estabelecidos na 
legislação do Imposto de Renda. 

§ 59 Os benefícios previstos nesta lei não ex
cluem ou reduzem oUtros benefícios ou abati
mentos e deduções em vigOr, de maneira esped"aJ 
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as doações a entidades públicas feitas por pes-
soas ftslcas e Jur'ídicas. ~ 

§ 69 Observado o limite_ de 50_% ( cinqüenta 
por cento) de dedutibilidade do imposto devido 
pela pessoa jurídica, aquela que não se utilizar, 
no decorrer de __ seu período-base, dos benefícios 
concedidos por esta lei, poderá optar pela dedu
ção de atê 5% ( dno por cento) do imposto devido 
para destinação ao Fundo de Promoção do Es
porte Amador, gerido pelo Conselho Nacional de 
Desportos. 

§ 7? As empresas de transporte de passagei
ros e de hotéis, que concederem descontos nas 
passagens e diárias, respectivamente, a atletas 
que se ublizem desses serviços para disputar tor
neios oficiais, gozarão dos benefícios estabele
cidos no § 3?, item I, deste artigo, até o limite 
do desconto concedido. 

§ a~ O' incentiVO de 80% "(Oitenta por cento), 
previsto no § 1 ~. item U, e § 3~, item U, -~este artigo, 
será elevado em 5% (cínco por cento) a cada 
exercício social ininterrupto que o contribuinte pa
trocinar atividades esportivas, até atíi:19ir o limite 
de 100% (cem por cento). 

Art. 2·' Para os objetivos da presente lei, con
sideram-se atividades des-portivas: 

I - a formação desportiva, escolar e univer
sitária; 

II -_o desenvolvimento_ de programas despor- -
tivos para o menor carente, o Idoso e o deficiente 
tísico~ ------ · 

III- o desenvolvimento de programas despor
tivos nas próprias empresas em benefício de seus 
empregados e respectivos familiares; -

IV- conceder prêmios a atletas nacionais em 
torneios e competições realizados no Brasi~ 

V - doar bens móveis o_u imóveis a pessoa 
jurídiça de natureza desportiva, cadastrada no Mi-
nistério da Educação; - -

VI - o patrocínio de torneios, campeonatos 
e _competições desportivas amadores; 

vn- erigir ginásios, estádios e locais para prá-
tica de desporto; --

VIU- distribuição gratuita de ingressos, adqui
ridos para esse fim, de espetáculos desportivos; 

IX -doação de material desportivo para entida
de de natureza desportiva; 
X- prática do jogo de xadrez; 

Xl - doação de passagens aéreas para que 
atletas brasileiros possam competir no exterior; 

Xll- outras atividades assim consideradas pelo 
Ministério da Educação. 

Art. 3° Para os fins desta lei, considera-se 
doação a transferência definitiva de bens ou nu
merários, sem proveito pecuniário para o doador. 

§ 1 ~ O doador terá direito aos favores fiscais 
previstos nesta lei se expressamente declarar, no 
instrumento de doação, que ela se faz sob as 
condições de irreversibilidade do ato. 

§ 29 Equipara-se à doação o fomento às Cate
gorias desportivas inferiores até juniOres, inclu-
sive. --

Arl 4° Para os efeitos desta lei, consíaerãm
se investimentos a aplicação-de bens ou nume_
rário c_om proveito pecuniário ou patrimonial dire
to para o investidor, abrangendo as seguintes ativi
dades: 

I - participação em títulos patrimoniais de as
sociações, ou em ações nominativas preferenciais 

sem direito a voto, quotas do capital social ou 
. de participações de sociedades que tenham por 
_finalidade as atiVidades referidas no art. 2o desta 
lei, e produções_ desportivas. 

§ 1 o As participações de que trata este artigo 
dar-se-ão, sempre, em pessoas jurídicas que te-
nham sede no País. . 

§ zo As ações ou quotas, adquiridas nos ter
mos desta lei, ficarão inalienáveis, não podendo 
ser utilizadas para fins de caução, ou qualquer 
outra forma de garantia, pelo prazo de 5 (cino) 
anos. As restrições deste parágrafo compreen
dem, também, o compromisso de compra e ven
da, a cessão de direito à sua aquisição e_ qualquer 
outro contrato que tenha por objetivo o bem ou 
implique sua alienação, mesmo que futura. 

§ 39 As quotas de participação são estranhas 
--,ão ói.pital ~cia1 e: 
-a) conferem a seus titulares o direito de parti-
cipar do lucro liquido da sociedade nas condições 
estipuladas no estatuto ou contrato_ social; 

b) poderão _ser resgatadas, nas condiçõ.es pre
vistas no estatuto ou contrato social, com os re
cursos de provisão formados com· parcela do lu
cro líquido anual; 

c) não conferem aos titulares direito de sócio 
ou acionista, salvo o de fiscalizar, nos termos da 
lei, oS atõs dos administradores da sociedade. 

- § 4o O capital contrlb1,1ído por seus subscri
tOres é inexigível mas, em caso de liquidação da 
sociedade, será reembolsado aos titulares antes 
das ações ou quotas do capital social. 

Art. 5o- Para efeítoS desta lei, considera-se pa
trocínio a promoção de atividades desportivas, 
referidas no art. 2°, sem proveito pecuniário ou 
patrimonial direto para o patrocinador. 

Art. 6° As instituições financeiras, com os be
nefícios fiscais que obtiverem c_om base nesta 
l_ei, poderão constituir ·carteira -especial destinada 
a financiar, cóm a cobertura dos çustos operacio-
naiS, as atividades mencionadas n9 art. 29 

Art, 7o Nenhuma aplicação de benefícios fis
cais previstos nesta lei poderá ser feita através 
de qualquer tipo de intermediação ou -corretagem. 

Art. 8Q As pessoas jurídicas beneficiadas pe
los incentivos da presente lei deverão comunicar, 
para fins de registro, ao Ministério da Educação, 
os apertes recebidos e enviar comprovantes de 
sua aplicação. 

§ 1 o O Ministério da Educação poderá cele
brar convênios com órgãos públicos estaduais 
ou municipais, ou entidades de âmbito nacional, 
delegando--lhes o cadastramento de apertes e fis
calização, desde que as entidades e empresas 
beneficiadas não recebam, como doações, patro
cínios ou investimentos, quantia superior a 8.000 
(oito mil) OTN de cada contribuinte. 

§ 2o- As operações deverão ser previamente 
comunicadas ao Ministério da Educação pelo 
doador, patrocinador ou investidor para fins de 
cadastramento e posterior fiscalização. 

Art. g~ Salvo ã. hipOt~se referida no _ite_iT:!_ !li 
do art. 2", a doação, o patrocínio e o investimento 
não poderão ser feitos pelo c_ontribuinte a pessoa 
a ele vinculada. 

Parág_i-afo únic_:o: Cpnsidera-se pessoa vincu
lada ao contribuinte: 

a) -'a pesSOa jurídica d~ qual o contribuinte seja 
titular, administrador, acionista, _ou sócio à data 
da operação; ou nos 12 (doze) meses anteriores; 

b) o cônjuge, os parentes até o 3° (terceiro) 
grau, inclusive os afins, e os- dependentes do con
tnbuinte ou dos titulares, adiministradores, acio
nistas ou sócios de pessóã jurídica vinculada ao 
contnbuinte nos termos da- alínea anterior; 

c) o sócio, mesmo quando outra pessoa jurí
dica. 

Art. 10. se,-no ano-base;·o montante dos in
centivos referentes a doação, patrocínio ou inves
timento, for superior ao permitido, é facultado 
ao contribuinte diferir o -excedente para até os 
5 (cinco) anos seguintes, sempre obedecidos os 
limites fixados no art. }9 

Art. 11. As infrações aos dispositivos desta 
lei, sem prejuízo das sanções penais cabfvels, su
jeitarão o contribuinte à cobrança do imposto so
bre a renda não_ recolhido em cada exercício, 
acrescido das penalidades da legislação do Im
posto -de Renda, após a ·condenação, aoS bene
fícios fiscais aqui instituídos, e sujeitando o benefi
ciário à multa de 30% (trinta por cento) do valor 
da operação, assegurando o direito de regresso 
contra os responsáveiS pela-fraude. 

M. 12. A doação, através-de pessoa jurídica 
de natureza desportiva que fomenta a prática de, 
no mínimo, 2 (duas) modalidades desportivas, 
desde as categorias inferiores até juniores, inclu
s_iye, ensejará aumento_de benefício do dobro das 
vantagens referidas no art 1 Q desta lei. 

Art 13. Ficam isentas do pagamento do im
posto eventualmente devido as entidades despor
tivas estrangeiras para cumprir suas obrigações 
financeiras jUntO _às federações internacionais e 
ao Comitê Olímpico lntemacional. 

Art. 14. Estão isentos de tributos, impostos 
extraordinários, empréstimos compulsórios ou 
quaisquer encargos financeiros sobre passagens 
e vendas de câmbio para viagens internacionais, 
os atletas que, com aprovação do Conselho Na
cional de Desportos, deixem ó País para competir 
em carâter oficial. 

Art. 15. É concedida isenção do Imposto so
bre Produtos Industrializados à pessoa jurídica de 
natureza desportiva na aquisição-de equipamen
tos e materiais desportivos de fabricação nacional 
para uso próprio ou de seus atletas. 

Art. 16. E concedida isenção do _imposto de 
Importação à pessoa jurídica de J:latureza despor
tiva na aquisição de equipamentos e materiais 
desportivos de fabricação n_acional ou e~trangeira, 
sem qUalidades e caracteristicas similares naci~ 
nais, para uso-próprio. -

Art. 17. Obter redução do _lmpo~to de Rend_a, 
utilizando-se fraudulentamente de qualquer dos 
benefícios desta lei, constitui crime punivel_c_om 
detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e ml!)ta. 

§ J9 No caso de pessoa jurídica, respondem 
pelo ~:rime o acionista controlador e os adminis
tradores que para ele efetivarnente tenham con
corrido. 

§ 29 Na mesma pena incorre aquele que, re
cebendo recursos, bens ou valores, em função 
desta lei, deixe de promover, sem justa causa, 
a atiVídade desportiva objeto_ do inc_en_tivo. 

Art. 18. Esta lei entra em xtgor na data de 
sua publicação. 

Art. 1_9, Revogam-se as_disposições em con
trário. 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
N• 44, de 1988 

(N9 533/88, na Casa de origem) 

Institui o "Dia Nacional da lnspeçáo 
do Trabalho". 

o Cõrigresso Nacional decreta: 

Art. 1 ~ Fica instituído o "Dia Nacional da lns
peção do Trabalho", a ser comemorado anual
mente, em todo o território nacio_nal, no dia 17 
de janeiro. 

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

Art. 3<' Revogam-se as disposições em con-
trário: -

PROJETO DE LEI DA CÁMARA 
1'1• 45, de 1988 

(N• 7.835/86, na Casa de origem) 
De inkiativa do Serihor Presidente da República 

Concede pensão especial a Jadra Bra
ga de OUvelra, Rosa Braga e Belchior 
Beltrão Zlca; trinetos de Joaquim José 
da Silva Xavier, o Tiradentes. 

O Congresso Nacional de<:reta: 

ArL 11 Fica concedida a Jacira Braga de Oli
veira, Rosa Braga e Belchior Beltrão Zica., mem
bros da 5a (quinta) geração do alferes Joaquim 
José da Silva Xavier, o Protomártir da Indepen
dência do Brasil, pensão especial mensal, indivi
dual, equivalente a duas vezes o salário nlínirno 
vigente no País. 

Art._ 29 A pensão _especial a que se refere 
o artigo anterior é intransferível e se _extinguirá 
com a morte do beneficiário. 

Art. 3" A despesa decorrente desta lei correrá 
à conta de Encargos Previdenciários da União 
- recursos sob a supervisão do Minístér'iO- da 
Fazenda. 

Art. 4'· Esta lei entre ení vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5" Revogam-se as disposições em con
trário. 

MENSAGEM N' 223, DE 1986 

Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, 
tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vos_sas Excelências, acompanhado de expo
sição de motivos do Senhor _Ministro de Estado 
da Fazenda, o anexo projeto de lei que "concede 
pensão especial a Jacira Braga de Oliveira, Rosa 
Braga e Belchior Beltrão Zica, tiinetOs de Joaquim 
José da Silva Xavier, o Tiradentes". 

Brasília, 1 O de junho de 1986.-José Samey. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 41. DE 20 DE 
MAIO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA FAZENDA. 

ExceJentísslmo Senhor Presidente da Repúbli
ca: 

A Presidência da República encaminhou ao 
Congresso Nacional, através da Men-sagem n" 
309, de 28 de agosto de 1984, projeto de lei 
que concede pensão especial a José Pedro Tira
dentes, trineto de Joaquim José da Silva Xavier, 
o Tiradentes. 
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2. Alegando idêntico grau de parentesco, Ja
cira Braga de Oliveira, Rosa Braga e Belchior Bel
trão Zica, reivindicam a mesma vantagem já con
cedida a seus primos-irmãos Pedro de Almeida 
Beltrão Júnior, Maria CUStódia dos Santos e Zoé 
Cândida dos Santos (Decreto-Lei n" 952/69) e 
o proposto para José Pedro Tiradentes, confomie 
mensagem citada acima. 

3. Para- fms · de prova, encaminham a justifi
cação do parentesco mencionado, homologada 
por sentença de_30 _de junho de 1978, do Ex""9 
Sr. Juiz de Direito de Dores do lndaiá (MG). 
=-4. --Nessas condições, tendo em vista a docu

mentação apres_entada, tenho a honra de subme
ter à elevada consideração de Vossa Excelência 
o anexo projeto de lei que consubstancia a con
cessão a Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga 
e Belchior Beltrão Zica, de pensão especial, indivi
dual, no valor equivalente a duas vezes o salário 
mínimo vigente no Pais. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência os protestos de minha mais elevada 
estima e Consideração.- DOson Funaro, Minis
tro da Fazenda. 
Aviso n9 315- SUPAR. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N• 46, de 1988 

(N• 7.861/86, na Casa de origem) 
De iniciativa do Senhor Presidente da República 

DlspÓe sobre a PrOdução, ctTcutBção 
e comerdaUzaÇãO- do- vinho e derivados 
da uva- e--Cio vinho, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

---Art. 1 o A produção, circulação e comercia· 
lizãção de vinho e -derivados da uva e do vinho; 
em todo o Território Nacional, obedecerão às nor· 
mas ftxadas por esta lei e Padrões de Identidade 
e Qualidade que .forem estabelecidos pelo órgão 
indicado no regulamento. 

Art. 2~ Os vinhos e derivados da uva e do 
vinho, nacionais e estrangeiros, somente poderão 
ser objeto do comércio ou entregues ao consumo 
dentro do território nadonal depois de prévio exa
me de laboratório oficial, devidamente creden
ciado pelo órgão indicado no regulamento, 

§ 19 Os produtos nacionais de que trata este 
artigo deverão estar acompanhados da respectiva 
guia de livre trânsito, expedida pelo órgão fisca
lizadOr. 

§ 2~ A avaliação físico-química _e organolép
tica ou sensorial dos vinhos e derivados, para fins 
de _concurso ou competição pública, com ou sem 
divulgação, deverão contar com a prévia e expres
sa autorização dos produtores eventualmente in
teress_ados em participar, sendo obrigatória a fis
calização por organismos e _seJVi.ços espedficos 
do órgão indic_ado no regulamento, que fixarão 
as normas e· métodos a, serem empregados. 

Art. 3° Vinho é a bebida obtida pela fermen
fação alcóolica do mostO simples de uva sã, fresca 
e madura. 

Parágrafo único. A denominação vinho ê pri· 
vativa do produto a que se refere_ este_ artigo, sendo 
vedada sua utilização para prOdutos obtidos de 
qUaisquer outras matérías·prirnaS.-

Art. 4° Mosto simples de uva é o produto obti
do pelá esrriagãmento ou prensagem da uva sã, 
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fresca e madura, com a presença ou não de suas 
partes sólidas. 

§ 1 o MostO concentrado -é O produto Obtfdo 
pela desidratação parcial de mosto não fermen
tado. 

§ 29 Mosto sulfitado é o mosto sirilples esta
bilizado pela adição de anidrido sulfuroso ou me· 
tabissulfito de potássio. 

§ 3~ - Mosto cozido é o produto resultante da 
concentração avançada de mostos, a fogo direto 
ou a vapor, sensiveJmente caramelizado, com um 
conteúdo de açúcar a ser fixado em regulamento. 

§ 4o Ao mosto em rermenfação pOderão ser 
adicionados -os ·corretivos álcool Vínico e!OiT mos
to concentrado e/ou sacarose, dentro dos limites 
e nonnas estabelecidos em regulamento.._ 

§ 5o O Poder Executivo- poderá determinar, 
anualmente, considerada a previsão de futura sa
fra, qual ou quais dos corretivos previstos no pará
grafo anterior deverão nela ser usados, bem assim 
estabelecer sua proporção. 

§ 6° Fica proibida a industrialização de mosto 
e de uvas de procedência estrangeira, para a pro
dução de vinhos e derivados da uva e do vinho. 

§ 7" Ficam proibidas a industrialização e co
mercialização de vinhos e derivados da uva e do 
vinho, cuja relação de proporcionalidade entre 
matéria-prima e produto não obedeça aos limites 
tecnológicos estabelecidos pelo órgão indicado 
no regulamento. 

Art. 5o Suco de uva é a bebida _não fermen
tada, obtida do mosto simples, sulfitado ou con
centrado, de uva sã, fresca e madura. 

Art. 6° Filtrado doce é a bebida de graduação 
alcoólica de até 5o G.L (cinco graus Gay LUssac), 
proveniente de--iriOsto -de ·uva, pãl-dãlri1ente fei
mentado Ou não, pode-ndo ·ser adicionado de vi
nho de mesa e, opcionalmente, ser gaseificado 
até 3 (três) _atmosferas. 

Parágrafo único. O mosto de que trata este 
artigo poderá ser conservado até o respectivo pro
cessamento, por métodos físicos, sulfitação ou 
concentração. 

Art. 79 Mistela é o mosto Simples não fermen
tado e adicionado de álcool eb1ico potável até 
o limite máximo de 181 G.[ (dezoito graus Gay 
Lussac) e com teor e açúcar não inferior a 10 
(dez) gramas por 100 (cem)_ mililitros, vedada a 
ãdição de sacarose ou outro ãdoçimte~ 

Parágrafo único. Mistela composta é o produ· 
to com graduação alcoólica_ de 15" a _209 G.L 
(q1.,1inze a vinte graus Gay Lussac) que contiver 
o mínimo de 70% (setenta Por centO) de místela, 
e de 15% (quinze por cento) de vinhos de mesa 
adicionado de substâncias amargaS e!ou aromá
ticas. 

Art. s~ o vinho será: 
1-quanto à classe; 
a) de mesa; 
b) leve; 
c) champanha _ou espumante; 
d) licoroso; -
e) composto; e 
f) outros produtos oriQinários_da _uva e do vi

nho a serem definidos na regulamentãção desta 
lei. 

II- quanto à cor: 
a) tinto; 
b) rosado ou rosé; e 
c) branco. 
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lll-quanto ao teor de açúcar: 
a) brut; 
b) extra-seco; 
c) s_eco o_u secou dry; 
d} meio seco; 
e) meio doce ou deml-sec; 
f) suave; e 
g) doce. 
Parágrafo único. O teor de-açúcar e a denomi· 

nação para cada classe serão fixados, para cada 
produto, no regulamento desta lei. 

Art. 9" Vinho de mesa ê o com· graduação 
alcoólica _de 1 O" a 13~ GL (dez a treze graus Gay 
Lussac). __ 

§ 1 ~ Vinho frisante ou gaseificado é o de me_
sa com a gaseificação máxima de 2 (duas_) atmos
feras e mínima de meia atmosfera e graduação 
alcoólica não superior a l3Q GL (treze graus Gay 
Lussac). 

§ 2° Vinhos finos ou nobres são os prove
nientes de vitis vinifera que apresentam um 
completo_ e harmónico conjunto de qualidades 
organolépticas próprias. 

§ 3~ Vinhos especiais são os que, apresen
tando predominantemente características orga
nolépticas de vitis vinlfera, demonstram presen
ças de uva híbrida e/o_u americanas, _cujos limites 
sereo fixados no regulamento desta lei. 

§ 4o Vinhos comuns ou de consumo_corrente 
são os não identificados nos §§ 2Q e 3° _deste 
artigo,_ nos quais predominam características de 
variedades hibridas e/ou americanas. 

§ so Nos rótulos dos vinhos finos ou nobres 
será permitida a utilização de expressões clássicas 
internacionalmente usadas, tais como Blanc de 
Blancs, Blanc de Noir, Rouge, R osso, Blanco, 
Brut, Sec, Demi-Sec e outras previstas no regu
lamento desta lei, bem assim alusões a peculia
ridades específicas do produto_ ou de sua elabo-
ração._ -

§ 6° No rótulo do vinho fino ou nobre será 
facultado o uso simultâneo da expressão "de me-
sa". - -

Art. 1 O. Vinho leve é o com graduação alcoó
lica de _7~ a 9,9" GL (sete a nove graus e nove 
décimos de graus Gay Lussac), obtido exclusiva
mente pela fermentação dos açúcares naturais 
de uva vllis vinlfera, produzido durante a safra, 
nas regiões produtoras, vedada sua elaboração 
a partir do vinho de mesa. 

Art. 11. Champanha ((Champagne) é o vi
nho _espumante, t:ujo anidrido carbónico s_eja re
sultante, unicamente~ de uma segunda fermen
tação alcoólica do vinho, em garrafa ou em gran
de recipiente, com graduação alcoóli.ca de 1 0'" 
a 13~ GL (dez a treze graus Gay Lussac), com 
pressão- mínima de_3 (três) atmosferas. 

Art. 12. -Vinho moscatel espumante (proces
so Asti) ou vinho moscato espumante é o com 
graduação alc_oólica de 7~ a 1 o~ GL _(sete a dez 
graus Gay Lussac), resultante de_ uma única "fer
mentação alcoólica do mosto de uva da variedade 
moscatel (moscato) em garrafa ou grande reci
piente, com pressão__mínima de 3 (três) atmos
feras, 

Art 13. Vinho gaseificado é o resultante da 
introdução_ de anidrido carbônico ·puro, porc:rual~ 
quer processo, devendo apresentar graduação al
coólica de I o~ a 13·' GL (dez a treze graus Gay 
Lussac) e pressão mínima de 2 (duas) e máxima 
de 3 (três) atmosferas. - . -
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Art. 14. Vinho licoroso é o vinho doce ou se
co,_ com graduação alcoólica de t4~ a ta~ GL 
(quatorze a dezoito graus Gay Lussac), adicionado 
ou não de_ álcool etílico potável, mosto concen
trado, caramelo e sacarose. 

Art. 15. Vinho composto é a bebida com-gra
duação alcoólica de t5o a tao GL (quinze a dezoito 
graus- a-ay Lussac) obtida pela adição, ao vinho 
de mesa, de macerados e/ou concentrados de 
plantas amargas ou aromáticas, substâncias de 
origem animal ou mineral, álcool etílico potável 
e·açúcares. 

§ 1 ~ O vinho composto deverá conter no mi
nimo_70% (setenta por cento) de vinho-de mesa. 

§ ~ O vinho- corriposto -classifica-se em: 
a) vermute, o que -contiver \asna (Artemísla 

absinthlum, L.) predominante entre os seus 
constituinteS aromáticos; 

b) quinado, o- que contiver quina (Cinchona 
e_seus híbridos); 

c) gemado, o que contiver gema de ovo; 
d) vinho composto-com jurubeba; 
e) vinho composto com ferroquina; e 
f) outros vinhos compostos. 
Art. 16. Jeropiga é a bebida elaborada com 

mosto de uva, parcialmente fermentado, adicio
nado de álcool etílico ·potável, com graduação 
máxima de ta~ GL (dezoito graus Gay Lussac) 
e teor mínimo de açúcar de 7 (sete) gramas por 
100 (cem) mililitros do produto. 

Art. 1 7. Os produtos resultantes da destila
ção do vinho de até 13° GL (treze graus Gay Lus
sac) e derivados, cuja produção deverá ser objeto 
de controle específico por parte do órgão fiscali
zador e somente elaborados em zonas de produ
ção, classificam-se em: aguardente de vinho, des
tílado alcoólico simples de vinho, destilado alcoó
lico_ simples de bagaço, destilado alcoólico sim
ples de borras, álcool vínico, álcool vinico retifi
cado. 

Sl'' -Aguardente de vinho é o. produto com 
graduação alcoólica de 38c, a 54° GL (trinta e oito 
a cinqüentá e quatro graus Gay Lussac), obtido 
por destilação de vinhos de até 13° GL (treze graus 
Gây lussac) são, limposol_l Com suas borras natu
raiS, que _conseNe os Componentes secundtlrios 
próprios e mantenha as características peculiares 
de aroma e sabor cedidas pelo vinho. 

§ 29 Destilado alcoólico simples de vinho é 
o produto com graduação alcoólica de 54,1° a 
SOO GL (cínQüenta e_ quatro Qraus e um décimo 
a oitenta graus Gay Lussac), obtido por destilação 
de vinho:; de até 13° GL (treze graus Gay Lussac)_, 
são, limpos, ou com_ suas borras naturais, que 
mantenha as características peculiares de aroma 
e sabor provenientes do vinho. 

§ 3° Destilado alcoólico simples de bagaço 
é o produto_ com 54,1° a 800 GL- ( cinqüenta e 
quatro graus e um décimo a oitenta graus Gay 
Lussac), obtido a partir da destilação do bagaço 
resultante da produção de vinho e mosto. 

§ 4o Destilado alcoólico simples de borras ~ 
o produto de 54,t 0 ~ 80:. GL ( ci_nqüenta e quatro 
graus e um décimo a oitenta graus Gay Lussac), 
obtido da destilação de borras fermentadas, pro
venientes dos processos da industrialização da 
uva, excluídos os resultantes da colagem azul. 

§ 5Q- Álcool vínico é o produto de 80,1° a 95° 
GL (oitenta graus e um décimo a noventa e cinco 
graus Gay lUssaC), otltido pela destílagem de vi~ 
nhos de até 13° GL -(treze 9rauS-G8y Lussac) e 
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de produtos e subprodutos derivados da elabo
ração de vinhos-, suco de uva e mosto concen
trado. 

§ 6~ Álcciol vínico retificado é o produto coin 
graduaÇão alCoólica mínima de95, 1° GL (noventa 
e cinco graus e um décimo de graus Gay Lussac) 
obtido da destt1o~retificaç:ão de vinhos de até 13° 
GL (treze graus ·aay Lussac) e de prOdutos e-sUb
produtos derivados da elaboração de vinho, suco 
de uva e mosto concentrado. 

Art. 18. Conhaque é a bebida com gradua~ 
ção alcoólica de 3&- -a- 54° GL (trinta e oito _a 
cinqti-entã e quatro graus Gay Lussac), obtida de 
destilados simples de vinho e/ou aguardente _de 
vinho e/ou álcool vínico e/Ou álcool víiilco retifica
do, envelhecidos ou não. 

Art.- 19. Brandy ou Conhaque Fino é a bebi
da com graduação alcoólica de 38° a 54° GL 
(trinta e oito a dnqüenta e quatro graus Gay LU§
sac), obtida de destilado alcoólico simples de_ v_i~ 
nho e/ou aguardente de viriho e/ou ã\cool vinlc:o 
eLou álcool vinico retificado, envelhecidos em to
néis de carvalho, ou de outra madeira de caracte
rísticas semelhantes, reconhecidas pelo órgão 
competente, "de capacidade máxima de 600_ (seis
centos) litros, por um periodo de 6 (seis) meses. 

§ 1~ O período de envelhecimento será com~ 
posto pela média ponderada de partidas com dife-
rentes idades. . 

§ 2~ A denominação "conhaque" usada isO
ladamente, e as denominações Brandy ou co
nhaque fino são privativas das bebidas obtidas 
exclusivamente de acordo com o caput dos arts. 
18 e 19- desta lei, sendo vedada a sua utilização 
para conhaques obtidos de quaisquer outros-des
tilados alcoólicos. 

§ J9 O Brandy ou conhaque fino serão clas
sificados por tipos, segundo o tempo de envelhe
cimento de sua matéria-prima, conforme dispo
sições do órgão indicado no regulamento. 

Art. 20. Bagaceira ou grappa ou graspa é 
a bebida com a graduaçãO alcoólica de 3Er __ a 
54° GL (trinta e oito a cinqüenta e quatro graus 
Gay Lussac) obtida do destilado alcoólico simples 
de bagaço de _uva fermentado e/ou do destilado 
alcoólico simples de borra, podendo ser adido
nado de açúcar, em quantidade não superior" a 
1 (um) grama por 100 (cem) mililitros. -

Art. 21. Pisco é a bebida com graduação al
coólicade 380-a 54P GL (iririta e Oito a 'dnqüenta 
e quatro graús Gay Lussac), obtida da destilaçâo 
do mosto fermentado de uvas aromáticas. 

Art. 22. Licor de:_conhaque Fino de Brandy 
é a bebida com graduação alcoólica de 18.;> a 
54° GL (dezoito a cinqüenta e quatro graus Gay 
Lussac), tendo como matéria-prima o conhaque 
ou Brandy, consoante definição do art. 19 desta 
lei. 

Art. 23. L1cor de bagace1ra ou de gi-appa é 
a bebida com graduação alcoólica de 1 ff a 54° 
GL (dezoito a cinqüenta e quatro graus Gay Lus
sac), tendo como matéria-prima a bagaceira d~fi
nida no" art. 20 desta lei. 

Art. 24. Vinagre é o produto obtido da fer
mentação ·acética do vinho. 

Parágrafo único. O vinho destinado ~ elabo• 
ração de vtnagre será acetificado pelo órga<;> ftSC~ 
lizador, na origem de embarque, onde sera an~h
sado, devendo ser lacrado o respectivo recipien!e 
no momehto da emissão da nota fiscal_ e ® guJa 
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de livre trânsito, devendo o órgão fiscalizador fazer 
a respectiva conferência no destino. 

Art. 25. O órgão indicado no regulamento fi
xará a metodologia oficial de análise e tolerância 
analítica para o controle dos produtos abrangidos 
por esta lei. 

Art. 26. Somente poderão efetuar a impor
tação de vinhos e produtos derivados da uva _e 
do vinho estabelecimentos devidarnente_registra
dos no órgão indicado no regulamento. 

§ 1" Os vinhos e _os derivados da uva e do 
vinho de procedência estrangeira somente pode
rão ser comercializados no País, se_ forem obs_er~ 
vades os Padrões de Identidade e Qualidade tuca
dos para similares nacionais, ressalvados os casos 
previstos pelo Ministério da Agricultura. 

§ 29 Para os efeitos deste artigo, serão obriga
tória a apresentação dos certicados de origem 
e de análise expedidos por organismo oficial do 
país de origem, além de análises de controle pelo 
Minístério da Agricultura. 

§ 3° Os Produtos referidos neste artigo so
mente serão liberados à comercialização e_m -~eu 
recipiente original, sendo vedada qualquer altera
ção de marca e classe, e deverão ser acondicio
nados em vasilhames de até (um) litro de capa
cidade. 

§ 4° Os vinhoS e derivados da uva e do vinho, 
quando destinados à exportação, poderão ser ela
borados de acordo com a legislação do país a 
que se destinam, não podendo, caso estejam em 
desacordo com esta lei, ser comercializados no 
mercado interno. 

Art.- 27. Os estabeJecimentos produtores, es
tandardiza dores e engarrafadores de vinho e deri
vados· da uva e do vinho, deverão ser registrados 
no Ministério da Agricultura. 

Parágrafo único. O registro de que trata este 
artigo terá validade, em todo o território nacional, 
pelo prazo de 1 O (dez) anos. 

Art._ 28. Os vinhos -e os derivados da uva e 
do vinho, quando destinados à comercialização 
e consumo, deverão estar previamente registra
dos no Ministério da Agricultura. 

Parágrafo Úhico. O registro de- que trata eSte 
artigo terá validade, em todo o território nacional, 
pelo prazo de 10 (dez) anos. 

Arl 29. Os viticultores, vitivinicultores, e vini
cultores deverão declarar, anualmente, ao órgão 
indicado no regulamento: 

l-viticultores --no prazo de 10 (dez) dias 
após a vindima, as áreas cultivadas, a quantidade 
da safra por variedade e a uva destinada ao consu
mo- ln natura; 

n -vitivinicultores- no prazo de 10 (dez) dias 
após _a vindima, as áreas cultivadas, a quantidade 
da safra por variedade, a uva destinada ao consu
mo in natura, a quantidade de uva adquirida 
e vendida, por variedade e, até 45 (quarenta e \ 
cinco) dias após a vindima, a quantidade de vi_- , 
nhos, derivados da uva e do vinho produzidos 
durante a safra, com as respectivas identidades; 

III-vinicultores- no prazo de 10 (dez) dias 
após a vindima, a quantidade de uVa recebida 
e vendida, por variedade e, até 45 (qtiilrenta e 
cinco) dias após a vindima, a quantidade de vi
nhos, derivados da uva e do vinho produzidos 
durante a safra, com as respectivas identidades. 

§ 1 o Os vinicultores e vitivinicultores deverão 
apresentar até o dia 10 (dez) de janeiro .do ano 
subseqüente, declaração das quantidades e iden-

tidades dos vinhos e derivados da uva e do vinho 
de safras anteriOres em depósito. 

§ 29 Para efeito de c_ontrole da produção, o 
órgão competente fiXará as margens de tolerância 
admitidas no cálculo do rendimento da matéria
prima. 

§ 39 Os viniculto~es e vitivinicultores deverão 
comunicar, ao órgão indicado no regulamento, 
ça®_~ntr~a de álcool eblico, bem assim manter 
um livro próprio de registro das entradas e empre
gos do produto. 

Art. 30. ~_No prazo de 75 (setenta e cinco) dias 
após o ténnino da vindima, será efetuado, pela 
autori_dade competente, um levantamento quanti
tativo e _qualificativo da produção de vinhos e deri
vados da uva e do vinho. 

Art. 31. Qs_estabelecimentos es~ndardiza
dores e engarrafadores de vinhos e de derivados 
da uva e do vinho são obrigados a declarar em 
documento próprio, que entregarão à autoridade 
competente até o dia 1 O de cada mês, as quanti
dades de produtos existentes em estoque no dia 
19, as entradas e saídas que ocorreram durante 
o mês e o estoque remanescente __ no último dia 
do mês correspondente. 

Art. 32. É permitida a venda fracionada de 
vinhos e de suco de uvas nacionais acondicio
nadas em recipientes adequados contendo até 
5 (cinco) litros, podendo este limite ser ampliado 
até 20 (virite) litros, a critério do órgão compe
tente, desde que os produtos conseiVem integral
mente suas qualidades originais. 

Parágrafo únicO. Os _limites fixados neste aiti
-Qo não se aplicam a estabelecimentos prodUtores, 
estandardizadores e engarrafadores. _ 

M 33. ~ proibido todo e qualquer processo 
de manipulação empregado para aumentar, Tini
tar oU produzir artificialmente os vinhos, vinagres 
e produtos deriVados da uva e dos vfnbos. 

Parágrafo único. Os produtos resultantes de 
-processo de manipulação vedado por este artigo, 
serão apreendidos e inutilizados independente
mente de outras sanções previstas em lei. 

Arl 34. As normas de fiscalização da produ
ção, circulação e comercialização do vinho, deri
vados da uva e do vinho e vinagres, nacionais 
e estrangeiros, constarão na regulamentação des
ta lei. 

Art. 35. -A execução deSta lei e seu regula
mento ficará a cargo do órgão indicado no regula
mento, que ·poderá celebrar convênios, ajustes 
ou acordos _com órgaos e __ entidades da adminis
tração federal, eStadOS~ Distrito Federal e terri
tórios. 

Art. 36. ',A il1fração às disposições deSta lei 
S:~rá apurada em processo administrativo e acar
retará, nos termos previstos em regulamento, a 
aplicaçáo das seguintes sanções: 

r- advertência; 
H-multa no valor-de até 5.000,00 (cinCo mil) 

OTN - Obrlgações do T esoum Nacional, ou ou
tro valor cuja base venha a ser ftxada por lei; 

III- inutilização _de produto; 

IV- interdição; 
V- suspensão; e 
VI-cassação. _ _ _ 
Parâgrafo único. As sanções- previstas neste 

artigo poderão ser aplicadas isolada ou cumulati-
vamente, quando for o caso. -

_ Arl 37. A administração pública poderá a do
tar medidas cautelares que se demonstrem indis
pensáveis ao atendimento dos objetivos desta lei. 

Art. 3& O detentor do bem que for apreen
dido poderá ser nomeado seu "depositário". 

Parágrafo único. Ao depositário infiel será 
aplicada a penalidade de multa no valor de até 
5.000,00 (cinco mil) OTN - Obrigações do Te
scuro Nacional, sem ·prejuízo da aplicação de ou
tras sarições previstas nesta lei. 

Art. 39. -A cirCulaÇão e a· cámerciallzação de 
borra e/ou bagaço só serão permitidas quando 
destinadas a estabelecimentos credenciados para 
efeito de filtragem ou para a produção de ácido 
tartárico efou seus sais, rações, óleo de sementes, 
enocianina e adub_o. 
- § 1 ~ Fica pennitida a venda ou doação do 

bagaço de uva ao agricultor. 
§ 29 A ''Enoi:iimiil.a" ·não poderá ser extraída 

dentro do estabelecimento vinificador. 
Art. 40. -A circulação de VinhoS em elabora

ção, borras líquidas, bagaço e mosto contendo 
ou não bagaço, só é permitida nas zonas de pro
dução, entre estabelecimentos da mesma empre
sa, ou para estabelecimentos de terceiros quando 
se tratar de simples depósito: 

Parágrafo único. No caso -de comercialização 
de vinho e/ou mostos contendo borras e bagaços 
nas zonas de produção, deverá haver prévia auto
rização do órgão fiscalizador. 

Art. 41. Para produtos envasados, somente 
poderá ter a denominação de determinada uva, 
o vinho 'rue contiver um mínirriO -cfe 60% (ses
senta por cento) dessa variedade, sendo o restante 
de variedades da mesma espécie. 

Art. 42. O órgão indicado no regulamento fi
xará aS riOtinas para o transporte -de uVa deStimida 
à industrialização. 

Parágrafo único. Para os efeitOs· desta lei, o 
Poder Executivo definirá e delimitará, por decreto, 
as zonas de produção- vitivinícolas no País, bem 
assim regulamentará o plantio de videiras e multi
plicação de mudas. 

Art. 43. O registro de estabelecimento e pro
duto, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização do vinho e dos dedvados da uva e 
do vinho, sob os aspectos sanitário e _tecnológico, 
serão executados de conformidade com as nor
mas e prescrições estabeleddas nesta lei e em 
seu regulamento. 

Art 44. O órgão indicado no regulamento 
definirá e classificará outro? pro-dutos derivados 
da uva e do vinho, ou com :Pase em vinho, não 
previstos nesta lei. 

Art. 45. O órgão indicado no regulamento 
- elaborará _a estatística da produção e comercia
lização da uva e do vinho e seus derivados. direta
mente ou por convênio com entidades públicas 
ou privadas. 

Parágrafo único. A estatística de que trata este 
artigo S:erá elaborada com base nas informações 
de que tratam os arts. 2", § 1 ~; 29; 30 _e 31 desta 
lei. 

Art. 46. A elaboração e a fiscalização de vi
nhos e derivados são atribuições específicas de 
profissionais habilitados. 

_Art. 47. Nas zonas de produção, é facultado 
ao vin[cultor engarrafar _ou envasaf vinhos e deri
vadOS-em instalações -Cie- terCeirOs, sob sua res
POnsabilidade, mediante a contratação _de serviço, 
por locação-temporária ciu permanente, cabendo 
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ao produtor a responsabilidade pelo produto, de- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nc, 96, DE 23 D_E 
sobrígado de fazer constar no rótulo o nome do .MAIO DE 1986 _ 
engarrafador ou envasador. -- SR. MINISTRO DE-ESTAJ;)O DA AGRICULTU-

M 48. Para efeito e cOntrole dos órgãos fis- RA 
ca1izadores, O$ re_cipientes de estocagem de vi-
nhos e derivados dª _ _yva e do vinho a granel, ExcelentissimoSenhor-PresidentedaRepública 
nos estabelecimentos previstos nesta lei, serão Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência 
obrigatoriamente numerados e çom respe-ctiva pára encaminhar anteprojeto de lei, que dispõe 
identificação. __ ~ sobre a produção, circulação e fiscalização da 

Art. 49. É vedada a comercialização de vi- uva; do vinho e seus derivad_os e dá outras provi~ 
nhos e derivados nacionais e importados que con~ déncías, 
tenham no rótul_o designações g:eqgráficas ou in- A elaboração deste anteprojeto foi precedida 
dicações té<:nicas que não correspondam à verda- --- de amplo debate com a classe empresarial, sendo 
deira origem e significado das expressões utili- realiza_das reuniões nas regiões produtivas, com 
zaàas. a presença de associações, indústrias e represen-

§ 1 ~ Ficam excluídos da proibição fixada nes- tantes dos agricultores, vinicultores e vitivinicul-
te artigo os produtos na.cionais que utillzem as tores com os órgãos especializados deste Minis-
denominações champanha, conhaque e Brandy, têfio e da entidade maior, ligada à ~ndústria do 
por serem de uso corrent~ em todo 0 T erritódo vinho, ou seja, a União Brasileira de Vinho -
Nacional. Uvibra. 

§ 2o Fi<:a permitido 0 us_o---ºº----termo '.'tipo .. , Trata-se de antiga e sempre renovada reivindi-
que poderá ser empregado em vinhos ou_ deriva- ca:Ção dos setores ligados à produção e industria-
dos da uva e q0 vinho cUjas caraci.e"rísticas corre~- lização do _vinho ~ dos produtores de uvet. 
pendam a produtos clássicos, as quais serão defi- Tenho a sublinhar qUe, por mais de vinte anos, 
nidas no" regulamento desta Jei. _,_ o Ministério da Agri~ultura se propôs a oferecer 

Art. 50.- A execuçãO-da presente lei ficará a a devida solução à matéria. 
cargo -do órgão indicado no regulamentQ, que EstoU- ceifo- de que est~ proposição legislatrva 
terá sede no estado maior prOdutor de vinhos atende aos _reclamOs dos _setores nela in_teressaK 
do País. _ - · - do~,_além _de_visar ao beneficio do consumidor. 

An. 51. O órgão indicado no regulamento -·-E também de assinalar que, pelas exigências 
providenciará a execução do caçlastrameritci da de" qualtficaÇão ào produto nacional, o presente 
viticultura brasileira, com a maior urgência possí- ante-projeto poderá oferecet con_diç;ões de; tomar 
vel e determinará, ouvido o setór pr~dutivo da O-vinho nacional e os derivados da uva compe-
uva e do vinho, como .as informações dos produ- titivos ·com similares ~trãiig'eiros da melhor quaM 
tores serão prestadas a fim de manter o cadastra- !idade. 
menta atualizado. Esté anteprojeto está, pois, a merecer a superior 

Art. 52. Esta lei set:á reglllamentada no prazo apreciação· presidencial e em condições de ser 
de 60 (sessenta} dias, contado na data de sua subnietido à elevada decisão do egrégio Con-
publicação. - -gre-sso NacionaL 

Art. 53._ E_sta l€;:1 enua-em:vrgor na data _de Valho-me do ensejO para renovar a Vossa Exce-
sua publicação. lência protestoS do meu mais profundo respeito. 

Art. 54. Revogam-se as d_isposições em c_on- - J~sé Samey. 
trário, especialmente as Leis n"' 549, de 20 de 
outubro de J 937 e 2.795, d~ j2 de junho de 
1956; e Os De_cretos-LeiS n"' 826, de 28 de outl..!.l;>ro 
de 1938; 3.582, de 3 çle Sete'mbro de 1941; 4.327, 
de 22-de maio de 1942; 4.695, de 16 de setemhfo 
de 1942;--8.064, de _1_0 de outubro de 1945; e 
476, de 25 de fevereir_o de 1969. 

MENSAGEM N" 237, DE 1986 

Excelentíssimos Senhores Membros do _ Co_n
gress_o _Nacional: 

Nos termos_do art:. 51 da ConStitUição f'e,deral, 
tenho a honra de submeter à elevada delibel-ação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição -de Motivos do Senhor Ministro de estado 
da Agricultura, o anexo projeto de lei que ·_:dispõe 
sobre a produção. cit:culação ~ come~:cializaç:~o 
do vinho e derivados de uva e do vinho. e dá 
outras providências". . _ _ _ 

Brasília, 13dejunhode 1986.-_JOséSam-ey. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

, DECRETO-LEI N' 826, 
DE 28 DE OUTUBRO DE 1938 

-·- ·-Mocfilica ~_Lei n"549, de2.0 de Outubro -<te 19;37. · · · · · 

O Presi_çlente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art:. 180 da ConstituiÇão 
Federal, decreta: 

Art. 1 ~ Ficam alterados os a$. 21- ~- 26 da 
Lei no 549, de 2"0 de pUtubro de 1937, e acréSCidos 
dois artigos nessa lei, nos teiJT"lOS _s~gUint~: 

"Art. 21. Para O cumprimento dá pre
S(:nte lei e seu regf,.\lamento, ficam criados, 
na Quarta Seção Técnica do ~ervíço de Fruti
Cl.Jltura, _do Ministério çla Agricultura, as se
guintes _dependências: 

a) um laboratório central de enologia. 
·eom sede na capital federal; 
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J? )_ tr_ê_s estações de enologia, com sede 
nõs Estãdos dÓ Rio Grande ào Sul, São Paulo 
e Minas Gerais; 

c) treze subesta_ções de enologiã, sendo 
quatro com sede no Estado do Rio Grande 
do Sul, duas no Estado de Santa Catarina, 
uma no Estado do Paranà., duas no Estado 
de São Paulo, duas no Estado de Minas Ge
rais, urna no Estado do I;_spírito Santo e outra 
no Estado de Goiás; 

d) doze postos de análise controle (la,boM 
· ratórioS}, -sendo dois com sede no Estado 

do Rio Grande do Sul, um no Estado de 
Santa Catérina, um no Estado do Paraná. 
dois no Estado de São Paulo, UtTl no Estado . 
do Rio de Janeiro, um no Estado de Minas 
Gerafs, um_ no Estado de_Pemambuco, um -
no Estado do Espírito Santà, um· nO Estado 
da Bahia e outro no Estado do Pará. 

Art. 22. Ficam criados curso-s para divul
gação, aperfeiçoamento e especialização de 
conhecimentos sobre viticultura e enologia, 
destinados, respectivamente, a viti ou vinicul
tores, técnicos e agrônomos. 

Parágrafo único. Fica estab~elecida uma 
gratific.ação de função de 9:QOQ$QOO anuais, 
pari 6 funcionário que ror designado para 
ministrar esses cursos. 

Art. 23. As ~belas do quadro único do 
Mini$tério da Agric:ultura ficam Jllteradas de 
acordo com 'ª·s que acomparlham esta lei. 

Art. 24. O _di'Çamento da despesa para 
1939 -consignará dotação para os -cargos 
criados por esta lei, para pagamento da grati
ficação de função estabelecida no parágrafo 
óhfco doart. 22, para próvitnento de 25 vagas 
na classe "G'.--da_c:a,n:ei[a de Agrônomo D.P. 
P. V, do qua.dro único do Ministério da Agri
cuhura. 

Art. 25. CÕmo receita para atender As 
despesas do serviço federal instituído pores
ta lei, ficam ciiadas as- taxãs de $005 por 
litro de vinho nacional produzido: $005 por 
litro de _vinho de frutos diversos; $005 por 
litro de vinagres: $050 por litro de aguardente 
de vi~ho_ ou graspa: S 100 por litro para _os 
vinhOs estrangeiros e outros derivados da 
ova, importados. 

Art. 26. Fica aberto o crédito especial de 
2.500:000$000 para instalação- das reparti
ções criadas pelo art. 2 r da presente leí. 
- Art. 27. E conc_ediclo wn ano_ de prazo 
aos interessados para procederem à substi· 

- tuiç:ã.o dos rótulos, de modo a não contra
riarem as disposições desta lei. 

Art. 28. Revogam-se as disposições em 
-contrário." -
Rio de Janeiro, 28 de outUbiO de 1938. 117~ 
da Independência e da República. - GEJ'Ú
UO VARGAS, Fernando Costa. A. de 
Souza Costa. --
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DECRETOCLEI N' 3.582 
DE 3 DE SETEMBRO DE 1941 

::: 

Dispõe sobre a rotulagem dos vinhos 
e derivados, para venda no tenitório na~ 
clonai. 

O Presidente da República, usando. da atribui
ção que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
e co.nsiderando que os vinhos e derivados são 
produtos de natureza biológica, passíve!s de sofre
rem modifiCações e transformações, desde a sua 
elaboração, atê o seu consumo final, merecendo 
assim tratamento e cuidados espedais, diferentes 
dos dispensados aos demais gêneros alimentí
cios: 

Considerando que, nessãs condições, os vinhos 
e derivados necessitam um controle diverso do 
empregado para os demais pi-odutos de natureza 
industrial: 

Cal. de Leis- Vol. V _ 13 
Con$jderando que esse controle, que é de natu

reza analítica, tem de ser exercido sobre todas 
as partidas de vinhos e derivados ao saírem das 
respectivas zonas de produção ou ao entrarem 
no país, em se tratando de produtos estrangeiros; 

Consjderando que, nessas condições, não é 
possível fazer constar da respectiva rotulagem a 
indicação das análises, pois estas variam para ca-
da partida; -

Considerando, outrossim, que o Laboratório 
BromatoJógico, ao quaJ s_e referia o art. 7Q, § a~, 
item 2, do regulamento aprovado pelo Decreto-lei 
n" 739, de 24 de setembro de 1938, pcisSou a 
constituir uma dependência da Prefeitura de Dis
trito Federal; e 

Considerando, finalmente, que, de acordo com 
o disposto na ~ei n" 819, de 20- ae outubro de 
1937, e no regulamento aprovado pelo Decreto 
n" 2.499, de 16 de março de 1938, a fiscalização 
da produção, circulação e distribuição dos vinhos 
e derivados, no território nacional, passou a cons
tituir atribuição do Ministério da Agricultura. 

Decreta: 
Art 1 Q A rotulagem dos vinhos e derivados, 

de produção nacional, bem como dos estrangei-
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- rciS )ffipOrtados, eXpo_s~os ,fVenda e COf?-Sumo pú
blico, em qualquer ponto do território nacional, 
a partir de 19 de novembro de_ 1911, dever~_ ser 
feita de acordo com o disposto no art. 24 do 
regulamento aprovado pelo Decreto n" 2.499,_de 
16 de março de 1938, observadas as prescrições 
constantes deste decreto-lei. 

ParágrafO úniCo._ Fica prOrrogado, até 1" de 
novembro- de 1911 ,_ o prazo de que trata o art. 
27 da Lei n" 549, de 20 de outubro de 1937,_ 
modificada pelo Decreto-lei nQ 826, de 28 de outU
bro _de 1938_, para os interessados procederem 
à substituição dos rótulos que atualmente empre
gam para os vinhos e derivados, a fim de adap
tá-los às exigêndas deste decreto-lei. 

Art._ 2" Na rotulagem dos vinhos de mesa e 
dos vinhos licorosos, quando engarrafados pelos 
respectivos produtores, nas zonas de produção, 
são obrigatórios os seguintes dizeres: 

a) marca do produto; 
b) tipo e classe_ do pro9uto (art. 6", itens 1Q 

e zo do regulamento aprovado pelo_ Decreto n9 

2.499, de 16 de março de 1938); 
c) nome do produtor e número do respectivo 

registrO ·no Laboratório Central de Enologia, do 
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronô
micas do Ministérjp da Agricultura (art. 7Q da Lei 
nQ 549, de 20" de outubro de 1937_, combinado 
com o art. n~ 19 do regulamento aprovado pelo 
Decreto n~ 2.499, de 16 de março de 1 938); 

d) local e ano da produção. 
Art. 3~ _ Na rotulagem dos sucos e do_s vinhos 

-'dEdrutas, bem assim na dos filtrados doces, en~ 
garrafadas pelos respectivos produtores, nas zo
nas de produção, são obrigatórios os seguintes 
dizeres: 

a) marca do produto; 
b) nome da fruta que houver dado origem ao 

produto, em caracteres nítidos e de igual tamanho 
(art. 35, do regulamento aprovado pelo Decreto 
no 2.499. de 16 de março de 1938); 

c) nome do produtor e número do respectivo 
registro no Laboratório Central de Enologia do 
Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronô
micas, do ~inistério da Agricultura (art. 7o da lei 

§ 19 de_29 de outuQro de 1937, combinado 
com o art. · 19 do regulamerito aprovado pelo de
c~to n°_2.499, de 16 ele março de 1_9~.8); 

d) locaJ e ano da produção. 
Art. 4o Na rotulagem dos vinhos compostos, 

engarrafados pelos respectivos produtores, nas 
zonas de produção, são obrigatórios os seguintes 
dizeres: _ 

a) marca do produto; 
b) esp~ie de produto (vermute, quinado, gua~ 

ranado etc.); __ __ --
C) nOrTie do produtor e localidade da produção; 

-d) número do registro do produto no Labora
tório Central de analogia, do Centro N_acional de 
Ensino e Pesquisas Ag'ronõmicas, do Ministério 
da AgriCultura- (art, 40, § 2" do regulamento apro-

- vado pelo Decreto no 2.499, de 16 de março de 
1938). 

·-Art. 5o . Na-rotulagem dos~Vinagres, engarra
fados pelos respectivos produtores, nas zonas de 
produção, são obrigatórios os seguinte dizeres: 

a) -riiarca do produto;_ 
b) declaração da matéria prima-que houver 

dado origem ao produto;. 
c) nome do produtor e localidade da produ

ção; 
d) número do registro do produto no Labora

tório Central de geologia, do Centro Nacional; de 
_Ensino e PesquiSas Agronómicas, do ministério 
da Agricultura (portaria n~ 37 de 1 O de fevereiro 
de 1910). 

-Arl 6° Na rotulagem das aguardentes de vi
nho (conhaques) nas aguardentes de bagaço de 
uva (graspas e bagaceiras), bem como aulas 
aguardentes derivadas de quaisquer outras frutas, 
simples ou impostas, são obrigatórias os seguin
tes dizeres: 

a) marca do produto; 
b) declaração da matéria prima que houver 

dado origem ao produto; 
c) nome do produtor e localidade da produ-

ção; , . 
d) ano da produção; 
e) número do registro do produto no Labora

tório Central de fiologia do Centro NacionaJ de 
Ensino e Pe"squisas Agronómica ao ministério da 
Agricultura (portaria n~ 161, de 5 de maio de 
1941). 

Parágrafo único. Quando se tratar de aguar
dentes compostos art. 56 do regulamento apro
vado pelo decreto n" 2.499, de 16 de março de 
1938}, será também obrigatório a palavra "com
posta" seguia do nome da substância ou substãn
das adicionadas. 

Art. 7? Na rotulagem dos espumantes, são 
obrigatórios os seguintes dizeres. 

_ a) marca do produto; 
b) nome do produtor e número do respectivo 

registo ao Laboratório Central de Ecologia do 
Centro Nacional de Ensino e PesqUisa Agronó
micas, do Ministério da Agricultura (art. 7~ da lei 
núrnero_519, de 20 de outubro de 1937, combi
nado com o art. 19-do regimento aprovado pelo 
decreto n" 2.499, de 16 de março d~ 1988); 

c) localidade e ano da produção. 
§ 1?Quafldo se -tratar de espumantes obtidos 

pela fermentação em garrafas, será também obri
gatória uma 4as seguintes indicações. 

a) fementação em garrafas; 
b) método champanhense. 
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§ zc Quando se tratai' de e_spumantes obtidos 
pela fermentaçAo em recipientes fechados, de 
grande capacidade, a seguinte indicação: 

a) fermentação em grandes recipientes. 
§ 3~ Quando se tratar de espumantes obtidos 

pela adição de gás carbónic_o, a seguinte indica
ção: 

a) espumante, gaseificadO. 

Art. 8'' Na rotulagem de qualquer dos produ
tos a que se refere este decreto.-lei •. quando o 
seu engarrafamento for feito pela zona de produ
ção, ou por pessoa ou entidade diverSa do r~..spec
tivO produtor, além dos dizeres já menci_onados 
para cada caso, sem também obrigatória a se
guinte indicação: 

a) nome do engarrafdor, localidade do engar
rafamento e a mero do respectivo registro no La
boratór_ip Central de EC::,logia, o Centro NaciOnal 
de Ensino _e Pesquisas Agronômicas, do Ministério 
Agricultura (art. wO da lei nn $49. de ?O de outubro 
de 1988 Combinado como o art 19 çlo regula
mento aprovado pelo decreto nn 2.499, de 16 
de março de 1938). 

ParágrafO único. A indiCação de qu~ _trata a 
alínea a deste a_rtigo, bem como a do ano de 
produção, podem constar de etiqueta apostas aos 
redpiefltes, quando não constarem dos repec
tivos rótulos. 

Art. 9' Na rotulagem dos vinhos estrangeiros, 
quando engarrafados n_o território nacional, são 
obrigatórios _os seguí11tes _d[~r: 

a) marca do prodUto; 
b) tipo e ·classe do produto; 
c) precedência do produto~ 
d) localidade do engarrafamento, nome do 

engarrafador e mero d.o_ respectivo registro no 
Laboratório Central de EnOIQQ.iã, CentrO Naçional 
de Ensino e PesquisasAgronômic_as. do Minist_ério 
da_ Agricultura (art. 7n d.a lei n_n_5i9, de 20_de 
outubrc. de 1988 com&i.na:dop çom o_ art. 19 _do 
regulamento aprovado pelo decr~to n:' _2.499 .. de 
16 de rilarço·de .1938). · 

Art. 1 O. t"'a rotulagem dos vínag~es ~tran
geigos, quando garrafadas no territôriQ _!laçional, 
são obrigatórios os seQuinte dizeres: 

a) marc" do produto; 
b) espécie do produto, quanto à matéria-pri

ma empregada em sua elaboração; 
c) procedência do produto; 

d) localidade do engarrafamento, nome do 
engarrafador e mero dQ rewectivo registo no La
boratório Central de Ecologia, Centro Nacional 
de Ensino e Pesquisas Agronômica do Ministério 
Agricultura (art. 7" da lei_nn 549, de 20 de outubro 
de_ 1937,_ çombi_nacjo com _o art. 19 do regula
mento apre· tdo pelo decreto núMero 2.499, de 
16 de março de 1938). 

Art. 11. Na rotuli';lgem das aguardentes de vi
nho, dos conhaques das bagaceiras, bem Como 
das aguardentes de frutas, estrangeiros, quanto 
engarrafados no território J1~Kiona1, são obriga
tórios os seguintes diz~Jçs;_ 

a) marca do produto; 
b) especie do produto, quanto à matéria pri· 

ma empregada na elaboração; 
c) procedência do produto; 
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_ d) . d) localidade do engarrafamento, nome do 
engarraf~dor e número do respectivõ iegistro rio 
Wtl:>oratór_io Çeiltral de Enologia, do Centro Nacio
nal de EnSino e Pesquisas Agronômicas, do Minis
tério da Agricultura (art. 7~ da lei n~ 519, -de 20 
de o_utubro de_J 2937, combinado com o art 19 
do regulamento _aprovado pelo decreto número 
2.199, de 16 de março de 1938). o 

__ Art. 12.- Para os vinhos, sucos de fi-uias, fiftia
dos doces, Vinhos cOmpostos, vinagreS, corlhá
ques, aguardentes_ de vinho, de bagaço de -uva 
e de frutas, espumantes em geral, estrangeiros 
quando importadoS já engarrafados, é também 
obrigatória, no--rOtulo ou em-etiqueta aposta aos 
recipientes, a seguinte ind_icação: _ 

a) nome e registro do respectivo importador 
ou do distribuiQor no Laboratório Central de Eno
logia, do Centrõ Nacional de Ensino e Pesquisas 
Agronômicas, do Ministério da Agricultura ( art. 
7" da Lei n" 549, de 20 de outUbro de !93 7. 
combinado com o art. 19 do regulamento apre

. vado pelo Decreto no 2.499, de 16 de março de 
1938). . 

Art. 13. De conforiTiidade com a jeglslação 
vigente, para -os produtos -a -que se refere este 
dec:;reto-JeL quando da produção nacional, além 
~os,_d~z:t~.e~ m~_!!çi?'lé!9?s par:_a_ __ cada caso,_ ,~m
bêm são _obrigatqrias a~ seguintes indicãções: 

al_<~-__ declaração "lndústrias_Brªsileira"; · 
b} a graduação alcoólica d6_ produto, para os 

vinhos.e as aguardentes. - " 
M _14. _A rotl,Jla_gem. dp_s prÓdutos a que· se 

refere este clecr.eto-lei s~r~- f~it?:J r a fogo ou 'tinta 
indelével, quando se tratar de vasilhame de ma
deira, e pór- meio de rótulos impressos, quando 
o recipiente for de oUtrã natureza (art. 24, s 1n 
do regUlamento aprOvado pelo Decreto n~ 2.49-9: 
de 16 de março de -1938). - · 

Art 15. Revogam-se as disposições em c~n
trário. 

Rio de Janeiro, 3 de SeterTi~ro de 19 n' i~g·: 
da Independência e 53 da República. - GETCJ
LIO VARGAS, CàrloS de Souza Duarte, A. 

_.de Spuza_ Costa. 

DECRETO-LEI N· 4.327 
De 22 de maio de 1942 

· t~lsPOe sobre o Uso_ de_ denominação "co-
nhàque"· · · - · 

O Presidente da República usando da atribuiçãp 
que lhe confefe o artigo 180 da Constituição, de
creta: 

Art. 1"' A denominação "conhaque" é, _ _flos 
termos· do art. 55 do Regulamen~ aprovado pelo 
Decreto-lei n~ 2.499, de 16 de março de 1938, 
privativa das destilações do vinho e dos vinhos 
de frutas, como tais considerados apenas os pro· 

- dutos a que se referem os arts. 1 ~ e 35 do mesmo 
regulamento. 

Parágrafo único. Quando o conhaque provier 
da destilação __ de vinhos de frutas, o_ nome desta 
constar, obrigatoriamente, da rotulagem do pro
duto. Ex: •·conhaque de Laranja", "Conhaque de 
Caju~, etc. - - --

Art. 2~ Para os produtos obtidos pela destJ1a
ção do suco fermentado da cana-de-açúcar, adi
cionados de substâncias aromáticas ou_ medici
nais, de uso permitido, é facultada a reçlução das 
denominações "Conhaques de alcatrão, de mel, 
de gengibre, etc", e semelhantes. 

Art. 3o OS produtos a que se refere este de
~reto-lei, fica~_ s_ujeitos ao registro no Laboratório 
Central de Enologia, do Centro ['jaclOnãl de Ensi
·no e PesquiSas Agronômicas, do MinistériO da 
Agricultura, 6os termos da Porta,ria n~ 1~, de 
5 de maio de 1941,-e-do artL6o do Decreto-Lei 
n<> 3.552,-d~ 3 de_ setembro_de 1941, bein como 
ao controle quã.litativo e q~ntitativo, por parte 
do referido laboratório, em tudo que se relacionar 

-com· á sua produção, circulação e distribuição 
no País. - ·· 

Art. .:v OS prOdutos a que se refere o art. 2• 
deste decreto-lei, além das demais_ eXígê-ncias re
gulamentares, trarão, obrigato.riamente, nã sua ro
tulagem, a declaração "Elaborado à base do 
ag~"ãrdente de cana de açúcar", em caracteres 
perfeitamente legíVeis. 

Art. 5o O Ministério da .A.gricultura, baixará, 
por intermédio do Laboratório Central de Enolo· 
gia, do Céntro Nacional de Ensino e Pesquisas 
Agronómicas ·as necessárias inst:rUções de ordem 
técnica, fiXando as características e os índices ana
líticos aos quais dever.ão obedecei- os pf.odutos 
de que trata este _decreto-lei. 

Arl 6~ OS_ produtOS a que se refere este de
--êreto-lei, ficarit sujeitos ao pagamento das taxas 

instituídas- rio art. 25 da LeL n" 549, de" 2b de 
outubro de 19.37, medificaCia pelo Decreto-Lei n• 
826, de 2'8"de" outUbro de 1938, na base de 
$Q50(cinqüenta reis) por litro prOduzido. 

Art. 7~ Este decr~to entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contr:.\ÍriQ._ _ - -

Rio de· Jaileiro~ 22 âe ·ma:io" de 1942.- 1~Ü<F da 
Independência e 54_0 da República. - GE'td:U:O 
VARG~:S-:- ~polonlo SaUes. 

\;iECRETO-LEI N' 4.695 
DE 16 DE SETEMBRO D!Õ ) 942 

Dispõe sobre a cobrança da taxa a que 
se refere o art. 25 da Lei no 549, de 20 
de outubro de 1937, módfftcada pelo De
creto~Lei no 826, de 28 de outubro de 
1938, e dá outras providências. 

_o Presidente da República, usando d.ã.a):ribui· 
çâo que lhe confere o artigo 150 da Constituiç~o. 
decreta: 

. Ar( 1~ Ã arrecadação das !axas:ç;ie que trata 
o art. 25 da Leí i}o 549, de 20 de outubro de 
1937, mo_9ificada pelo Decretrq~Lei nn -826, de 
28 de outubro de 1938, far-se-á Pela forma cons
tante dos artigos seguin_tes. 
__ Art. 2~ __ As taxas que incidem Sobre ·-vinhos e 

outros derivados da uva, de origem estr~ngeira, 
serão arrecadadas pelas alfândegas e mesas de 
rendas alfandegárias, juntamente com os direitos 
de importação para consumo e demais taxas 
aduaneiras. 

§ 1 o-· No porto do _Rtg de Janeiro e nos portos 
situados nos estados em QUe fundooã{n depen· 
dências do Laborªtório Central de. Enologia, do 
Centro Nacional de Ensino e Pesq~isaS Ãgr0nô~ 
micas, dO: Ministério da Agric~ltura, os despachos 
de tais produtos s_ó_ se_rão p_rocessados pelas alfân· 
degas mediante a apreSentaçao. pelo importador, 
do certi_fi_çaçlo de inspeção fornecido pelas repar
tiçõ~s referidas. 
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§ 29 Nos demais portos do País, a entrada 
de :vinhos e derivados estrangeiros, importados, 
obedecerá às instruções que serão b_aixadas, em 
conjunto, pelo Laboratório Centra_J de- Enologia, 
do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agro· 
nômicas, do Ministério da Agricultura e pela Dire-
toria das Rendas Aduaneiras, do Ministérío da Fa~ 
zenda. 

Art. 3" As taxas -incidentes sobre vinhos e de· 
rivados de produção nacional serão arrecadadas 
pelas exatorias federais juntamente com as taxas _ 
de Impo-sto de Consumo -a- qUe ·~e-·acham sujeitos 
esses produtos. 

Parágrafo único. Para os fins deste a-rtigo se
rão baixadas, em conjunto, as necessárias instru· 
ções pelo Laboratório Central de Enologia, do 
Centro Nacional de Ensino-e PesquiSas Agronô· 
micas do Ministério da Agricultura e pela Diretriz 
das Rendas Internas, do Ministério da Fazenda. 

Art. 4~ As repartições do Ministério da Fazenw 
da que, na forma deste decretowJei, efetuarem a 
arrecadação das taxas mencionadas no art. 1' 
remeterão, semestralmente, ao Laboratório Cenw 
trai de Enologia, do Centro Nacional de J;nsino 
e P~squisas Agronómicas, do Ministério da Agri· 
cultura, para efeito de controle da produção, drcu· 
lação e distribuição dos vinhos e derivados, que 
lhe compete exercer um mapa demonstrativo das 
taxas arrecadadas. 

Art. 5Q As instruções a que se referem os· arts~ 
29 e 3o deverão ser baixadas dentro de 30 (trinta) 
dias da data da publicação deste decretowJeL 

Art. 6° Revogam-se as disposições_ em con· 
trário. · 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1942, 121 ~ 
da Independência e 54n da República. - GETá
UOVARGAS-A.deSouzaCosta-Apolõ· 
nlo Sanes. 

DECRETO-LEI N" 8.064 
De 1 O de outubro de 1945 

Institui o registro especial de estabele· 
cimentos de produção, estandardização 
e engarrafamento de vinhos e derivados, 
e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando-"dá" atribui
ção que lhe confere o artigo 180 da Constituição, 
decreta: 

Art 1 ~ Fica criado, em caráter obrigatório e 
gratuito, o registro Especial de estahelecimentos 
de produção. Estandardização engarrafamento 
de Vinhos e Derivados, para todos os estabeleciw 
mentes,_ existentes ou que vieram a existir no País, 
e que produzam, engarrafarem ou es.tndardizem 
vinho e derivados. 

Parágrafo único. Esse registro -fica a cargo do 
Instituto de Fermentação, do SNPA. do CNEPA, 
do MinistériO da Agricultura. 

Art 2~ A inscrição no registro instituído por 
este decretowlei somente será concedida nos esta
belecimentos cujos proprietários ou arrendatários 
estiverem devidamente incritos ou que se façam 
previamente inscrever, como produtores, engar
rafadores ou importadores de vinhos e derivados, 
no Registro Vitivinícula, mantido pelo Instituto de 
Fermentação, do SNPA, do CNEPA, do Ministério 
da Agricultura, nos termos do art. __ 7~ da Lei n• 
549, de 20-10-37,_ combinado com o art. 19 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto no 2.499, de 
16-3-38 e art. 47, item I, d<;> Regimento ?C? Ce!1tr9 
Nacional de Ensino e Pesquisas AgronôffiicaS. 

do Minis~Jjo da AgricuJtura, aprovado pelo Decre
to nç 16.787, de 11-10-44. 
_ Art 3~- -A inscrição no registro vitivinícola será 

privativa e obrigatória, a partir desta data, para: 
I- produtores de vinhos de mesa, de vinhos 

licorosos, de _vinhos éspumantes, de vinhos de 
frutas, de vinhos ca.mpostos, de vinagres, de 
aguardentes de vinho, de conhaques, de aguar· 
dentes de frutas, de conhaque de frutas, que de 
frutas, de conhaques compostos, de aguardentes 
compostas e de sucos de _uva e de outras frutas; 

II-engarrafadores de quaisquer desses pro
dutos nacionais ou estrangeiros; 
-~ Hl- importadores de quaisquer desses produ
tos de procedência estrangeira, embora não pro
cedendo ao seu engarrafamento. 

Párágrafo único. Ficam isentos de inscriçao 
no registro Vitivirlícola os comerciantes desses 
produtos, nacionais ou estrangeiros, desde que 
recebam os mesmos já engarrafados de firmas 
individuais ou coletivas, devidamente registradas. 

Art. 4o Ficam revogados o Decreto no 9.429, 
de 22w5-42, e os §§ 8? e 9" do art. 20 do regula· 
m·ento aprovado pelo Decreto n~ 2.499, de 
16-3-38. 

Parágrafo únicO.- De conformidade com o que 
estipula este artigo fica disperiSado o uso da "Eti-
queta de lnspeção". -- - -- - w-

-Art 5" O livre, trânsito e o controle dos volu
mes de vinho e derivados, em todo o território 
riaciona/, passarão a ser exercidos unicamente 

_ pelo certificado de análise mençionado no § 1"' 
do art. 20 do Regulamento aprovado pelo Decreto 
-il"?:499,de-r6~3w38, e dÕ qual constará, obrigato
iíaininte; a numeração dos volumes a que se 
referir. 

Art. 6~ O Presidente da República expedirá 
normas para o cumprimento deste decreto-lei. 

Art. 7"' Este Decreto-lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. & Revogam-se as disposições em con
trário. 

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1945, 124• 
da Independência e 57? da República. - GETÓ:· 
UO VARGAS, Apolônlo Salles. 

LEI N" 2.705 
DE 12 DE JUNHO bÉ l!Í56 

Dispõe sobre a fabricação e comércio 
de vinhos, seus derivados e bebidas em 

----geral, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a segUinte lei: 
- :Art 1 ~ Vinho é o produto obtido pela fermen

tação ~lcoólica de uva madura esmagada ou de 
suco de uva madura. 

Art. 2~ São considerados vinhos compostos 
as bebidas alcoólicas denominadas "vermutes" 

-e •~quinados", obtidos com a maceração ou destl· 
lação de plantas amargas, aromáticas, inócuas, 
e vinho natural de uva ou de outras frutas e, no 
máximo 20% (vinte por cento) de âlcool em volu
me, permitindo~se a adição de açúcar puro, saca
rase e··gJicose, e até 10% (dez por cento) de álcool 

-etnico puro, retificado. 

"Parágrafo Lirlrco. Com·o nesses, nós demais 
vinhps compostos, em geral, também é obriga· 
-tOrio o emprego de 70% (Sêtenta por cento) de 
vinhO- ríatural de uva ou de outras frUtas. 
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Art. 3~ O destilado do vinho obtido pela fer
mentação alcoólica de uva madura esmagada ou 
do suco da uva madura, depois de envelhecidos. 
denominawse c_onhaque. 

__ Art. 49 O produto obtido pela destilação do 
bagaço de uva ou dos resíduos da unificação, 
denomina-se "graspa" ou "bagaceira". 

Art 59 Nas zonas em que seja tradicional, na 
data da publicação desta lei, será permitida a fabri
cação de conhaques compostos, elaborados à 
base de álcool ou aguardente, alcatrão ou gen· 
gibre. 

Parágrafo único. Dentro de 120 (cento e vinte, 
diasda publicação desta lei, o Poder Executivo 
delimitará, por decreto, as zonas a que se refere 
este artigo. 

Art. 6° As designaçõeS aqui especificamente 
atnbuídas aos vários produtos relacionados nos 
artigos anteriores, são, quanto ao seu uso e em
prego, privativas deles, ficando, assim, expressa
mente proitiidas tais designaçQes para outras 
quaisquer bebidas, sob pena de apreensão e inuti· 
Jização, independente da aplicação de outras san
ções legais. 

Art. 7o .O prodUto resultante da industrializa
ção.de frutas frescas, como laranja, caju, abacaxi, 
e outras, poderá conter, no rótulo, o vocábulo 
vinho, desde que seja, expressamente, seguido 
do nome da fruta que lhe deu origem. 

Art s~ Os sucos de uva, os filtrados e os vi· 
nhos frizantes podem sofrer gaseificação até 1,5 
atmosferas de anidro carbõnico. 

Art. 9~ Anualmente o Ministério da Agricul
tura fixará a época do início da fabricação de 
vinho. 

Art. 1 O. Sempre· que assim jUlgar necessário, 
o Ministério da Agricultura determinará o Ievantaw 
menta dos es_toques na zona de produção. Esse 
levantamento, entr_eté!ntoJ é obriga_tório antes de 
iliiciada a fabiiCaÇ:ãO e depois desta. 

Art. 11. Sempre que .entender- necessário, o 
órgão _compete_nt~ mediante recolhimento de 
amostras, promoverá a análise dos vinhos e deri
-vados, e dos delnais Piodutos mencionados nesta 
lei, para determinação das características analí
ticas, fornecendo, então, o competente certificado 
ao interessado. 

Parágrafo único. Vetado ... 

Art. 12. Dentro de 12 (doze) meses a partir 
da data da publicação desta lei, o Ministério da 
Agricultura estudará, com as classes produtoras, 
medidas que permitam árientar o consumidor so
bre os preços de venda dos produtos vinícolas. 

Art. 13. O início das vendas dos vinhos será 
fiXado anualmente pelo Ministério da Agricultura. 

Art 14. As importações de vinhos só serão 
permitidas quando esse produto venha em emba
lagem original estrangeira, porém, acondicionad9 
em litros ou recipientes _de menor capacidade. 

Art. 15. . _Dentio_ de 90 (noventa) dias, o Poder 
Executivo regulamentarã a _presente lei que, revo
gadas as disposições oern contrário, entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 1956; 13~ da 
__ln4ependência e 59_9 da RepúbliCa. - JOSCE
UNO KOBTJSCHEK, Ernesto Domelles. 



Setembro de 1988 DIÁRIO DOCONClRESSO NACIONAL (Seção 11) 

DECRETO-LEl N' 4 76 
De_25 de fevereiro de 1969 

Regula a produção, a circulação da uva 
e dos vinhos, bem como dos seus deriva· 
dos, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que. lhe são confeJj@_s_ pelo § 1 ~ do "'rtigo 
2° do Ato lnstitucionaln~ .!?. de 13 de_dezembro 
de 1968, dec:reta: . . . 

Art. 1 ~ Este decreto-lei regula a produção, a 
circulação e:-o consumo_ @s_Yinhos e seus de(iva
dos, assim como dos vinagres, fixando normas 
para o controle _e a fi.sça]j~_ção desses produtos. 

Art. 2n A denominaçãO vinho, para Os efeitos 
deste decreto-lei, é reservada unicamente ao pro
duto obtido pela fermentação alcoólica do mosto 
da uva fresca e_ madura. . 

§ 1 o Fica proibida a venda, sob a denomi
nação de vinho, de produtos obtid_QS _ por outra 
qualquer forma, sob pena de apreensão e multa. 

§ 2o Quando o líquido for obtido pela fermen· 
taçào alcoólica do suco produzido por qualquer 
outra fruta, a designação terá sempre de ser com
posta acrés<:entando-se logo o nome da fruta fer· 
mentada, grafado em _caracteres da__ mesma di· 
mensão. 

§ 3" Nas marcas dos vinhos e derív~dos não 
serã_o permitidas indicações de origem geográfica 
que não correspondam as verdadeiras origens 
da produção das uvas ou dos vinhos. 

Art 3o - Os vinhos, os produtos derivado$ da 
uva e dos vinhos e os vinagres de o({gem nacional, _ 
para fins de produção e comercialização terão 
suas caracteristicas especificadãs por normas téc
nicas e padrões fiXados pelo Ministério da Agri
cultura e constarão da regulamentação do pre-
sente decreto-lei. _ _ _ _ _ 

Art 4~ Os vinhos, os produtos derivados da 
uva e dos vinhos e os vinagres de procedência 
estrangeira, somente poderão entrar no País 
acompanhados de certífl<::aâõSOfidãis de-origem 
e de anâlise, sem prejuízo da fiscalização previSta 
neste decreto-lei, sob pena âe apreensão. 

Parágrafo único. Qs produtos referldos neste 
artigo, serão _comerc:ializ:ªd~ em seu_ r~ipiente 
original, sendo vedada qualquer alteração da mar
ca, classe ou tipo, e deverão ser acondicionados 
em-vasilhame de até 1 (um) litro de capacidade, 
sob pena de apreensão e m!.,J.lta. 

Art SO Os vinhos e seus derivados nadonais 
ou estrangeiros, bem como outras bebidas deriva
das da uva, somente poderão ser objeto de co· 
mérdo ou entregues ao consumo, depois de prê· 
vi o exame em laboratório oficial, devidamente c:re
denciado pelo Ministério da Agricultura. 

Parâgrafo únicO. O COi:itrole da produção e 
circ:ulação da uva e dos vinflcis,~ dos -produtos der i· 
vades da uva e dos vinhos e vinagres, far-se-á 
através da Guia· de Livre Trânsito, expedida pela 
repartição fiscalizador.a. __ 

Art 6° Somente poderá efetuar a importação 
e a industrialização de vinhos, produtos derivados 
da uva e dos vinhos e vinagres, pessoa física ·ou_ 
jurídica devidamente insçrita no registro oficial 
competente do Ministério da Agricultura. 

Art. 7o A elaboração de vinhos para o comér
cio, será privativa de catinaS regiStradas nas repar
tições competentes do Ministério da Agricultura. 

Art. 8" Ficam os vitiôJitores vitíniívicutqres-e 
vinicultOres obrigados a. f~~r, anualmente dentro 

de 30 (trinta) dias após a vendima ~ autoridade 
competente, a declaração da quantidade total cte 
sua safra de: uva e de vinho, bem como. as áreas 
cultivadas, as variedades e a sua produção. 

§ l ~ Os qUe forem somente prodUtores de 
vinho e derivados,_ deverão declarar o monta.nt~ 
da sua produção do ano, corno as especificações 
e qualidade do vinho e dos totais das partidas 
de uva_s e suas variedades adquiridas de cada 
viticultor. -, · 

§ 2° Os que forem vitícultores e produtores 
de _vinho, deverão especificar a quantidade da uva 
colhida e comprada, as quantidades e variedades 
das uvas vendidas, a quantidade e origem dos 
vinhos comprados e o total de vinho produzido, 
com os respectivos comprovantes. 

§ 3o Os proprietários de cantinas e adegas 
farão simultaneamente a declaração da quanti· 
dade e de qualidade dos vinhos das safras anterio
res ainda em depósito. · 

§ 4° A autoridade competente poderá colher 
esses dados e amostra sem prévio aviso, onde 
e quando julgá-los necessáriOs. 

§ 5°. As_modificações das características ori
ginais do vinho, somente poderão ser efetuadas 
quando já feita prévia comun_ic:ação ao órgão 
competente, possibilitando, assim, o respectivo 
controle a critério do referido órgão: 

§ 6" Os vinicultores e vitivinicultores deverão 
ter t6âo o seu viÍ1ho -produzido e estocado em 
vasilhame adequado com numeração corrida fi·, 
cando proibida a _sua alter.;!ção sem prévio c:on
_s~ntimento da fiscalização. . . . . 

§ :7~ pécl~ada a quantidade de vinho produ· 
zido, vinicultor e o vitivinicultor não poderão dispor 
de quantidade superior a ela, adotando, porém, 
somente nos ç_en_tros_ çieo pro9ução, a margem 
de 5~ _(c:;inc9_p_or tento), para variações de cál· 
cuJo. . _ _ _ __ __-. · 

§ a~ Ficam os engarrafadores obrigados a 
declarar mensalmente às autoridades competen
tes, as quantidades de vinho, entradas nos estap~ 
le<::imentos, saldas e estoques do mês. . 

§ g~ Fica protbida a vinificação de uva e de 
mostos de procedência estrangeira. 

Art. 9" __ S.e:rào apreendidos os vinhos em cujOs 
barris, caixas ou vas_i_lhames- não constar a decla· 
ração de sua das~ tipo, marca ou procedência. 

Art. 1 O. Considera-se mosto o produto obti
do pelo esmaga~ento de uva madura, com a 
presença ou não de bagaço, mediante processos 
lícitos. 

§ t" MostO concentrado é o produto obt'ido 
pela desidratação parcial do mosto não fermen· 
tado. _ 

§ 2~ -Mosto sulfitado é o mosto estabilizado 
pela adição de anídrido sulfuroso ou seus sais. 

-§ 3-c Mosto cozido é o produto resultante da 
concentração avançada de mostos,_a fogo, direto 
ou a vapor, sensivelmente caramelizado, com um 
conteúdo mínimo de 500 (quinhentos) gramas 
de açúcar por litro. · 

Art. 11. Considera-se suco de uva, o produto 
líquido não fermentado, obtido de mosto de uva 
fres(;a e madura, devidamente estclbilizado, por 
processos lícitos podendo ser concentrado ou in· 
tegral. 

Art. 12. Considera-se filtrado todo o mosto 
parcialmente fermentado, no qual, a fermentação 
tenha sido filtrada antes que o se_u teor alcoólico 
ultrapasse se GL - . -
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Art. 13. Considera-se geropiga, a bebida al
eoólica elaborada com mosto de uva parci.i!lmen
te fermentada ou não, adicionada de álcool e eu1i· 
c o- puro e refinado, até o limite fnáximo de 18' 
GL 

Ar!- 14. Mistela_ é o mosto não fermen~do 
e alCoolizado com álcool etilico ao limite máximo 
de 18" GL 

Art, 15. Vinho composto é o vinho aroma
tiZado pela adição de macerados ou destilados 
de plantas amargas óu aromáticas, com quali· 
dade aperitivas, denominado vermy_t_e, _quenado 
e gemado. - - ··· --

Parágrafo étniCO. OS vinhos cômpcístos terão 
no mínimo 70% (s~enta-por ceritoJ de-vfnho de 
mesa e no máximo de 20% (vinte por cento) 
ae álCool em volum.e, permitida a adição de saca
rose e moSto concentrÇJdo de uva, e até 1 0% 
(dez por cento) de álcool etJ1íco, puro, retificado 
e caramelo. 

_M_. 16. Vinho frizante, é: o vinho de_rnesa, 
de sabor seco ou c;docicaqo levemente gasoso, 
não excedendo sua gaseificação a uma e meia 
atmosferél a a~ (zero -graU) C-enttgrado e cuja gra· 
duª'Çaõ ak_o_óliç_C) não exceda a 12,5 GL 

Art. 17. Vinho espumante ou champanhe é 
o produto resultante unicamente de uma primeira 
ou segunda fermentação em garrafas ou recipien· 
tes feChados. · · .. ' 

Par~grafo único. A fermentação alCoólica a 
que sé r_efere este artigo poderá ser obtida por 

·meio da adição de aç~car na tufa! da uva ou da 
sacarose. -

Art. 18. Vinhos licorosos são_c_onsiderados_os 
que apresentarem sabor adocicado ou seco e e1e
vado teor alcoólico, com o minimo de 15° GL 
e o máximo de 18~ GL em volume. 

Art. 19. Considera-se destilado de vinho ou 
aguardente de_ vinho o produto da destilaçao do 
vinho de mesê!. com graduação alcoólica até 75• 
CiL 

Art. 20. ConhaqUeéadenomínaçãododesti
lado de vinho envelhecido em vasilhame de cãrva
lhO ou de outra madeira adequada. 

Parágrafo único, Para os produtos obtidos pe
la destHação 4-o _Sl,lco fermentado de can;:~.-de-a
çúcar, adicionados de substâncias arOmáticas ou 
medicinais, de uso permitido, é facultada a ado
ção das denominações "conhaques de alCatrão, 
de mel, de gengibre" e semelhantes. - _ 

M. 21. Considera-se bagaceira ou graspa, o 
produto obtido pela destilação do bagaço da uva 
fermentada:.· 

Art. 22. Considera-:;;e vinagre de vinho ou -Vi
nagre, sem outro qUanticativo o produto da fer
m~ntação aceética do vinho. 
. .. Parágrafo único. As_. normas para elaboração 
de _vinagre e. suas características, constarão do 
regulamento. --

Art. 23. é permitida a venda tracionacla do 
vinho nadaria! contido em_ recípientes de até 5 
litros de capacidade. 

Art. 24. é proibido sob as pe-nas da Lei, -todo 
e qualquer processo de manipulação empregado 
·para\initãr ou- fabrícar" artificialmente QS vinhos, 
produtos derivados da uva e dos vinhos e vinagres. 

Pa(ágrafo único. OS mencionados produtos 
serão apreendidos e inutilizados independente
mente de outras sanções previstas em Lei. 

Art. 25. O vinho de mesa poderá ser objeto 
de comer-cialização e de consumo 60 (sessenta) 
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dias após a declaração de produção, atendidas 
as disposições de fiscalização e controle deste 
Decreto-lei. 

Art 26. As instalações para a produção e en
garrafamento de vinhos e produtos derivados da 
uva, dos vinhos e vinagres. devem atender exigên
cias técnicas e higiênicas a serem estabelecidas 
pelo Ministério da Agricultura, . _ 

Art. 27. As medídas de fiscalização da produ
ção, circulação e distribuição do vinho, derivados 
da uva e do vinho e vinagres, nacionais ou estran
geiros, serão determinadas pelo órgão oficial e 
constarão na regulamentação. _ _ 

Arl 28. A execução- do presente Decreto-lei 
e seu regulamento ficará a cargo do Ministério 
da Agricultura que poderá celebrar convênios ou 
acordos com os Estados ou entidades particu
lares. 

Art. 29. As infraçàes aoS dispositivos deste 
Decreto-lei serão punidas pelas autoridades com
petentes, com a multa que deverâ variar de 1 
(um) a 10 (dez) vezes o valor do maior salário
mínimo do País, conforme a gravidáde da falta, 
e no dobro, nos casos· de reincidência, indepen
dentemente da apresentação e inutilização quan-
do for o caso. _,.. -· -

§ 1 o Apôs a segunda altuação e mediante 
instauração de processo em que seja assegurada 
plena defesa, o estabelecimento_ poderá ter seus 
registres suspensos ou cassados, segundo a gra· 
vidade da falta e a critério da autoridade superior. 

§ zo As normas para aplicação das penali
dades previstas neste decreto-lei, bem como as 
que devam ser observadas na instrução do pro 
cesso e interposição de recurso serão ftxadas no 
regulamento. 

§ Jo As multas impostas com fundamento 
neste decreto-lei serão recolhidas à Fazenda Na· 
cio na!. 

§ 49 As penalidades previstas neste decreto
lei serão aplicadas sem prejuizo do processo judi
cial que couber. 

Art. 30. O regulamento conéede_r~ pfazõ para 
que as novas exigênciaS ou restriç'ões·sejam cum
pridas. 

Art. 3 I. O preserite decreto-lei será regula
mentado no prazo de 90 (noventa) dias da sua 
publicação, por proposta do Ministério da Agricul
tura, ouvido o Ministério do Planejamento e Coor· 
denaçào-Geral. -

Art. 32.. Este decreto-lei entrara em vigor na 
data de sua publicação, revõgé!das as disposições 
em contrário. 

Brasília, 25 de fevefeirô de 1969;-I 48'' da Inde
pendência e Br da República. -A. COSTA 
E SILVA- Ivo Arzua Pereira -Hélio Bel
trão. 

LEI N• 5.823, 
DE 14 DE NOVEMBRO bET972 

Dispõe sobre a padronização, classifi
cação, inspeção e registro de bebidas, 
e dá outras provJdêndas. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1 ~ A fabricação, a venda e o consum(l 

de bebidas de qualquer natureza. em todo o terri· 
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tório nacional, obedecerão aos padrões de identi
dade e qualidade fixados pelo Poder Executivo. 

' Parágrafo único. As bebidas estrangei~a~ so
mente poderão ser objeto de comércio ou entre· 
gues ao consumo Se fOrem observados os pa
drões adotados- para as bebidas fabricadas no 
Pais. 

Art. 2° _ Os refrigerantes que apresentarem ca· 
racterísticas organolépticas prôprias de frutas de
verão conter, obri9atoriamente,_suco naturãl, con
centrado ou liofilizado da resPectiva frUta: em 

__ quantidade mínima_a ser_ estabelecida pelo órgão 
competente. 

Parágrafo único. _ O ~disposto neste artigo apli
car-se-á tambêm nos produtos cujo nome se as· 
semelha ao da fruta. 

Art. -3" o--registro, a classifiàção, o controle. 
a inspeção e a fiscalização de bebidas sob os 
aspectos sanitários e tecnológicos. serão feitos, 
observadas as JlOrmas e prescrições estabeleci· 
das em regulamento. 

§ 1 o O registrO serãVálido em todo o territôrio 
nadonal e deverâ ser renovado em cada I O ( clez) 

-anos: 

*- 2--.,- A uni_~o poderá celebrar convê~ios_ com 
os estados •. bistrito federal e territôrios para exe
c~ão de serviços e_ atribUição de Receitas. 

Art. 4° Na execução -desta lei, os serviços 
prestados pelo Poder Executivo serão remlme· 
rados pelo regime de preços públicos. de confor
midade com o artigo 4~ e seu parâgrafo único, 
,Çi_~ Lei n~ 5.760, de 2 de dezembro-de 1971. 

i\ft_ 5" · Sem prejuízo da re~ponsabilidade pe
_na! cabível, a infraçào das normas le_gais .acarre- . 
tará, isolada ou cumulativamente, nos termos pre
vistos em regulamentos, as seguintes sanções ad· 
ministrativas: 

, -_ I- advertência; 
II- multa. até 1 O (dez) vezes maior o salário 

mínimo mensal, vigente no Pais; 
lU -apreensão ou Condenação das matérias-

·primas e produtos; · 
IV- suspensão, impedimento ou interdição 

. temporária ou definitiva; 
V.,.,.,.. denegação, cassação ou cancelamento de 

- registro ou licenciamento: e 
VI- intervenção. 

Art. 6' Na regulamentaçao desta lei.-alêm de 
outras providências, constarão disposições espe

_cíficas sobre: 
___ a) registro. rotulage"iTI, controle. análise, claSsi
ficação e inspeção de produtos e estabelecimen
tos; 

b) fiscalização. infraçõ~s. processo admfnis
trativo e aplicação de penalidades. 

Parágrafo Unico. A regulamentação a que se 
refere este artigo deverá ser expedida no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, contados da data 
da publicação desta lei. 

Art. 7' Esta lei entrará em vigor na data de 
s.ua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. -. 

Brasilia, 14-de novembro de 1972; 151 ·-da Inde
pendência e 84 da RepUblica. - EMfuo G. 
MEDICI - L. F. Cime Lima - Marcus Vlnl
cius Pratini de Moraes. 

LEI N"" 519. DE ZO OE OUTUBRO DE !937 

Dispõe sobre a fiscalização da produ~ 
çã.o, circulação e distribuição de vinhos 
e derivados e criação do respectivo ser~ 
viço. 

O Presidente da República dos Estados Unidos 
do Brasil: - - . 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e 
eu sanciono a seguinte lei: 
. Art. J ~ Os vinhos nacionais ou importados, 
bem como os produtos líquidos da uva. só pode
rão ser objeto de comércio e entregues a_consu-

- mo depois de prêvlo exame em laboratório oficial 
competente, autorizado. 

Art. 2 Vinho. para os eleitos. .desta lei. é o 
produto Obtido pela fermentação alcoólica da uva 
madura esmagada Ot,J do suco da uv~ madura. 

§ 1" fica proibida a venda, sob tal denomi
nação, dos produtos obtidos por outra_ qualquer 
forma. sob pena de apreensão e multa. de_acordo 
_com o regulamento. _ 

~ 2·' Quando o líquido for obtiçjo pela fermen
tação alcoólica do suco produzido por qualquer 
outra fruta, a desigilaçãO terá sempre de ser com
posta, acrescentando-se log_o o nome da. fruta 
fermentada. 

S 3·' Nas marcas de vinho não serão peiTTli
- tidas indicações de origem geográfica que não 
correspondam com a Verdadeira origem era- pro
dução das uvas ou dos vinhos. 

Art. 3·· Os vinhos nacionaiS só poderão ·ser 
objeto de comercio interestadual_ quando apre
sentarem as características que serã_o_ especifi
cadas no regulamento desta lei. 

Art. 4'' Os vinhos estrangeiros _deverão ser 
acompanhados de certificado de origem e de aná
lise, expedido pelos órgãos can1petentes, sem 
prejuízo da fiscalização prevista nesta lei, sob pena 
de não poderem ser retirados das alfàndegas. 

Art. 5'' Os vinhos denominados de consumo 
lo_c_al não poderão ser objeto de comércio interes
taduaL 

Art. 6_· Os víriticis Trii.portadoS do es~rarlgeiro 
somente poderão- ser coriSUriildoS- em espécie, 
não podendo sofrer qualquer transformação que 
altere sua marca, classe ou tipo. 

Art. 7· Somente poderá exercer o comércio de 
vinhos ou produtos liquidas derivados da. uva, ou 
ter uns e outros em depósito, a pessoa natural 
ou Juridica que para isso se faça Inscrever no 

registro oficial próprio. 
Art. 8' A elaboração do vinho para comércio 

só potlerá ser feita em cantinas registradas nas 
repa_rtições competentes. . . . ~ 

Art. g- Fic?!m os Viticultores e os proprietários 
de cantinas e adegas obrigados a fazer anual
mente, dentro de trinta dias, após a vindima, pe
rante a autoridade competente, a declaração da 
quantidade total de sua safra de uva e d~ vinho. 

* 1 ·· Os qúe forem viticultores deverão decla
rai 6 montante da safra, sua qualidade e a quem 
foi vendida. Os que forem somente produtores 
de vinho deverão declarar o montante_de sua pro
dução de uso? com ·as especificações da-quali
dade do vinho e dos totais das partidas de uvas 
adquiridas de Cê!da viticultor. Os que forem viticul
tores e produtores _de vinho deverão especificar 
a quantidade de uva colhida e comprada, a quanti
dade e origem dos vinhos comprados e o total 
de vinho produzido. 
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§ 2~ · OS proprietários -de cahtina~ é adegas competente e _constarão da regulamentação desta 
farão simultaneamente a d_ecl~ração da quanti- lei: · · · 
dade e da qualidade dos vinhos da~ safras anterlo- Art. 12. Vinagre de vinho ou simplesmente 
res, ainda em depósito. Vin.;3.Qie_ ·conSidera--se o prOduto da fermentação 

§ 3" __ A aUtoridade competente poderá colher aCética do Vinho.· · 
esses d~dos e_ amostras se_m prévio aviso, onde _ Pªrá9rafo éinic(). Os p-rodutos de fermentação 
e quando julgá-los necessârio.s. . __ __-, · Çe outroslíguidos a_lco~licos, que possam produ-

§ 4" Os virilcultores deverão manter em re- zir vinagre, assim como do álcool, só poderão 
gistro de_ numeração corr:l.d-ª_ Q_~_barris e cajxas · s~r ,_exPostOs à- venda Ciu no consumo, cOm a 
de vinho destinados à Vend_a_por atacado, ficando deriomínaç:Zio expressa de sua hatureza-·e--deda~ 
proibida a sua alte~ação sem consentimento pré- _jãdã: esta n·o rótulo, em caracteres nítidos, que 
via do s_e_rviÇo-de fiscalização. sobresaiam aos dos outros dizérOS. -* 5~ Dedarada a quantidade produzida, o vi- Art. f3. -E -Vedada a fabricação de vinagres 
nicultor nã_o poderá dispor do quantidade superior artifid2líS para uso aliffientar. -
a _ela., adotando, porém somente nos centrgs de , Art. 14. Considera-se aguardente de vinho o. 
produção, a margem de. 1 0% para variações de _ produto da destilação dq vinho. _ 
cálculo, Art. 15. Considera-se graspa ou bagaceira o 

Art._ 10. · Os impOrtadores de vin_hOs ·eStran- produto -de destilação de bagaço resultante de 
geiros ficam obrigados a deçlarar as .~ntr,adas e · viilificação. 
saídas. que se verifié:ái"am- éiU seus é~10~JUes e " · Ait. -16: São pioibidoS fodps os processos de 
a (egistrar, por sêries. em numeração seguida, manipulação empregados para imitar o vinho na-
os· volumes, barris ou caixas,- segundo a ordem tural-oU produzir vinho artificial. _ 
do_ seu recebi_rnento. Art. _17. O_ Poder ·EXeCutívo regulariientafâ, 

Art. 11. 'Serão apreendidos os -vii1hos erji Cu- dentro do prazo de trinta dias, c;ie acordo com 
jos barris, ~aixas_ ou vasilh~me:s não se fizer a . ~.presente lei e outras leis em vigor, a fiscalização 
declaração de sua d~S-~E:!. tipo, mar~~ e. át,o de da-produção, circu1ação e distribuição dos vinhos 
produção e procedência; e os que fore-m expostos _ nacJonáis ~ bem_ ~ssim a entrada, •::irculação e 
à venda fraudados ou deteriorados st:;rão apreen- distribuição dos vinhos de procedência eStran-
dido_S e inutilizados. - Qeirá, submetendo __ O projeto de regulamento à 

Parágrafo único. As espeCificações téc'niÇas publicaçáo para, dentro de 60 dias, receber suges~ 
dos,~i~hos serão determinap~s pelo órgão_ ci~cial tôes_dos interessados. 

e) na carreír<:~·de datilógrafo: _ . . , __ . _ 
'Quadro atual - Quadro proposto ..;.... AUmento çle Ci.!rgàs -:- AUrtu~!rito de, dotaçã,o 

a. G-20 Cl. G-25 Cl. G-5 C!. G5.54:000$ . . 
Cl. F-30 C!. F-52CI.F-22 a. f'22 Í84!800L.: ........ : .. :.::._.~::.~~:-·. -·-··-c~~:._ _____ 238:800$000 

. f) na carreira de arquiviSta: _ - - ·-- -· ·-. .,.---
É c:oriçedida dotação para o preenchimento Pra autofizado de un:~ vag.é!, _na_çlasse_ E.. 7:200 $QQO 

g) na carreira de servente: . _ , · -
Qu~dro atual - Quadro proposto -Aumento de _Cãrgos -Aumento de dotação 
Cl. E-25 C!. E-26 C\. E-1 Cl. E-1 7:200$ 
a. 040 Çl. 046 Cl. 0-6 C!. 0,6 36:000$. . . . 
CLC,65 a. C-1 00 a .. C-35 C\. C-35 "168:0QO$: ...... ,...,.,.."' .. ~-:···. - ___:.:._ .. _: •.•. ,_.;_:·-- :!11 ;200 $000 

h) gratificaçãO de função anual:_ _ _ __ . _ _ ' · · · 
Um assistente chefe dQ Laboratório Cen_tra\·d~ Enologia .......... _: .. :.: ... - ........ : .... ,_,,_,_..~--- 2;400$000 

. .. . ·- . . . . - 459:600$000 

Art 2). Como receita para atender aos gas
tos do Serviço feQeral instituído por esta lei, ficam 
criadaS- as taxas de $005 ·por litro de vihho naçlo
nal produzido; $005 por litro de vinho de frutas 
diversaS; $QQ5 por litro para oS -vinagres; $Q05 
por lltro para aguardente de vinhO ou graspa; $] 00 
por litro para os vinhos estrangekos e outros deri
vados sJa uva, importados. 

P~rágrafo único; Os_ se-rviç:os previstos no art. 
21, _serão organizados e instalados progressiva~ 
mente; ~ediante decreto do Poder Executivo, à 
medida que permitir a arrecadação ou estimativa 
das taxas criadas. 

Art,. 24. Fica o Poder EKecutivo autoriza-do a 
abri,r, imediatamente à sanção da presente lei, 
os crê"ditos necessários até o_ limite de dois mil 
e quinhentos contos de· réis (2.500:000 $000), pa~ 
ra pagarrento do pessoal constante da tabela e 
para a instalação e aparelhamento dos serviços 
criados .. 

Art. 25. É concedido um ·ano de prazo aos 
intetessados para dentro dele, proceder à substi
tuição dos rótulos. de_ modo a não contravirem 
às disposições da presente lei. 

- _ Arl 26_ .. Revogarn-se as disposições em ton
tn;Srío. , . 
, Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1.937; 116° 
da bi.depeildêncla e·4g~_da República. -GE'rd:
UO VARGAS - Odllon Braga - Arthur de 
SouZa Costa. 

f\rt. .18. A exeCução da presente lei e _do seu 
.regulamento ficará a _cargo dos õrgàos coinPe

- tentes autorizados pela Jorma abaixo determina
da: 

a) a_o MinistériCl da Agricultura, como órgão 
técnico, comp_etirá, a direçào de todos os traba
lhos relativOs à Produção. circulação e_distribuiÇão 
do vinho nacional -e.' bem-as;:;irri, <;I circulaçã9 e 
distribuição do Importado; 

b) a0s Estados, na_ forma da Lei n~ 199, de 
23 de jãneii-o d.;: 1936. · - -

Art. 19. As infraç_ões dos dispositivos desta 
lei serão punidas pela autoridade competente 
~om a multa, que deverá variar de um a vinte 
contos de réis, conforll'le a gravidad~_ da falta, 
e no dobrp, nos casos de reincidência, indepen
dentem.ente .da apreensão e distribuição, quarido 
for o caso. 

§ 1 e A discriminação das infrações previstas 
nesta \et e das penas correspondentes se·rá feita 
no seu regulamento, berii como as normas para 
a sua imposição, processo e recurso. __ 

§ 2q As multas impostas de acordo c:qm este 
artigo, quando aplicadas por funcionários fede
rais, deverão sei- recolhidas _ao Banco material 
de uso exclusivamente, vitivinkofa, a fim de ser 
cedido, pelo custo, aos vítlv~inicultores, ficai-ldo 
à disposição do Ministério da Agricultura para rea-

- lizar as operações de compra e venda da maneira 
que julgar mais conve-niénte. - · 

§ 3o O prcduto das vendas feitas -~?S vitivini~ 
cultores séá devolvido ao Banco do Brasil para 
te:r idêntica .aplicação. · 

§ 4~ As multas aplicadas pelas autoridades 
estaduais terão os destinos previstos nos acordos 
efetuados. · 

§ 5" As penalidades previstaS nesta lei serão 
aplicadas sem prejuízo das de_ ordem criminaL 

Art. 20._ A começar da primeira safra que se 
seguir à publicação desta lei, não mais serão iOie
rados vinhos de quaisquer espécies, classes, ll)ar
cas ou tipos, qUe nãci ·estejam· de acordo ~om 
as conçliçõ_es nela estabelecidas. _ . ~ . 

Parágrafo único: Mediante prévio re-gistro e re· 
gula_l'll:ento_ resguardará os direitos dos vinhos ve
lhos guardados para sua melhora. 

Art: 21 . Para o <:umprimento da presente lei 
e seu regulamento, serãó çrlados _nos Serviços 
de Fruticultura' do Departamento NaCional da Pro
dução Vegetal. do Ministério da Agricultura, com 
o pessoal abaixo indicado, as seguintes- depen
dências: 

a) um LaboratóriO Centi8:1 de --Enologia, com 
!ied_e na CaPital Federal, composto de: um agrô
nomo cronologista, um assistente e_scritJ.Er~rio, 
dois escreventes datilógrafos, um arquiViSta, um 
contínuo e três serventeS; 

b) três Estações de Ecologia com Séde nos 
Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas 
Gerais, compostas, cada uma, de um assistente, 
um subassistente, um ajudante, um escreVe-ilte 
daiflOQrafô cOntínuo etrês serventes; 

c) Treze subestações de enologia, send9 qua
tro no Rio Grande do Sul, duas em_Santa Catarina, 
uma no Paraná, duas em São Paulo, duas em 
Minas Gerais, uma nq Espírito Sãnto, uma em 
-GOiáS.-Cómpostâs; ·cada uma, de: um sub-assis
tente, ç:io_is iiJudantes. lirfi ·escrevente datilógrafo, 
dois serventes; - ' 

d) doze Postos de Análises e C:ontrole (Labora~ 
tório) sendo, dois no Rio Grande do Sul, _um em 
Santa Catarina, um no Paraná, dois erÍl São Pauto, 
um no Estado do_ Rio de Janeiro, um em Minas 
Gerais: ·um no Espírito Santo, um· na Bahia, um 
em Pernambuco, um no Pará, compostos, _cada 
um. de: um sobassistente, um ajuçíante, um escre
vente datilógrafo e um servente. 

§ 1" O preenchimento dos cargos mendo
nados neste artigo será feito mediante conc_urso 
de acordo com ~s leis_ e regulamentos em vigor, 
cabendo prl'!'f~;":rência, de igualdade de condições, 
aos· funcionârios do Ministério da Agricultura e, 
especialmente, aos do Serviço de Fruticultura. 

§ 2' Os Cargos técnicos de assistente, subas
sistente e ajudante serão preenchidos por profis
sionais especializados, agrónomos, quimicos e 
farmacêUticos, de conformidade com o * 1 ~deste 
artigo, obedecendo a ordem de f'lQme~ção, à clas
sificação obtida em concurso pelo candidato. 
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§ 3" Tendo a produção do vinho nas inve~t~
gações expêrimentais, estreit~ relação com _a VIt1-

cultura, a direção das estaçoes, subestaçoes e 
laboratório central de enologia deverá ser exer- -
dda exclusivamente, por agrónomos. 

§' 4' Os vencimentos do pessoal mencionado 
neste artigo serão- consignados na tabela cons
tante do art. 22 da presente lei. 

§ s~ Para maior incremento da vitívinicultura 
nacional, e para que o Ministério da Agricultura 
disponha de técnicos especiaHz~~os nos traba
lhas instituídos por esta lei, fica criada, na Escola 
Nacional de Agronornia, a cad~ira de Viticultura 
e EnõlOQia, ·que seráOclipada por têcnico especia
lizado e de reconhecida competência, perceben
do os vencimentos marcados em le_i, al~m_ de 
cursos especializadOs para· agi6noi-rio_s; químicos 
e farmacêuticos. 

Art. 22. Nos quadros baixados na ~ei n~ 2~4. 
de 28 de outubro de l 936, serão feitas as segUin
tes alterações: 

Aumento do pessoal do quadro Unico do Minis
têrlo da Agricultura, em virtude da criação do Ser-
viço do Vinho: _,. -- - --

a) na carreira do agrónomo DNPV: 
Quadro atual - Quadro proposto - Aumento 
de cargos - Aumento de dotação 
C!. J-70 CLJ'96 Cl. J-26 Cl. J-26_46&oo0$ 
Cl. 1-80 Cf. 1-1 16-CT: 1-36 Cl. 1-36 
561,600$ f.029.:600$000 

b) na carreira de agrônomo fruticultor:_ _ 
Os cargos da classe K fiCam aumentados de oito 
para_doze ............................. .. ...... 91:2005000 

c) em cargo isolado: _ . 
É concedida dotação para o preerKhlmento, ora 
autorizado de uma vaga de fiscal de controle da 
classe J .... : .................................. ___ ...... _~·~JB:OOO $QQO 

d) na carreira de escrituráriO: _ 
É concedida- dotação para·o preenchimento ora 
autorizado, de uma vaga da classe H. .. 132QQ$QQO 

leis de 1937 - Vai. III 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 47, de 1988 

(NQ 682/88, na Casa de origem) 

Proíbe a utilização de dorofluorcarbo
netos como propelentes em aerosol do 
tipo sPRAY, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1· Fica proibida, em todo o território na

cional, a utilização de dorofluorcarbonetc;>s, co
mercialmente conheddos como CFC 11, CFC 
12 e CFC 114, Cámo g"áS propelente de produtos 
apresentados em aerosol. _ . , . 

Parágrafo Unico. Somente sera perm1t1do o 
us_o de clorofluorcarbonetos quando em produtos 
de uso imprescindivel e desde que não exista 
substituto, após aprovação feita pelo órgão federal 
competente quanto à sua real utilidade. 

Art. 2' Esta lei entra em vigor_ na data de sua 
publicação. - _ _ -

Art. 3·· Revogam-se as dl~posições ~~ ~on
trário. 

de fonnulaçáo e aplicação, e dá outras 
providências. 

O PreSidente dã RePública: 
- Faço saber que o Congresso Naciolial d._ecreta 

e eu s_anclono a seguinte lei: ··. 
Art. I Esta lei, com fundamento no art: a~. 

item XVII, alíneas c, h e i, da Constituição Federal, 
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplica
ção, constitui o Sistema Nacional do Meio Am
biente, cria o Conselho Nacional do Meio Am

, biente e institui o Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. 

Da Política Nacional do Meio Ambiente 

Art. 2· A Politica Nacional do Meio Ambiente 
tem por objetivo a preservação, melhoria e recu
peração da qualidade ambiental propícia ~ vida, 
yisando assegurar, no País, con<::fições ao desen
vOlvimento sócio-econõmico; aos interesses da 
Se9Uranç·a nÇtCional e à pr6teção da dignidade 
da vida humana, ate~didos os seguintes princí-
pios: -- . 
-- I - ação governamental ·na- ma_(lutenção do 
equilíbrio ecolôgico, considerando o "meio am
]:)iente como um património público a ser neces~ 

- sãriameJ1te assegurado e protegido. tendo em vis-
- ta o uso coletivo; 

- li - racionalização do uso do solo, do subsolo, 
da água e do ar; · 

l/1 - planejamento e fiscalização do uso dos 
recursos ambientais; 

IV- proteção ,dos ecossistemas, com a preser
vação de áreas representativas; 

V- controle e zoneamento das atividades po
tencial ou efetivamente poluidoras; 
__ \11 - incentivos ao estudo e à pesquisa de tec

-nolo9ias orientadas para o uso racional e a prote· 
ção dos recursos ambientais; 

VIl - acompanhamento do estado da quali
dade ambiental; 

VIII- recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degra

dação; 
X- educação ambiental a todos os níveis do 

ensino, inclusive a educação da comunidade, ob
jetivando capacitá-la para participação ativa da 
defesa do meio ambiente. 

Art. 3'' Para os fins previstos nesta lei, enten
-de-se por: 

I - meto ambiente, o conjunto d~_ condições, 
leis, influências e interações de ordem fisica, quí
mica e bTológica, que permite, abriga e rege a 
vida em todas as suas formas; 

ll- degradação da qualidade ambiental, a alte
ração adversa das características do meio am
biente; 

Ill- poluição, a degradação da qualidade am
biental resultante de atividades que direta o indire
tamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem
estar da população; 

:-_- -b) criem condições adversas às atividades s_~-
- ciClis e económicas; -

~) -afetem desfayoravelmente a biota; 
d) afetem as _condições estéticas ou sanitárias 

do meio_ ambiente; 
LEGISLAÇÃO CiTADA 

LEI N' 6.938, 
DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

-, _e) -lani:em matêrias ou energias em desacordo 
com os padrões ambientais estabelecidos; 

Dispõe sobre a Politica Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

IV - poluidor, a pessoa fisica ou jurídica, de 
direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degra-
dação ambiental; _ 

V- recursos ambientais, a atmosfera, as aguas 
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuá
rios, o mar territorial. o solo, subsolo e os elemen
tos da biosfera. 

Dos Objetivos da Política Nacional 
do Meio Ambiente 

Arl 4' A Politica Nacional do Meio AITibiente 
visará: 

I - à cornpatibilfi:ação do desenvolvimento 
ec_onômico-social com a preservação da quali
dade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

11 - à definição de âreas prioritárias de ação 
governamental relativa_à qualidade e ao equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, 
dos estados. do Distrito Federal, dos territórios 
e dos munidos; 

H/ - ao estabelecimento de critêrios e padrões 
da qualidade ambiental e de normas relativas ao 
uso e manejo de recursos ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de 
tecnologias nacionais orientadas para o Ús_o racio
nal_de recursos ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do 
-~o ambiente, à divulgação de_ dados _e infor'!;a
çóes --ambientais e à formação de uma conscJen· 
cia Pública sobre a necessidade de preservação 
da qualidade ambiental e do equilíbrio ecolôgico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos 
ambientais com vistas à sua utilização racional 
e disponibilidade permanente, concorrendo para 
a manutenção do equilíbrio ecológico propício 
à vida; 

VIl - à imposição, _ao poluidor e ao predador, 
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os da
nos causados e, ao usuário, da contribuição--pela 
utilização de recursos ambientais com fins econô
mitos. 

Art. 5~ As diretrizes da Política Nacional do 
Meio Ambiente serão formuladas em normas e 
planos, destinados a orientar a ação dos Governos 
da União,_ dos Estados, do Distrito Federal, dos 
territórios e dos munidpios no que se relacionam 
com a preservação da qualidade ambiental e 
manutenção do equilíbrio ecológico, observados 
os princípkiS' estabelecidos no art. 2~ desta lei. 

Parágrafo único. As atividades empresariais 
públicas ou privadas serão exercidas em c~nso
nãncia com a política Nacional do Meio Amb1ente. 

Do Sistema Nadonal 
do Meio Ambiente 

Arl 6" Os órgãos e entidades da União, dos 
Estados_,_ do Distrito Federal, dos territórios e dos 
municípios, bem como as fundações instituídas 
pelo poder público, rsponsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental, constituirão o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, 
assim estruturado: 

1 - órgão superior: o Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - Conama, com a função de 
assistir o Presidente da República na formulação 
de diretrizes da politica nacional do meio am
biente; 

II - órflão central: a Secretaria Especial do 
Meio Ambiente- Sema, do Ministério do Interior, 
à qual cabe promover, disciplinar e avaliar a imple
mentação da politica nacional do meio ambiente; 

UI - órgãos setoriais: os órgãos ou entidades 
integrantes da Administração pública federal, dir~ 
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ta ou indireta. bem como ~§-jundaçõ_es instituídas 
pelo poder público, cujas ativiçiades estejam, total 
ou paf(:ialmente, associacjas _às de preservação 
da qualidade ambiental ou d~ dfsciplinãme'nto do 
uso de recursos ambientais; -

IV-órgãos se<:c:ionais: 'os órgãos ou eritíçiades 
estaduais responsáveis pela execução de progra
mas e projetes e de controle e fiscali?:ação das 
atividad_es·s\..ISCetjveis_de degradarein a qt!alidade· 
ambiental; -· - - -- -

V- órgãos locais: os ól-gãÇ>s ou eritidades mu
nicipais responsáveis pelo contrOle· e fisCanzação 
dessas atividades. na_s_sua~ ~espectivas áre3:s _de 
jurisdição, __ __- ________ _ --_o· 

§ 1 ~ Os estadas, n<) _esf~r~_ d_e-suas c:onlpe
tências e nas área~ de sua jl,lr_isdição, elaboí-ãrão 
norma,s supletivas e c_om.plementarE:s e Padrões 
relacionados com_ o meio ambiente, observados 
os que forem estabe{e.QQ__Q_S_ pelo Conãma. __ 

§ 29 Os municípios, observada_s ·as n_cirmas 
e os padrões federais e es~ad.u~is, tãmbém pode~ 
rão elaborar as norm_as_ menciQn"adas no ·pará
grafo anterior. 

§ 3~ Os órgãos central, · setoriá.is, sec:ciOn_ai~ 
e locais mencionados neste. arti.Qo--deverão fome~ 
cer os resultados das análises- efe~lúidas.:e sua 
fundamentação, quando sol~_cita,çlos por pessoa 
legitimamente interessada,. _ -

§ 4~ De acordo c;om a legislação erri vigor, 
é o Poder Executivo autorizado a_criar uma funda
ção de apoio técnico e Cineiífico às atlvida9es 
daSema. 

estaduais e_m_unicipais, bem como a entidades 
privadas, as informações indispensáveis ão exame 
da matéria; 

Ul - decidir, como última instância adminis
trativa em grau de recurSo, mediante depôsito 

__ prévio, sobre as multas e outras penalidades im
postas pela Sema; 

_lV - homologar acordos visarldo à transfor
n:íaçãéi-ae Penalidades pecuniárias na obrigação 
de eXecirta.rmedidas de interesse para a proteção 
_ambiental; (Vetado) 

_V - determinar, mediante representação da 
Sema,:;;~. perda ou restrição de benefícios fiscais 
c.oncedLdos pelo poder público, em caráter geral 
Ou cohâicfonal, e a perda ou suspensão de partici
pação em linhas de financiamento em estabelec:i
rnentos oficiais de crédito; 

VI- estabelecer, privativamente, normas e pa
drõeS: nadonais de controle da poluição porveicu
los autom_çil_ores, aer:QnaveS e en')Pai-_~aç-ões, me
diante audiênda dos rií.Tn1Stérios competentes; 

VIr- estãbele"cer nOrmas, critérios e padrões 
relativos ao controle e à manutenção da qualidade 
do meió ah'lbi_ente com vistas ao uso racional 
dos r~ curSos ambientais~ pi'incipalmente os hidri-

~~:. ' ". 
_ _DOs Instrumentos da Política Nacional 

· do MéiO Ambiente 
Art. 9'~ São instrumentos da Po11tica Naciotial 

do Meio Ambiente: 
1-o esfabelecime-nto de padrões de qualidade 

ambiental; 
Do Conselho Nacional li - o zoneamento ambiental; 

do Meio Ambi~nte . III -a avaliação de impactos ambientais: 
Art. ?r É criado o Conselho Nac:ional do Meio IV - o licenciamento e a revisão de atividades 

Ambiente (Coname) cuja co~mPosiç:ão, organiZa- efetivas ou potencialmente poluidoras; 
ção, competência e funciqnamento s_erão ~stabe- v---- os ince.ntivos à produção e instalação de 
leôdps, em regulamento, pelo Poder Executivo. equipamentoS e a criação ou absorção de tecno-

Parágrafo único. Integrarão, também, a Cana- lo.gia, voltados para a melhoria da qualidade am-
ma: - - - biental; 

a) representantes dos gOvern~OS dos EStados, VI - __ a criação de reservas e estações ecoló-
indicados de acordo wrn o esJabelecido em regu· gicas, áreas de proteção ambiental e as de rele.-
lamento, podendo ser adotado um critérlq d~_ de- vante interesse ecológico, pelo poder público fe-
legação por regiões, <;OIJI_inçiicação alternativa deral,_estadual e muhiclpal; 
de repr~sentante comum, gar_antida sempre a par- VIl- o sistema nacional de Jnformações sobre 
tidpação de um representante dos Estados em 0 meio ambiente; 
cujo território haja área crítica de poluição, assim VIU-o Cadastro Técnico Federal de Atividades 
considerada_ por decreto feóeral; - - e Instrumentos de Defesq, Ambiental; 

b) presidentes da,s Confec:lerações Nacionais IX...,...- as pen.:,lidades disciplinares ou com pen-
da Indústria, da Agricultura e do_ C.Ómércio, bem satórias aoJlão cumprimento das medidas neces-
como das Çonfed~rações Nadonais dos Trabci- sárias à preservação ou correção da degradação 
lhador~s na Indústria, na_ Agricultui-à_ e no to- -___ ambierltal. 
mércio; =._.Art. 10. A construção, instalação, ampliação 

c) presidentes da. Ass.oci<)o;êo Brasileira de En- e fundonamento de estabelecimentos e ativida-
genharia Sanitária e d?t FunçjaÇâo Brasileira para des_ utilizadoras de recursos ambientais, conside-
a Consrervação da Natureza; radoS efetiVa ou potencialmente poluidoras, bem 

d) dois representantes de associações legal- como os capa-zes, sob qualquer forma, d.e causar 
mente constituídas para a defesa do_s rec_ursos degradação-ambiental, dependerão de prévio li-
naturais~ de combate â po!uíc;ão, a s·er~m 0011Jea- ó§'idam<::ntó_ por órgão ·est;;Idual çompetente~ in-
dos pelo President~ d_a RePública. tegrante do Sisnama, sem prejuízo de outras li-

Art. 8" lnduir-se-ão entre a~ competências do cenças exiglyeis. 
Conam~: § 1 ~ ·os pedidos de licenciamento, sua renov(l-

1 - estabelecer, mediant~ proposta Qa Sema, ·ção e a respe,;:tiva concessão serão publicados 
normas e critérios para o li<;_efldamento de ativid.3- no jornal oficial do estado, bem corno ei:ri pêrió-
des efetiv:as ou potencialmente POluidoras, a ser _di<:o regional ou local de grande circulação. 
cbncedid_o pelos estados e s.upeJVisionado pela _§ 2~ Nos <:ases e pra-zos prevístos em resolu-
Sema; ção .do Q::iQ_ama, o licenciamento de que trata 

[[ - determinar~ quando julgar necessári.o, a este artigo dependefá de_homologac;ão da Sem<!~. 
realização de estudos das alt~mativas e das possí- § 3n O órgão estadual do meio ambiente e 
veis conseqüências ambientais de projetas públi- ~ ã Sema·, esta _em ~aráter supletivo, poderão, se 
cos ou privados, requisitando aos órgãos federais, . oe.c;:essário e sem_ prejuízo das pe~lidades pecu~ 

niárias cabíveis, determinar a redução das ativida
des geradoras. de poll;liç~o. para mariter as emis~ 
sôes gasosas, os afluentes líquidos e. os restduos 
sólidos dentro das condições e limites estipulados 
no \icen<::iamento concedido. 

§_ 4" Caberá exclu.sivamente ao Póder Execu
tivo federal, Oll_vidos os g6vemos estadual e tnui'ti· 
cipal interessados, o lic.enciarrieiltõ ·previsto no 
"caput" deste artigo, quando relativo a pólos pe
troquímicos e cloroquímicos, b~ como~ instala
ções nu:cleares e outras definidas em lef: 

Art 11. Çompete à Sem a propor ao ·c:onama 
norr'nas e padrões para implantaçàQ, _acompanha
mento e fiscalização do 'licenciamento previsto 
no artigo anterior, além das que forem oriundas 
do próprio Cana ma. --

§ 1 n A fiscalização e, o COtltrole ~a aplicação 
de cr_itérios. normas e padrões de qualidade a!ll
biental serão ~xercidos pelã Sema, em caráter 
supletivo da atuação do órgão estadual e muni
cipal competentes. 

§ 2" Inclui-se competência da fiscalização e 
controle a análise de projetes de entidades, públi
cas OU. privãdas, objetiVandO ZrJ:ireservação ou 
a recuperação de recursos ambientais, afetados 

- por processos de exploração predatórios ou polui
dores. 

Ait. -12: As- entidades e órgãos de financia
mento e incen~ivos governamentais condiciona
rão a- aprovação de projetes habílítadqs a esses 
benefícios ao licenciamento, na forma desta lei, 
e ao cumprimento das norrnas, _ _dps_crítér~os e 
dos padrões expedidos pelo Conama. 

Parágrafo único. As entidades e órgãos referi
dos no "capuf' deste artigo deverão fazer constar 
dos projetes ~ realização de obras e aquiSição 
de equipamentos destinados ao controle de de
gradação ambiental e à melhoria da qualidade 
do meio ambiente. . _ · 

Art. 13. O Poder ExecutiVo incentivará as ativi
dades voltadas ao meio ambi~nte,_visando: 

1 -ao _desenvolvimento, no País, de pesquisas 
e processos tecnológicos destinados a reduzir a 
degradaÇão da qualidade ambiental; 

n - à fabricação _ç:l.e equipaJTlentos ântipoluí
dores; 

\11 ~ a o_utras iniciativas que prop!ciem a racio
nalização do uso de recursos ambientais. 

Parágrafo único. Os órgãos, entidades e pro
gramas_ do poder público, destínados ao incentivo 
das pesquisas dentíficas e tecnológicas, conside

. rarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio 
a_os projetes que visem a adquirir e desenvolver 
éonhecimentos básiCO& e aplicáveis na área am-
biental e ecológic:a. _ 

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades defini
das pela legislação federal, estadual e municipal, 
o não-cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos _inconvenientes e 
danos causados pela degradação da qualidade 
ambiental sujeitará os transgressores: 
_ I- à multa simples ou diária, nos valores cor

respondentes, no m_inimo, a 1 O (dez) e, no máxi~ 
mo, a l.bOO _(um· mil) Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nac:ional -- (ORTNj, agravada em 
casos de reincidência especifica1 coriform_e dispu
ser o regulaffi~nto, vedada a ioa cobrança pela 
União se já tiv_êr sido apUcada pelo estado, Distrito 
Federal, terri_tório_ou pelos ml!nicípiós. 
- 11- à perda ou restrição de" incentivos e bene

~- fídos fiScais-concedidoS pelo podet'_Público; 



2700 Quinta-ferra 29 . DIÁRIÓ DO CONGRESSO. riAooi'JAL (Seção II) 

lH - à perda ou suspensãO de participação 
em linhas de financiamentO em estabelecimentos 
oficiais de crédito; 

IV- à suspensão de sua atividade. 
§ 1' Sem obstar a aplicação das penalidades 

previstas neste artigo, é o p-oluidor obrigado, inde
pendentemente da existência de _culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente 
e a terceiros, afetados por sua aUvidade. O Minis
tério Público da União e dos Estados terá legitimi
dade para propor crção de responsabilidade civil 
e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 

§ 2o NO Caso de omissão da autoridade esta
dual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio 
Ambiente a aplicaçào das penalidades pecuniá
rias previstas neste artigo. 

§ Jo Nos casos previstos nos incisos ][ e III 
deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição 
ou suspensào será atribuição da autoridade admi
nistrativa ou financeira que concedeu os benefi
cias. incentivos ou financiamento, cumprindo re
solução do Conama. 

§ 4~ Nos casos de poluição ·provo-cada pelo 
derramamento ou lançamento de detritos ou óleo 
em águas brasileiras, por embarcações e termi
nais marítimos ou fluviais, prevalecerá o disposto 
na Lei n" 5.357, de 17 de novembro de 1967. -

Art. 15. É da competência exclusiva do Presi
dente da República a suspensão prevista no inciso 
IV do artigo anterior por prazo supenor a 30 (trinta) 
dias. 

§ ]" O Ministro de Estado do Interior, me
diante proposta do Secretário do Meio Ambiente 
e/ou por provocação dos governos locais, poderá 
suspender as atividades referidas neste artigo por 
prazo não excedente a 30 (trinta) dias. 

§ 2" Da decisão prOferida com base no pará
grafo anterior caberâ recurso, com -efeito suspen
sivo, no prazo de 5 (dnco) dias, para o Presidente 
da República. _ _ _ 

Art 16. Os governadores dos estad~s, do Dis
trito Federal e dos territórios poderão adotar medi
das de emergência, visando a reduzir, nos limites 
necessários, ou paralisar, pelo prazo máximo de 
15 (quinze) dias, as atividades poluidoras. 

Parágrafo único. Da decisão proferida com 
base neste artigo, caberá recurso;sem efeito sus
pensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministro 
do Interior. -

Art. 17. É instituído, sob a administração da 
Seina, o Cadastro Técnico Federal de Ativfdades 
e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro 
obrigatório de pessoas tisicas ou jurídicas que 
se dediquem à consultaria técnica sobre proble
mas ecológicos ou ambientais e à indústria ou 
comércio de equipamentos, aparelhos e instru
mentos destinados..ao controle de atividades efeti
va ou potencialmente poluidoras. 

Art. 18. São transformadas em reservas ou 
estações ecológicas, sob a responsabilidade da 
Sema, as florestas e as demais formas de vegeta
ção natural de preservação permanente, relacio
nadas no art.2~da Lei no4.771, de 15 de setembro 
de I 965 - COdigo Florestal, e os pousos das 
aves de arribação protegidas por convênios, acor
dos ou tratados assinados pelo Brasil com outras 
nações. 

Parágrafo único. As pessOas físicas ou jurídi
cas ,que, de ,qualquer modo, degradarem resefl!'aS 
ou estações ecológicas, bem como outras áreas 
deda'radas como de relevante interesse ecológi-

co, estão sujeitas às penalidades previstas no art. 
14 desta lei. 

M 19. (Vetado). 
Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 21. Revogam-se as disposições em con

trário. 
Brasma, 31 de ·agosto de 1981; 160" c!a- Inde

pendência e 939 da República. - JOAO FI
CiOEIREDO - Mário David Andreazza. 

DECRETO-LEJ N" 32, 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 . 

Institui o Código Brasileiro do Ar 

TITULO IV 
Da Infra-estrutura Aeronáutica 

CAPI'f<.Íl.O I 
Das Definições 

Art. 43. COnstitui. infra-estrutura aeronáutica 
todo aeródromo, edificação, instalação __ aérea e 
serviços destinados a facilitar e tornar segura a 
navegação aérea, nestes compre-endidos os de 
tráfego aéreo, telecomunicações, meteorologia, 

· informações aeronáuticas, coordenação de bus_ca 
e salvamento, bem como_as instalações de auxí· 
lias rádios ou visuais. 

Art. 44. Aeródromo é toda área de terra, água 
ou flutuante, destinada a chegadas, partidas e mo
vimentação de aeronaves. 

Art. 45. Os aeródromos são classificados em 
civis e militares. 

§ 1 ~ Aeródromo civil é o des_tinado, em princí
pio, ao usO de-aeronaves não militares. 

§ 29 Aeródromo militar é aquele destinado ao 
uso de aeronaves rrii!itares. · 

§ 3~ Os aeródromos civis poderão ser utiliza
dos pelas aeronaves militares e os aeródromos 
militares pelas aeronaves não militares, obede
cidas as prescrições estabelecidas pela autoridade 
aeronáutica competente. 

Art 46. Os aeródromos civis serão classifi
cados em públicos ou privados, aqueles destina
dos ao tráfego de aeronaves em geraL 
.-. Art. 47. Nenhum aeródromo cfvil poderá ser 
utilizado sem estar devidamente registrado pela 
autoridade aeronáutica competente. 

§ 1 c Os aeródromos públicos serão abertos 
ao tráfego através de processo de homologação 
a cargo da autoridade -~eronáutic~ c;ompetente. 

§ 2o Os aeródromos privados só poderão ser 
utilizados com permissão de s_e_u proprietário, ve
dada sua exploração comercial. 

-Art. 48. _ Consideram-se aeroportos os aeró
dromos públicos dotados de instalações e facili
dades para apoio- de operações de aeronaves e 
de embarque e desembarque de pessoas e car
gas. 

§ 1 o Os aeroportos serão-classificados por ato 
administrativo que fixará as c_aracterístlcas _de ca
da categoria. 

§ 2° Os aerOportos destinados às aeronaves 
- nadonais 01,1 estrangeiras na realização -de servi

ços internacionais, regulares ou não-regulares, se
~o classíficados como aeroportos internacionais. 
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LEI N• 6.803, DE 2 DE JULHO DE 1980 

. Dispõe sobre as diretrlzes básicas para 
o zoneamento Industrial nas áre~ critiM 
cas de poluição, e dá outras providên
cias. 

Art. 1 O. Caberá aos governos estaCluais, ob
servado o disposto nesta lei e em outras fl:Ormas 
legais em vigor: 

I - aprovar a delimitação, a da_ssificaçâo e 
a implantação de zonas de uso. estritamente in
dustrial e predominantemente industrlaJ; 

n - definir, com base nesta lei e nas normas 
baixadas pela Sem a, os tipos_de estabelecimentos 

_ !ndustrJ.ais que poderão ser implantados em cada 
-Óma das· categorias de zonas ind1.,1stdals a que 
Se refere o § 1 o do art 1 o desta lei; 

III - instalar e manter, nas zonas a que se 
refere o item anterior,_ servi~os perJTianentes de 
segurança e prevençâo de acidentes danosos ao 
meio ambiente; : . _ 

(V- fiScalizar, nas zonas de uso estritamente 
industrial e predominantemente industrial, o cum
primento dos padrões e normas. de proteção am-
biental; . 

V - admJnístrar as zonas industriais de sua 
responsabilidade direta ou _quando esta responsa
bilidade decorrer de convênios com a Uniã.o. 

§ 19 Nas regiões metropolitanas, as. abibui
ções dos_ GoVernos estaduãis previstas neste arti
go serão exerCidas através dos respectiv.ós Conse
lhos deliberativos. 

§ 2'1 Caberá exclusivamente à União, .ouyidos 
os gov_emos estadual e municipal interessados, 
aprovar a delimitação e autorizar a implantação 
de zonas de uso estritamente_ jndustrial que se 
destinem à localização de pólos petroquímicos, 
doroquírnicos, carboquimicos bem como as ins
talações nucleares e outras definidas em lei. 

§ 3c Além dos_ estudos noonalmente eJdgí
vels- para·o· estabelecimento de zoneamento urba
no, a aprovação_ das Zonas a que se refereo o pará
grafo anterior será precedida de estudos especiais 
de alternativas e de avaliações de impacto, que 
permitam estabelecer a confiabilidade_da solução 
a ser adotada. _ 

§ 49 Em _casos excepcionais, em qué s_e ca~ 
racterize o interesse público, o ·poder.~ estadual, 
mediante a exigência de condições convenientes 
de controle, e ouvidos·a Sema, o conselhO delibe~ 
rativo da região metropolitana e, quando for o 
caso, o-município, poderá autorizar a instalação 
de unidades industriais forã das :zonas. ·de que 
trata o § I o do art }9 desta lei. 
............. ;. .. _____________ ....--......... ~--
--···-~-·----·-...._---....;.::;..__ .......... ..._-'-"'.:~.~ 

PROJETO DE LEI DA c:ÁMARA 
1"1' 48, de 1988 

(rt~ 843/88, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a criação, pelo Poder 
EXeCUtivo, de entidade destinada a pro
mover o desenvoMmento da tecnologia 
mineral e dá oub'as provldêndas. 

OCoilgresSO Nacional decreta: _ _ . 
Art 1" Fica autorizado o Poder Executiva, por 

· intermédfo do Ministério da Ciência e I ecnologia, 
a criar pessoà jurídica, na forma de Instituto asso-
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dado ao Conselho Nadonal de Desenvolvimento 
Científico e TeCiiológico ---CNPQ, intitUlado Cen
tro de Tecnologia Mineral- CETEM. de que po
derão participar órgãos e·.entidades da adminis
tração direta e indireta f~deral, estadual e muni
cipal e empresas e organismos privados, destina
dos ~ promover o desenvolvim~nto da tecnoJpsia 
mineral e sua assimilação pela indústria nacional, 
mediante o exercício, dentre outra_s,das seguintes 
atividades: · 

a) realização de pesquisas, estudos e projetas 
de tratamento, bene_fici~~~nt2 e industri~l!_zação 
de bens minerais; 

ração de Vossas EXcelências, aCO!llpanhado d.e 
EJCposiçáo de MOtiVos do Senhor Ministro de Esta
do das Minas e Energia, o anexo projeto de. lei 
que ''diSpõe sobre a cr.iação, pelo Poder Execu
tivo, de ~tidade destinada a Promõver o desen· 
volvime.rito da tecriologia mineral e dá outras prcr 
vidênçia·~ ... 

Brasilia, 10 de agosto. de 1988.- .José Sar· 
ney. 

EXPOSIÇÃO DE MOllVOS E.M. N' 65/88. DE 
19 DEJULJiO DE !988,DO.SENHOR MINIS
TRO DE ES'rADb DAS MlNA$ E ENE;RGIA b) planejamento e moriiagem de instalações-

piloto e laboratórios para atuaçâ-o nas áreas r~la- ExceielltísSiffiO -senh-oi -Presidente da Repúbli-
cionadas. com a tecoologia mineral; ca: 

c) prestação de serviços e de assistêrréia técni- Operando com recursos .e em .instalações do 
ca às atividades de mineração de entidad~s públi- Departamento Nacional da ProduçãÇ> Mineral 
cas e privadas; . (DNPM), deste Ministério, ~ uti1izanch.servidores, 

d) estímulo ao desenvolvimento e capacitação em sua... rn.ajqrja, do _quadi-o cta Compahhia de 
de recursos humanos qualificados para 0 setor; PesquisaS de Recui-sÓs..M.inerais (ÇPR_M)_funç:iofla 

e) colaboração cq_m .o Ministério. da Ciência na cidade do. Rio Qe _Jan~iro 9 Ç~ntro de T~cno
e Tecnologia na formulação e execução dª polí- Jogia Mineral (Ceteni), que tem por finalidade pra
tica nacional de tecnologia mineral. mover 0 desenvolvimento da tecnologia mineral 

Art. Z' O patrimônlo do CETEM sefà cons-. esuaassimilaçãopelaindústrianacionÇ~.l,eexerce, 
tltuido: entre outras; as seguintes atividades: 

a) pelos bens~ instalaçõ.e$ atualme.nte utiliza- a) tratamento, benefici<)mento e industrializa-
dos p.elo Departamento Nacionai _çla Proqução _ção de bens minerais; 
Mineral- DNPM, do Ministério das Minas e Ener- b) planejamento e montagem de instalª-ções 
gia e pela Companhia de Pesquisas e Recursos piloto destinadas ao ben~ficiamento e concen
Minerais - CPRM em atividades relacionadas tração de minérios e de laboratóriO$ de pesquisas 
·com a tecnologia mineral, que o Poder Executivo mineralógicas, petrográficas, me.talogênicas e··si~ 
fica áutorizado a transferir-lhe e cujo arrolamento miJares; 
e avaliação ficarão a <:.ªrgo da ComiSsãO. de que c) prestação de s.erviço5; e de assistência técni-
trata o art. 5o desta lei;_ . . . _ _ ca às atividades d~ mineração de entidades públi-

b) pelos bens que lhe forem doado~ e.: os ·que case privadas; -
vier a adquirir. d) promoção de reuniões científit:as e tecnoló-

Art 3e ConstituirãO receita do CETEM: gicas sobre assuntos pertinentes à mineraçãO; 
a) recursos do Ministêrío da Ciéncia e Tecno- e) estímulo ao desenolvimento e capacitação 

logia; . _ . . tes· de ~ecursos .humanos qualificados para IJ. ~etor 
b) contribu1çoes d~ seus partlCJpan . • -da engenharia mineral; 
c) recursos provementes da prestaç_ao ele ser- - f) reãlização, diretamenté ou em cooQ_eração 

viços; _ . ·com entidades privadas ou governamentais, de 
d) receitas de aplicação do patrimôhio; estudOs científiCos, tecnológicos e económicos 
e) doação, subvenções. legados e rendas de relacionados com a atividade mineral. 

qualquer natureza. 2. Tais atividades, que apresentam significativos 
Art. 4~ O CETEM não terá objetívo de lucro resultados parã a·indústriã de mineração no País, 

e aplicará seus recur$.Qs i_qtegralmente· n~ r~aliza~ sã.o exercidas mec;liante convênio entre o DNPM 
ção das finalidades f~_àas nesta lei. e a CPRM, c.ircunstància _que dificulta sua __ a_mplia-

Arl 5' O Ministro de E.stado da Ciênc~a e Tec- ção e-~perfeiçoamento e·ve:m provocando à eva
nologia designará Córiii5Sã6 conStituída çle rePre- são de téCrikos qualificados, dada a falta de pers
sentante do seu Ministêrio, que a presidirá, e dos pectíva d.e progresso profissional. 
Ministérios da Fazenda e .das Minas e Energia 3. Considera assim este Ministério conveniente 
e das Se.cretari?J.s de Planejamento e: Coo~denação e· oportuno que se dê ao Cetem configuração 
e da Administração Pú.blica da Presidê:ncía da Re- que lhe possibílite desenvolver sua atuação ade-
pública, para estudo e definiçãç da naturezajurídi- quadamente~ . 
ca, estrutura e organização do CETEI"\ e propo- 4. COih eSse propósito,. efetüaram-se estúdos 
situra dos a tos nec~g;~rios. à sua cons.tltuição, -dos quais resultou a elaboração do anteprojeto 
inclusNe quanto à movimentação de pessOal no. de lei que tenho a honra de submeter à conside
exercício de atividades atribuíd~s ao CETEM por ração de Vossa Exce.lência e pelo qua\_ftcará auto
esta lei. rlzadO o Poder Executivo a promover a institucio-

Art. .6~ Esta lei entra em. vigor fla data de sua nalização do CeterTI. 
publicação e será regulamentada no prazo de 30 5. 0 projeto contém as disposiçõs esssenciais 
(trinta) dias. à autoiizaÇão legislativa da criação do Cetem, cuja 

Art. 7'" Revogam-se as disposições em con- natureza jurídica, organização e estrutura serão 
trário. MENSAGEM N~ 295_ oDjetO âe defmição por Comissão designada por 

este Ministéri9 e cgnstituí.Qa de r_~pr~~!l~!)tes das 
Excelentíssimos Senhores Membros do Con~ Secr~rias·a.e Planejamento e Co~rr:J.ena_ç:ã_Q._e da 

gresoo Nacional: Administração Públka da Presidência da Repú-
Nos termos elo artigo 51 da ConstituiçãO Fede- hlica e dos Min\stérlos da~ Minas e· Energi_a e da 

ral, tenho a honra de s1,1bmeter à elevada delibe- . Fã:z:enáa." ' ~ - · 
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6. O Cefem ·contará com a participação dos 
á!gãos e entes da administração ':'iii-eta e __ ~n~reta 
federal. estaduare:-·rru.inicipal e _de er11presas e 
organismos privadOs. possibilitando, assim, am
pla coOperação das esferas estatal e pa!"tÍcular 
e enquadrando-se na diretriz de privat~a_ção fir
mada pelO Governo de Vossa Excelê~sia, ·pois 
aS atMdades até agora exercidas exclusivamente 
no âmbito da administração passarão a ter a parti
cipação de setores privados. 

7. ObseiVe-·se ·que a medida não agravará os 
gastos· públicos, uma vez que o· Cetem contará 
com recursos privados para o seu custeio. 

8. Releva salientar. finalmente. que· a proVidên
cia em foco virá trazer valiOso estimulo ao de~en

-volvimento tecnológico do País, em harmonia 
com o empenho do Governo de Vossã Excelê:ncia 
em tal sentido e coin a orientação que: vem ado
tando a Assembléia Nacional Constituinte na ela
boração da nova Çonst!_tuição. 

Valho-me do ensejo para reiteiar a Vossa_Exce
lência protestos do mais profundo ~_espeito. -
Antonio A.ureHano Chaves de Mendonça. Mi
nistro das Minas e Energia. 

O SR. PRESIDENTE (Frêincisco Rollemberg) 
- O expediehle lido va,i à publicação. 

Sobre a mesa projeto de lei que vai 5:er lido 
pelo Sr. 1 °-Secretário. - -

É lido o seguinte. 
. . 

PROJEfO DE LEI DO SENADO 
N' 72, de 1988 

Altera a redação da Lei n'" 5.108, de 
21 de setembro de 1966- Código Na· 
clonai de Trânsito. · · · 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 cy A letra ""b ·· do art. 97 da Lei h" 5.108, 

de 21 de setembro de 1966, passa a Vigorar com 
a seguinte redaç:ão: 

Art. 9_7. ····-···-·-······.-·······-·······--···-'·"·'-·.-··-c·•·-
b) quando ficar devidamente compr~wãdo 

que o condutor dirigia em estado de embnaguez 
ou sob efllito de substância tóxica de quãlquer 
natureza; 

Art. 2o Esta lei É:n~Í"a em vigor na. d~ta ~~ sua 
publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições em ~9n-
trãrio. 

Justificação 

Acidentes de trânsito respondem hoje pela ele
vada taxa de mortalidade no País. Seus nútneros 

·-absolutos. e índices percefl.tli"áis -passaram ã figu
rar nas estatísticas da Organização Mundial da 
Saúde, que reconheceú que a··multiplicaçao des
ses acidenlés tomaram a CjUestão um p_roblema 
de saúde pública .. - · 

Dados estatísticos projetam uma realidade que 
está a exig"lr esforços de toda ordem para reduzir 
o núm~ro de mortes no "trànsito. 

Pretendemos, c:;om o presénte ·projeto '·de lei, 
cohti'ibuír para o ·aperfeiçoamento da legiSlação 
específica em vigor-:....... Leí n" 5.1 08, de 21_ de 
setembro d~ 1966. .{ • 

O refedd_õ_Diploma Legal, no Capftulo XI (Das 
lnfrações), art. 97, permite à autoridade a cassa· 
çãó ·após duas apreehSões pelo mesmo motivo, 

· do dOcumento de habilltação quando ficar com
provado que o condutor dirigia em estado ·de er,n
briaguez ou sob o dofflinío de tóxico. 
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Propomos a cassação do documento de habili
tação do transgressor nestas condições, indepen
dentemente de ocorrer reincidência específica. 

Cremos que com a medida pretendida no pro
jeto, resguarda-se a vida do próprio infrator e a 
segurança dos demais usuários das vias públicas. 

Em razão do exposto, esperamos acolhida dos 
senhores parlamentares_ para a proposição ora 
apresentada, 

O presidente_quer rapidez em transferir os patri
mónios das empresas do governo para o capital 
privado. 

A Usiminas (Usina Siderúrgica de Minas Gerais) 
está pronta para a privatização. Suas _ações, pri
meiramente, serão vendidas aos funcionários, 
através de fundos de pensão. As restantes, depois, 
serramcolocadas à venda para o póbijço em geral. 
Finalmente, outras serão vendidas através das 

Sa1a _das Sessões.- 28 -a e séiembro de 
-Senador Francisco Rollemberg. 

1988. bolsas de valores. 

LEXi!SO.ÇÃO CITADA 

LEl N" 5.108, ~ 

DE 21 DE SeTEMBRO DE 1966 

Institui o Código Nacional de Trânsito. 

Outras já estão em processo condusivo para 
se privatizar: _ 

- Usiba (Usina Siderúrgica da Bahia) 
___ -:-::-fisos finos Par ati_ 

-Companhia Siderúrgica de Mogi-Mirim (Cc
sim) 

---:- Cbrpparihia Ferro e Aç.o de Vitória (Cofavi) 
""":"""" Companhia Brasileira de Projetas de Enge-

nharia (Cotnbrape) -
- Fábrica_ de estruturas metálicas 

Art. 97. A cassação do documento, d!! habili- ______ :::CQmpanh.ia Usinas Nacionais (Cun). 
tação dar-se-á: -- -Críóu -o presidente um grupo -de trabalho para, 

a) quando o condutor, estando com a Cãrtefra no prato de noventa dias, apresentar um relatório 
de Habilitação apreendida, for encontrado diri- :50bre ? viabilidade de privatização no sistema fi-
gindo; nanceiro. 

b) quando a autoridade comprovar que o con- Segundo técnicoS da Siderbrás, a abertura do 
dutor dirigia em estado de embriaguez ou sob capital da Usiminas poderá render ao governo 
o domínio de tóxico, após duas apreensões pelo um_ bilhão e quinhentos milhões de dólares_. 
mesmo motivo; -o primeiro passo para a privatização, segundo 

c) quando o condutor deixar de preencher as os mesmos técnicos, é fazer um estudo avaliando 
condições exigidas em leis ou regulamentos para as condições do mercado. O segundo, é negociar 
a direção de veículos. aS ações em lotes, prevendo a participação dos 
................... ~m.r.wr.~~--=~---.---____,.......,..-- einPre!JadOs da empresa· na compra, através de 
.................... ---~-----~ ~mfundo de pensão. 

Em se tratando da Usiminas, é intenção do 
governo ficar apenas com 30% das ações. lndivi-

0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) duaJmente_ser"' o maior acionista, Sem ter o con-
- O projeto lido vai à publicação. trole adonári.o. 

Há oradores inscritos. Isto é o que se chama de filosofia da democra-
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara- tização do capital. _ 

nhão. O Sistema -~pifafis"ta no qual vivemos tem co-
O SR. NEY MARANHÃO (PMB ..!.. PE. Pro- rn_o dogma a percepção de lucro. É por isso que 

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sua filosofia reza de que o Poder Público não 
Srs. Senadores, quando o País vive uma situação deve_ intervir nas atlvidades privadas. São desta 
aflitiva jamais vista em sua História, iê~se nos jor- iniciativa as atividades comerciais e industriais. 
nais as iniciãtivaS qui o Qoverno está tomando Não é do Estado visar lu.cro. Mas_ é dele uma 
naqueles pontos que' temos, aqui, del)uncjadg_. ótima administração do _bem colnum. Com certa 
Emdiscursoproferido,afirmaraquenossodéfi~ disciplina legal, o Poder_público tem de_d_eixar 

clt público é fruto da incompetência do governo ~- inlcfativa privada trabalhar livremente. 
e da má-fé dos tecnocratas encastelados em sua ____ Para os holdlngs não se transformarem em 
própria idolatria, levando o Pais ao beco sem saída monstros, não sendo os únicos beneficiários dos 
em que vivemos. --- lucros da iniciativa privada, urge a participação 

As estatais devoram nossa economia. A solução do povo e <;los__empregados na formação do capl-
para o défict póblico que elas engendram é privati- tal da empresa, com melhor distribuição da rique-
zá-las. Privatizar todas, exceto as que estão ligadas za, democratizando, assim, o_ capital. Por ess_e 
diretamente à segurança nacional. meio, preserva~se a propriedade privada e_evita-se 

Ante a simplicidade lóglca da solução, o gover- a concentração de riquezas em mãos de poucos. 
no demora demais para tomar a iniciativa. No Demoçri!ltização que significa maior número par~ 
entanto, ele deu um sinaJ de vida. O Presidente tidpando na formação do capital e na adminis-
José Samey, segundo reportagens publicadas aos tração da empresa privada. 
22 de junho deste, disse que "estatal de grande Ainlc_iativaprivadavisaolucro.Qivcroestimula 
porte será vendida". Criou o Conselho Federal .is atividades empresariais, promovendo, assim, 
de Desestatização (CFDJ, que .deve ter sido insta~ o de_senvolvimento. 
lado no dia 9 de julho. Sua missão primordial A concoi'i"ência, outro fundamento do capita· 
é apressar a. privatização. Já se convenceram, lismo-_~ prindpio entranhado nas empresas, me-
pois, que as estatais só dão prejuízo, salvo algu- lhora o prqduto e baixa_ o preço, desde que se 
mas ~ceçôes. - encurralem os maJsinados cartêis.Já a estatização 

O presidente recomendou aos ministros da burocratiza as atividades comerciais e onera o 
área econômlca que somente as estatais de gran- custo da produção. 
de porte devem passar pelo programa da priva- Sr. Presidente, será que esse projeto de privati-
tizaçâo. zaçâo é para vaJer? Projetes no papel e na boa 
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vontade, existem muitos. Desta _tribuna, clamei 
que se acabasse com a multiplicação de projetas 
para o Nordeste. O Nordeste, de agora em diante, 
agradece qualquer boa vontade para com ele. 
Entra governo e sai governo, há uma litania de 
projetas para integrar o Nordeste ao Brasil. Os 
projetes, quando iniciados, ficam inacabados e 
o governo sucessor ou não se interessa para conti
nuá-los ou vai começar a fazer outrosL _ 

Incorporou-se a este assunto de tão grande in
teresse para o povo brasileiro e para o Brasll, 
sobre a privatização das empresas, dois artigos: 
um do Correio BraziUense - " MIC pri_vatizará 
tudo o que for passivei"; e outro, do Jornal do 
BrasU - "O Presidente do BNDES lembra que 
o Governo esgotou os~seu~ recursos". 

Isto é motivo também para que o Governo apro
ve ·o maiS breve possível a privatização dessas 
estatais, que para mim é o grande rombo do défi
cit público no Brasil. 

E assim o Nordeste fica sem soluçáo. 
Pedi daqui um projeto definitivo que soJudo

nas_se todOs os problemas daquela região. 
O Nordeste só ê pensado em tempd de seca 

Quando seu problema não é a seoa, mas a falta 
de água. 

Para que o Nordeste tenha um plano definitivo, 
dizia eu sem anunciar novidade nenhuma, a saída 
é sua energização e irrigação. QUem luta na vida 
pública há tanto tempo, buscando soluções para 
aquela região sofrida e esquedda, anima-se com 
o que disse o Governo.-

A vez do Nordeste é agora, dizia eu, pois o 
presidente é nordestino. Ficará imortalizado na 
história da República se redimir definitivamente 
aquele povo e aquela região. 

Pois bem. em Petrolina, o nordestino Presidente 
José Samey disse que, ao final de seu Governo, 
o programa de irrigação é Que vai receber maior 
quantidade de recursos pata ''ficar irreversível na 
História do Brasil". 

O interior do Nordeste, disse o Presidente, será 
impulsionado pela agricultura irrigada. E lançou 
o Programá de Municipalização da Irrigação. Assi· 
nou convênios com ás Prefeituras de Petrolinil! 
e Juazeiro da Bahia e com a Legião Brasileira 
de Assistência no que tange às escolas dos futuros 
técnicos em irrígã.ção. 

Petrolina e Juazeiro já têm 70 mil hectares irri· 
gados. A Rúsgja fmandou com 300 milhões de 
dólares o Projeto Pontal que irrigará 40 mil hecta# 
res, abrangendo terras de Petrolina, em Pernam
buco, e Casa Nova, na Bahia. O Ministêrio da 
Irrigação está_ negociando, com o Governo da 
Hungria, 50 milhões de dólares para implantar 
o Projeto Salitre, em Juazeiro, na Bahia. 

Segundo o Presidente Sarney, o Programa de 
MunicipaJização de Irrigação-, em sua prrmerra-eta
pa, permitirá irrigar 3,600 hectares em 120 mWli~ 
cípios seledonados, beneficiando 1.200 famílias. 

Irrigando, irrigando sempre, irrigando mais, até 
o fim do séçulo, segundo os entendidos, chegare
mos, sem dúvida, a 100 milhões de toneladas 
de grãos. Até 1992. o Governo quer irriga·r "um 
m~hão de hectares de terra. Será um acréscimo 
de quatro milhões de toneladas a mais de grãos 
à atual seis milhões de toneladas. 

De promessas, de retórica, o nordestino está 
farto. To do o Brasil já está convencido de que 
a solução para o Nordeste é a irrigação. Irrigação 
cujo pioneiro foi o Ministro José Américo _que 
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enfrentou a seca bll$c_ando água, aumentando não recolhem a reserva global de garantia aos 
as barragens, reabilitando as açudagens, rnultipli· cofres da EI~tiàbi"ás. SegUndo o Presidente da 
cando os açl!deS: particulares~ os de regime em Chesf, Sr: José Carlos _Aleluia, .-.São os estados 
cooperação, construilJdo ~a_~erros para a captação ,. mais ricos qUe eStão ·caU"sãfido as mais sérias 
de água nos leitos das J~S,tradas de rodagem e dificuldades económicas para o setor elétrico do 
de ferro, adquirindo perfuratrizes para disseminar País, no mort)fmto". São Paulq deve à Eletrobrás 
poços, desapropriando as bacias de irrigação. 40 bilhões de cruzados. E Minas deve 15 bilhões. 

Isso não foi retórica do_ Ministro, Foi a aç_ão Segundo 0 Dr. José- Çarlos__Aleluíã., as distribui-
do então titular do antigo Mínistérfo de Viação deras de energia de sao -Paulo e Minas Gerais, 
~Obras Públicas. Ação é o que-se requer. É assim Eletropaulo -e ·c:-emig, négociai'âm recentemente 
que o Presidente José Samey poderá providenciar com o Goveino Federal uma composição de dê-
o desenvolvimento do Nordeste, Se tal fosse o b_itos- no ffiófl.tãnte de cz$ 89,2 bilhões, cobertos 
propósito real do Presidente,_ transformando _o cOm -recursos do Fundo de Resérvas dO setor. 
Nordeste em celeiro nacional e da América do Çomo contr:apartida -- te_riam que normaliZar Seus 
Sul, pararia de imediato a Ferrovia Norte-SL!l que recolhimentos_ de taxa~ devidas_ à Eletrobrás, a 
estâ orçada em dois bilhões e quarenta e quatro partir de inaió; para -que hOUvesse o repasse às 
milhões de dólares, e canalizava toda essa fortuna _!femais empresas do sistema. O acordo, porém, 
para irrigar o semi-ªrldo nordestino. Este ·semi-- naoestarias_~ndocumpridoenovadívida,jásupe-
árido é de quatro milhões de hectares, todos a rfor a Cz$ 11,8 bilhõeS, Começou a se formar. 
serem irrigados. Com tànt_os dólares pela iniciativa Se a Chesf recebesse de seus deveô.ores e a 
oficial, seriam írrigados 204.400 hectares, e, na Eletrobrás ta_mbém,- a _}lidrelétrlca de Xingó não 
iniciativa particular, 340. 663 hectares. estaria pa.raâã. Se o Governo decidisse d~ uma 

Para a irrigaçãO do Nordeste, para seu desen- _vez por tOifiS Carrear o dihheiro da Norte~Sul para 
volvimento, e integração social e econômica, a o QeSenvolvimento do Nordeste, Xingó não estaria 
energia se faz mister. paraaa. nem roridari~ para o Nor_d~ste o fantasma 

Desta tribuna, como _ganso do capitólio, lancei de novo raCionamento ·de energia, atrasú'ldo aio-
o brado em -defesa da não-interrupção-das obras da mais seu desenvolvirnen~o. 
da hldrelétrica de Xingó. O GOverno inaugurou - Sr. Pre.sidente, Srs. Senadores, segundo 9 Go-
a hidrelêtrica de Jtaparica. Sua inauguração se _yerno a privatização âas estatais está em marcha. 
deu com dois anos de atr~so.- É obra decisiva A)rrígaçãó e energizaÇão do Nordeste e_stão~em 
para o desenvolvimento regional e _vai encurtar aridamento~Assim, pode ser que o déficit público 
a distância que separa o Nordeste das regiões · ·aeíxe de existir e o Nordeste serâ, na verdade, 
mais ricas do País. uma região abençoada por-. DeUs e_ irabalh~da 

De _1~ de març;o de 1987 a 1~ de janeiro de Pelos homens. 
1988, o Nordeste foi vítima de _urri racionamento Que assim queirà---oeus. 
motivado por três fatoies: . -Tenho dlto, St. Pfes1dente. (Muito bem!) 

- pelo atraso da obra de ltaparica; 
- pelo período ruim de chuvas; 
- pelo corte de investimentos nas _lJnhas de 

transmissão, que trariam energia de_ outras re
giões para socorrer o _Norç:leste. 

Um outr_o próximo racionamento põe em che
que todo o desenvolvimento urgente do Nordeste 
sofrido e esquecido, _ . 

O aumento de c:ons_umo de energia elétrica 
é fator de melhora de padrão de vid_a de uma 
população. ltaparica será responsável pelo desen
volvimento do Nordest~ d_e 1988 a 1992. Isto sig
nifica um acréscimo de 33% da capacidade regio
na1 instalada. 

A probabilidade de nOVo racionamento rodeia 
o Nordeste, se ltaparica entrar em baixa OP.eraçã.o. 

É por isso que Xingó nao pode parar. É a obra 
principal para suprir o Nordeste cl..e energia na 
próxima década. Será a maior obra de geração 
do sistema ChesL Sua <:apac:idade total será de 
dn~o milhões de qui1owatts. Sua operação 'terã 
início em 1_993 çorn, -apenas duas turbinas e uma 
potência total de u_m milhã<? _d~ quilowatts_. 
- Mas Xingó já eStá atrãsãda no or,sanqgrama 
de suas obras. 

Lendo as declarações do Senhor Presidente, 
até se nos parece que para o Nordeste começou 
sua redenção. Bem_ que gostaria qUe tal redenção 
fosse uma realidade. Mas não. Nem ainda come
çou. A caminhada do Nordeste: para sua redenção 
é dificil. A energia para O Nordeste: deve ser uma 
prioridade. O _que não está açc;mt~cendo porque 
Xingó está parada. Está parada porque as conces
sionárias de energia do Nordeste devem 13 bi
lhões de cruzados à Chesf.- Os estados çj,Q -?ul 

DocumentoS a que s~ refere o Sr. Ney Mara~ 
nnao em seu pronunciamento: 

MIC PRIVAtiZARÁ TUDO 

A decisão do governo de privatizar 42 em
presas estata_is até o final do_ mandato do 
Presidente José Samey, em 1990, já cOnta 
com um novo e _forte aliado; o Ministro da 
Indústria e do Comércio, Roberto Ca-rdoso 
Alve:s, _e_mpossado como titular da Pasta no 

... ~!~mo dia 17 de agosto, em substituição ao 
ex-l~\frilstroJosé Hugo Castelo Branco. Ai1tes 

_ nlésll}.o da re:Uriiâo ministerial quê d_êifagrou · 
a Operação De_smonte corno forma de Com
bater o déficit público, Roberto Cardoso Alves 

__ defendia a ne<:essidade de se <:ortar os subsí
dios, enXugai' a máquina estatal e reduzir a 
interferência do Estado na iniciativa privada. 

C:onfirma~do o lema de que "o exemplo 
deve sair de casa", Roberto Cardoso Alves 
aceitou os ·cor:tes determinãdos pela Secre
taria -de OrÇamento e Finªnças do Ministério 
do Planejarnento - SOF, que reduziu em 
54 POr centO a prõpósta orçamentária· do 
M1C para o ano de 1989:--"São necessários, 
para resolver os problemas econômicos do 

_ -· P?~í~. e estão determinados na nova Consti
tuição:·.,_afi~C?~·- Entr~~putri!!s coisas, a Ç>pe_
ração Desmonte provocou a extinção çle cin
cO Orgãos- VihCUiados ao_ MIC:: Centro Brasi
leiro de Apoio à Pequena e Médià. Erripresa~ 
_Ç~ra_e,. C9nselho Nacional de Turismo -
CNT~,, Supeririien.dência da Borrâcha -

.... ..,,..SJJdhevea, Conselho de _Oesenv9ivil)lento 
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Comercial- CDC e Comissão Executiva Na-
c:ional do Álcool - Cena!. ~ - . -

O ministro da lndústr_ia e do COmércio pre
tende. ainda, proritover uma privatização total 
das atividades do_ Instituto Brasileiro do Café 
-IBC, e do l_nstituto do Açúcar e do Âlcool 
-1M, além de profundas modificações no 
sistema Siderl?rás e 11a EniPresa BraSileira 
.de Turismo--:-:- Embratur. 

Roberto Cardoso Alves entende Que, a par
ti_r_de_agora, caçla órgao téâ de sobrevivei 
dentro de suas próprias reCeitqs, a.daptan
dq-se a um regime de forte _contenção dos 
gastos públicos. · · · 
. Dispqsto a enxugar o que definiu como 

"gorduras" do MIC.. o novo ministro ~~rmou 
que vai privatizar tudo o que puder ser privati~ 
zado, reduzindo significativamente uma boa 
parte d() peSsoal lolaâo nas estatais vincu
ladas_ ao_ MIC, 'e _aproveitou para fazer um 

. alerta: "quem nai;l trab~lha, que pon~a a bar
ba de molho". Com o controle de noye im
portantes órgãos, as autarquias lrupi, Sudhe
vea, lnm_etro, IAA e (BC, a empresa pública 
Embratur, a holding Siderbrás e a sociedade 
civil "Cebrae, Robeito Cardoso Alves. larga na 
frente na luta pelo controle do déficit público 
e desestatização dã ecOnOmia. 

- De acordo com o" ministro, "o grande ini-
mig_o do Brasil é a im~nsa rnâquina govema
meiifal. que_corr6mpe e se constitui_no_gran
de inimigo combatido pelo Presidente José 
Sarney". Para ele, a melhor maneira da sacie
dade crescer e gerar novas riquezas e empre
gos é aparando os braços do estado. 

PRESIDENTE DO BNDES LEM13RA QUE 
O GOVERNO ESGOTOU OS SEUS RECUR· 
SOS 

"Qu_se privatiza ou mida s.~_faz'', sintetizou 
o_ presidente do Banco Nacional de Desen
volvimer\io Econômico e Social (BNDES), 
Márcio Fortes, ao analisar a conjuntura eco
nômica. Ele lembrou que o estado liderou 
o processo de desenvolvimento nacional na 
década de so;-mas já não dispõe de recursos 
para manter as taxas de investimentos neces
sárias. 

"o-estado brasileiro quebrou, não tem di
nheiro. _tudo aquilo que puder ser absolVido 
pelo setoJ_ privado, com soberania, sem ven
der _o_ controle para o estrangeiro, deve ser 
privatizado", acrescent_ou o presidente do 
BNDES, durante os debates, quando surgi
ram propostas de privatização atê de peniten
ciárias. 

Depois da guerra- Márdo Fones fez um 
relato da importância do estado brasileiro no 
desenvolvimento_ econômico após a Segun
da Guerra Mundial, com o governo Vargas 
criando e propiciando os recursos que permi
tiram a expansão da Petrobrás, Vale do Rio 
DOce, Companhia Siderúrgica Nadonal e do 
próprio Banco Nacion~J Qe Desenvolvirnent~ 
EconõmicO e Soda_!,_ A partjr d~_l965, o de
senvolvimento baseou-se no endividamento 
externo, levando o Br~sil a asSumir compro
missos da ordem de 140 bilhões de dólares. 
TãJ dívida, na opi_nião do Presidente-do BN· 
DES, pode ser sáldada graças à expansão 
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dos saldos positivOs obtidos na balança c~ 
merdaL 

Presidente do BNDES e empresário da 
construção civil, Márcio Fortes fez, também, 
um relato de suas experiências no seta r públiM 
co,-- concluindo que "conduzir empresa esta
tal é tarefa para galo; não se pode _punir os 
incompetentes e premiar os competentes". 
No banco, "50% do tempo da diretoria era 
gasto na solução de problemas das 17 esta
tais sob sua administração",_ daS~quais 12 
já foram privatizadas. Quarito às qUeiXas de
lentidão no procesSo '~~_privatização, lem
brou que a CofaVi - Companhia Ferro e 
At;o-·de Vitória - está "em vias, de privati
zação'' há 12 anos porque querêiil vendê-la 
por um preço superTór ·ao que ela vale. Em 
todo o mundo a regra seguida é a seguinte; 
"valor presente do rendimento futuro da em-
presa", ensinou FOrtes. -

O BNDES vendeu 400 milhões de dólares 
de ações da Petrobrás; CZ$ 30 rtillhões de 
açóes da Aracruz Celulose; e descobriu a 
''ináijiCa dO leilão público" para a privatização 
de empresas estatais - disse Márcio Fortes. 
Embora a conjuntura econõmica seja difícil, 
lembrando um_ atol~iro. o presidente do BN
DES acha qUe os investimentos da iniciativa 
privada, apoiada em ampla estratégia de 
abertura de capital (de modo a atrair investi
dores pessoas físicas e fundos de pensão), 
recolocarão o Brasil em processo de cresci
mento. "O que esta rUim- é o setor_ público 
e as empresas privadas que dependem do 
setor público, mas essa fase também vai pas
sar'' - acrescentou. 

Márcio Fortes examinou duas questões da 
maior importância para os negócios no País, 
durante os debates, respondendo às pergun
tas dirigidas ao conferencista. Citou a capa 
da revista inglesa The Economist, que mos
tra os líderes mundiais brincando juntos de 
fazer castelos de areia, com o título "Oh 
what a peaceful world" (Oh, que mundo 
pacífico), para chamar a atenção sobre as 
perspectivas que se abrem no mundo, bem 
como o potencial de um mercado de I 00 
milhões de consumidores, "duas vezes maior 
do que a Argentina". O Brasil precisa encon
trar o caminho que o leve a se "acoplar" 
à nave econômica internacional, benefician
do-se do fluxo de capitais e mercadorias. 
Além disso. Márcio fortes recomendou aos 
empresários que evitem críticas à nova Cons
tituição. "Errip~Sário c:iUe se preza não pode 
ficar por aí jogando pedra na Constituição. 
As conquistas sociais são onerosas, mas não 
vão acabar com o mundo, com a~atividade 
empresarial, que se beneficiará do aumento 
do mercado interno''. 

Dentro do tema "privatização das siderúr
gicas brasileiras'', Márcio Fortes ouviu dos 
debatedores - Geraldo Lemos Filho, vice
presidente da Fiemg; Renato Rossi, presiden
te da Federação do Comérdo do Estado de 
Minas Gerais; Francisco Salles Dias Horta, 
presidente do Clube de Dlretores Lojistas de 
Belo Horizonte - e de empresários como 
Paulo Saffa Sirriã.o, -pr-iocupaÇóes quanto á 
aplicação_ dos recursos que resultarão da 
venda de empresas estatais. Temem, por 
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exemplo, que o governo use o dinheiro da 
privatização de--uma empresa rentâvel, como 

-a UsTiilinas, para cobrir os rombos de outras 
- -estatais deficitárias. 

O SR. PRESIDENTE (Francisço Rollemberg) 
-Tem a palavra o nobre Senador Maurício Cor
rêa,_como_uder do PDT. 

O SR. MAURICIO CORRÉA PROtiUNCIA 
DISC{JRSO OOf:. EfiTREGUE À REVISÃO 

·DO ORADOR, SERÁ PUBL/0\DO POSTE
RIORMENTE. 

OSR. PRESIDErnE (Fraocisco Rollemberg) 
- Está esgOtado o tempo destinado ao Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
. Não há quorum para deUberaçãq, em plenário. 

__ _As_ matérias constantes da Ordem do Dia, _do 
item 1 ao 20, todas em fase de votação, e dos 
itens 23 a .36, de apreciação secreta, ficam adia
das. 

São os seguintes os ifens cuja votação é adiada; 

1 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 39, de 1988, que aútóriza· a Prefeitura Muni
cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
à Contratar operação de crédito no valor corres
ponâente, ém Cruzados, a 2.790,00 Obrigações 
do TeSouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

2 

_ YCita_ção, em turno único, do Projeto de Resolu
--Ção no 47, de 1988, que autoriZa a Prefeitura Muni
cipal de Astorga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de _crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a-3.806.39 Obrigações do Tesouro Na· 
cional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de_Resolu
ção rt 63, de 1 988, que autoriza a Prefeitura Muni-

-- _cipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.986,19 Obriga
ções_ do Tesouro Nasional (OTN), tendo 

PARECf:R F AVORA VEL, proferido em plenário. 

4 
_ Votação, em turno único, do Projeto de ResoluM 

- ção no 64, de 1 988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de pau dos Ferros, Estado do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 

- Corres-rrorrdente, em CrlJzados, a 55.00,00 Obriga
ções do Tesouro Nadonal (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Proj~t~_de Resolu
ção no 66, "de 1988, que au-toriza a Prefeitura Muni
cipal de_ Paranavaí, Estado do Paraná, a contratar 
op€raÇão de crédito no valor __ correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do T esóilro 
Nacional (OTN), tendo 

--- PARECER FAVORÁVEL, Pr9ferido em plenário. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluM 

çãó n" 70, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor c_orrespb!}dente, em 
cruzados, a-180.000,00 Qbrigações_ do Te.s,ouro 

- Nacional (OTN), iendo 
PARECER FAVORÁVEL. pi-aferido em plenário. 

7 

Votação, effi tUffio único, cio Projeto de Resolu
ção n"95, de 1988. que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Valença, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondent_e, em 
cruzados, a 80.000,00.0brigações -do Tesouro 
Nacional _(OTN). tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

8 

Votação, -em tu mo único, Qo Projeto de Resolu
ção no 126, de 1988; que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Centenário do Sul, Estado do Para
ná, a contratar operação de crédito no valor corM 
respondente, em cruzados, a 5.414,38 "Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 127, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Miranda, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspon-dente, em cruzados, a 83.082,71 Obri
gações do Tesouro Naçional (OTN}_, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenáM 
rio., 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ç_ão no I 28, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltaberaba, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 250.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 
. PARECER FAVORÁVEL, p~fer~do_em plenário .. 

11 

Votação, éitl tumo único, do Projeto de Resolu
ção n~ 129, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gongogi, Estado da Bahia, a conM 
tratar operação_ de crédito no valor correspon~ 
dente, em cruzados, a 73309,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

.PARECER F AVORÁVEi.; prOferido em Plenário. 

12 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção n~ 131, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Toledo, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito no va~or correspo_n
dente, ém cruzados, a 591 .259,3_9 Obrigações do 
Tesouro Nadorlal- OTN, tendo 

PAREC.E;R FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

13 

Votação, eni tumo únicõ,-do Proj~~ de Resolu
ção n~ 132, de I 988, ·que autoriza a Prefeitura 
Munic!p~_l_ de _Dot,~rado§, ~tados_do Mato Grosso 

-- do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
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correspondente, em cruzados a L200.000-,0o 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 133, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Bonito, Estado do Mato Grosso do 
Sul a contratar operação de crédito no valor cor-
respondente, em cruzados, a 12.575,32 Obriga
ções _do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVOMVEL, proferido ein Pleh-árió. 

15 

Votação, em turnQ _único, do Projeto de Resolu
ção n" 134, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 66.075,65 Obri9aç:ões 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL,, proferido em Pfenárlo. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 135, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 100.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo ·-

PARECER FAVORÁVEL, proferido ~m Pl~nárlo, 

17 

-de setembro de 1988, pe_la qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Paulo Cardoso de Oli
veira Pires do Rio, Mi.nlsti-o de Primeira Classe, 
da carreira_ de diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil no Canadá. 

Discussào, em tumo único, do parecer da Co
míssão de ReJaçõe~.prt.erfores sobre a Mensagem 
n' 173, de 1988 (n• 336/8.8, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente.da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Adolpho Correa de 
Sá e- Benevides, Ministro ele Primeira· Oasse, da 
Carreira de diplomata, para exercer a função de 
embaixador_do Brasil junto à,_ República do Equa
dor. 

25 

Disc!Jssão, em turno único, do parecer da Co
missão <i e Relações Exteriores sobre a MénSagem 
n"' 174, de 1988 (n~ 337/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação _do Se
nado a escolha do Senhor Paulo Guilherme Vilas
b6as CastrO; Mínlstro de Segunda Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de em
baixador do Brasil junto à R_~pública: Dominicana. 

26 

Votação, em turno únlco, dq_ Projeto de Resolu
ção no 136, de 198~. que autôriza ã -Prefeitura 
Municipal de Sinop, Estado do Mato Grossõ, a 
contratar operação de crêdito no_ valor correspon-
dente, em cruzados, a 713.546,03 Obrigações do Discussão, em turno único, do P~recer da Co-
T escuro Nadon<ll - QTN, tendo mtssaO-a e- Relações Exteriores sobre a Mensa-

PARECERFAVORÁVEL,proferidoemPlenáfio. gem n" F5, d_e 1988 (no 338/88, na-origem), 
d~ 2 de setembro de -1988, pela_ qual o Senhor 

18 Presidente da República submete à deJiberação 
Votação, em turno único;-do Projeto de Resolu- _ do Senado a escolha do Senhor José Artur Denot 

ção n" 137, de 1988, que autoriza a Prefeitura ·Medeiros, Ministro de Segunda Classe, da caiTeira 
Municipal de Guarapari, Estado ao-ESpírito Santo, - de dlPlorOata, para exercer a função de _embai~ 
a contratar operação de cré.c!ito ao valor. corr_es- xador ~o-_~rasil junto à Repúblic.:a do Suriname. 
pendente, em cruzados, a 80.000~ao·Obiígações 
do T escuro Nacional - OTN, tendo. _ 27 

PARECER FAVORÁVE,l., proferid() em Plenário._ 

19 

Vo~ã_o, em tum:o único, do Projeto de Resolu
ção n" I 38, de 1988, que aufoilza. o Governo_ do 
Estado de Alagoas a contratar_operaç:ão de cré-dito 
no valor correspondente, em <::ruz.ldoS; -a 
3.855.086,13 _Obrigações do Tes_ouro Nacional 
- OTN, tendo - -

PARECER FAVOAAvEJ: .. : proferido e-m plenário. 

20 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 139, de 1988, que autoriza o Govimio do 
Estado da Bahia a contrat_ar_ operação de crédito 
no valor corre_spondente, em cruzados, a 
6o.ooo:ooo:oo OQrigaçõês do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 
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Discussão, em turno único, do parecer_ da_ CO-
missão_ de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
no 172, de 1988 (ri' 335/88,na origem), de 2 

Discussão, em turno-único, do parecer da Co
misSão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
no 1}6, de 1988 (no 339/88, na origem), de 2 
de setembro de 1968,-peJa qual o :Senhor Presi
dente- da República submete à deliberação_ do Se~ 
nado a escolha do Senhor Ruy Marie de Castro 
Brandão, ~inistro ele Primeira Classe, da carreira 
de ~iplon:-~~. para exercer a funçâo de -erribai
xador do Brasil junto à Repúblic.:a Popular da Bul~ 
gária. 

28 

Discussã-o, em turno·ún"iCo, do parecer da Co
.I"!"IS~~o -~e Relações EXte"i-iofes sobre a Mensagem 
n' 177, de 1988 (n'· 340/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qUal o Senhor Presi
dente da República submete -à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Carlos Augusto de 
Proença Rosa, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de dipl9mata, para exercer a funçãO de em~ 
baixador çlo Brasil jUnto à República Árabe do 
Egito. -- -
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DiscuSsão, em turno único, do parecer da <:o
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 178, de 1988 (no 341/88, na origem), de 2 
de ~tem~ro de 1988, pela qua1 o Senhor Presi
d~te da Repúbllca submete à deliberação à_o Se
nªdo a escolha do Senhor Ivan Yelfoso da SJlveira 
Batalha, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de embai~ 
xador do BraSil junto __ à RepúbliC!a Popular da 
Hungria. 

30 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 179, de 1988 (n• 342/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da ~epúblca submete à deliberação do Se~ 
nado a escolha do Senhor Antônio Sabino Can
tuária Guirriarães, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a [unção de 
emba_ixador_do Brasil junto ao Reino do Marrocos. 

31 

Discussão, em turno Ónico, do parec.:er da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n? 180, de 1988 {ne 358188, Da origem)__._ de 8 
de setembro. de l_98S. pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escol.ha do Senhor Mauro Mendes de Aze-
vedo, Ministro de Prinieil-a Classe, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de emb.,ixador 
dC? Brasil. junto à República da Guatemala. 

32 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
,n~issão de Relações Exteriores sobr~ a_Mensagem 
nw-T81, de 1988 (n? 359/88. na Origem), de 8 
de Setemb_r9 d~ 1988, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submeie à deliberaçao do-Se
nado a escolha do Senhor Marcos Antônio de 
Salvo Coimbra, MiniStro de- primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exerce-r a funÇão de 
embaixador do Brasil junto à República Helénica. 

33 

Discussão, em turno único; do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
no 182. de 1988 (n• 360/88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação_ âo Se
nado a escolha do Senhor Lyie Amaury Tarisse 
da Fontoura, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de em
baixador do Brasil junto à República da Turquia. 

-- DiscttSSão, em turno único, do parecer da Co~ 
missão de Relações ExteriOres sobre a Mensagem 
no 187,de 1988 (no 366168; na origem), de 13 

_ d_e se,tembro de 1988, Pela qual o Senhor Presi
dente -dã RepUblica sUbmete à. deliberação do Se~ 
nado a escolha dÇ> Senhor Roberto Pinto Fe-rrei r a 
Mameri Abdenur, Ministro de Primeira aa_sse; da 
~arreira de diplomata, Para exercer a funç;ãó de 
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embaixador do Brasil junto à República Popular 
da China. 

35 

Mensagem n" 204, de 1988 (ri~ 3ti7/88;-na ori
gem), de 22 de setembro de 1988, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete ao Se
nado a escolha do Doutor Homero Santos para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União na vaga decorrente da aposentadoría 
do Ministro Ivan Luz. (Dependendo de paredcer ). 

36 

Mensagem no 212, de 19813 _(no 404/88, na ori
gem), de 26 de setembrO_ de 1988, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete ao Se
nado a escolha do Doutor Paulo Affonso Martins 
de Oliveira parei exercer o cargO de IT}inistrç do 
Tnbunal de Contas da União na vaga decorrente 
do falecimento do Ministro Jorg-e Vargas. (Depen
dendo de parecer.) 

O SR. PRESIDEI"'TE (Francisco Rol!emberg) 
-Item 21: 

Discussão. em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nc 38; ae- T988 (0" 5.58788, 
na Casa~ de origem), de irlídéitíVa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Insti
tuto-de AdministraÇão Financeira da Previ
dência e Assistência- Social (lapas) a doar 
à Academia Nadaria! de Medicina, imóveis 
destinados à instalação de centros de estudo 
e pesquisa. (Dependendo de parecer) 

Nos termos do art. 6e da Resolução n•' I, de 
1987, designo o nobre Senador Ronaldo Aragão 
para proferir parecer sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n~ 38, de 1988. 

O SR. RONALDO ARAGÁO (PMDB- RO. 
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, originário da Mensagem n" 153/88, o Pro
jeto sob análise, visa a autorizar- o Instituto_ d~ 
Administração financeira da Previdência e Assis
tência Social (lapas), à Academia Nacional de M~ 
didna as áreas de 567m2 e 756rrf correspon
dentes, respectivamente, aos lotes números 18 
e 19 da Quadra 14 C da ESplanada do Castelo, 
situados à Avenida General _JuSto, na cidad_e do 
Rio de Janeiro. 

A doação, de que trata a presente mensagem 
encaminhada pelo Exm" Senhor Pre$idente da 
República. é de suma importãncia, pois a Acade
mia Nacional de Medicina, com sede no Rio de 
J_aneiro. é um colegiado composto-de ilustres mé
dicos que tem como -objetivo analisar resultados 
de estudos desenvolvidos na área da ciência mé
dica, bem como das experiências e pesquisas pro
fissionais realizadas. Cabe-nos salientar que im
portantes questões de saúde pública têm sido 
discutidas por aquela importante entidade, tanto 
por iniciativa própria, quanto por solicitação das 
autoridades. governamentais. 

Oesse___rriodo, uma vez que a Academia não 
possui instalações adequadas pa_ra a ampliação 
do Cei1tr6 de EdUcaÇão Pôs-Graduada e de Me:
mória Médica, sua -diretoria houve por bem enca
minhar pedido solicitando a doação de dois terre
nos ~e propriedade dQ, !apas, sem benfeitorias. 
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Julgamos que a presente propostção é alta" 
mente meritória, pois carrega em seu bojo inúme
ros beneticlos para o progresso da medicina com 
reflexos positivos também para toda a população 
que irá usufruir, sem dúvida alguma, dos resulta
dos que serão apresentados e debatidos sobre 
questões relacionadas à medicina. 

Cumpre resSaltai, <iliilda, o-cunho social da pro
posta que, uma vez concretizada, irá dotar o Pais 
de um excelente centro, capaz de colaborar para 
as soluç_ões numa· área ainda tão carente entre 
nós. 
~te o exposto, opinamos pela sua aprOvação. 
E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
.:._. Em discussão 6 projeto, em turno único. (Pau
~'"'·) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

A votação da matéria proceder-se:â na sessão 
seguinte, nos termos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Item 22: · 

Discussão, em turnQ_ único, do Projeto de 
Lei da Câmara n~ 39; de· 1988 (n° 86'9/88, 
na Casa de origem_), que mo9ifica ~ redação 
do incisO l do art. 28. da· LeC ne 7.664, de 
-~2_ de jurlh6 de 1988~ estabelecendo novo 
horá_rlo para vekulação de propaganda elei
toral para as eleições municipais de 15 de 
novembro de 1988. (Dependendo de pare
cer.) 

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por 
solícitação das Uo:leranças, nos termos do dispos

_to_ I)Oart. I I. parágrafo único .da Resolu_çãO n~ 
1, deJ987, com_a redação dada pela Resolução 
n" .54, dé 1987. ~ 

Nos termos do art. 6" da Resolução n~ 1, de 
. 1987. designo o nobre Senador Raimundo Lira 
para proferir pareçer da Comíssã_o de Constituição 
e Jt.Jstiça sõbre o Projeto de Lei n~ 39, de 1988. 

O SR. RAIMUNDO URA (PMDB-PB. Para 
erriítfr parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

--O preSente projeto, de autoria do ilustre Deputado 
Mendes Ribeiro, visa a alterar a redação do inciso 
I do art. 28 da Lei n" 7.664, de 29 de junho último, 
que estabelece normas para a-realização das elei

-ÇõeS municipais de 15 de novembro de 1988. 
A alteração proposta consiste, basicamente, em 

melhor_explicitar o referido dispositivo. quanto aos 
horários de veiculção de propaganda eleitoral, 
t.:n~o nas_ emissoras de televisão, quanto nas de 
rad1o, _ ______ -

Assim, o Preceito passaria a ter a seguinte reda
çlio: 

.,rt. 28 ............ .=.----~·-'···-·~·-····· 
r- todas as emisssoras do País reserva

rão, nos 45 (quarenta e cinco) dias anteriores 
__ ~à antevéspera das eleições. 90 (nOventa) mi

. nutos diários para a propag~nda, sendo 45 
(qúãnmta e cinco) minutos à noite.. entre 

. .. 2Qb30Jnin. (vinte horas e trinta minutos) e 
22h30 niin (\rlnte e duas "hOras e_trinta minu
_tos)~ nas emissoras de televisão, entre 201:1 
(vinte horas) e 22h3LJ rT!in (vinte e duas horas 
e trinta minutos), nas emissoras de rádio, 
hora de Brasília; 

Como se_ vê, a modificação, tão-somente, aclara 
o texto, evitando dúvidas e consultas de_S[le<:es
sârias à Justiça E]eitoral quanto ciOs hol-ários em 
que a propaganda po:Jerâ ser difundida. Por outro 
lado. embora haja uma hora legal no nosso País, 
que é a da capital da República, a diferença de 
fusos horârios também poderia causar interpre
taçõe-s equivocadas. daí a procedência da expres
são final de que a hora assinalada é a de Brasilia. 

Nestas condições e considerando a urgência 
da matéria em face da proximídade do pleito de 
novembro. opinamos pela aprovação do presente 
projeto. 

E o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. MARCONDES GADElRA (PFL -
PB. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, apenas para um esclarecimento su
cinto ao nobre Senador .Maurício Córrêa sobre 
observações que S. Ex" fez a respeito da indicação 
do Sr. Joaquim Roriz para o Governo do Distrito 
Federal e de laços de amizade existentes entre 
o Presidente da República e a Família Roriz. S. 
EX" deixou vazar uma estrariheza imensa com esse 
fato, como se o Presidente da República estivesse 
impedido de ter amizades pessoais, de ter amigos 

- em qualquer Unidade da Federação. Até que "ser 
amado" é -Uii'l. precidado também do príncipe. 
O princípio não deve ser apenas temido. E natural 
e normal que o apreço seja um elemento impor
tante na vida de quem quer que seja, mesmo 
na do Presidente da República, que não está isento 
de ter laços afetivos. Não vejo, por isso. por que 
S. EX' haja estranhado. A ilação que o Senador 
Mauricio Corrêa procura tírar disso é de que a 
indicação do Sr. Joaquim Roriz estaria, de alguma 
forma, ligada à existência desses laços de ami· 
zade. 

Senhor Presidente, quero lembrar ao Senador 
.Maurid0-Corrêa que o Governador Joaquim Roriz 
foi também aprovado pela grande_ maioria _desta 
Casa. E não me consta qu~ os senadores tenham 
laços de amizade -com a família do Governador 
Joaquim Rorü: e que tenham votado favoravel
mente ao seu nome induzidos por qualquer tipo 
de afeto ou algo que o valha 

Ao contestar, de uma forma obliqua, a indica
ção, o senador, na verdade, está-se insurgindo 
também e principalmente contra llfl"la decisão so
berana da Casa a que pertence. E _possív~L~ 
o voto- foi Secreto - que- O Senador Maurício 
Corrêa_tenha votado favoravelmente ao nome do 
Governador Joaquim Roriz. Não tenho como sa
ber, Sr. Presídente, do seu voto como não passo 
sa_ber d_Q_VOtO OU das r~óes. do Y.Oto da grande 
maioria qUe aprovou, seguramente por mais de 
213, a indicação do Sr.Joaquim Roriz para Gover
nador do Distrito Federa!. - _ 

-~ Quanto à cor1cessão de emissoras de televisão 
em Luziânia, só temos que louvar o fato de que 
Luziãnia paSse a integrar, tamb-ém, o elenco de 
cidades brasileiras contempladas com esse fruto 
do progresso, da civiliZação, -e que riãi:fseja nega
do ao povo desse município o acesso a um meio 
tão importante e decisivo de comunicação de 
massa. 

De resto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são 
dezenas, centenas, milhares de estações de rádio 
e de televisão concedidas no Brasil, e a nossa 
expectativa -é de que mais concessõ-es se façam 
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não apenas neste Governo, mas nos governos 
que se seguirão, porque entendemos que a mo
dernidade está hoje vinculada aos meios de co
municação. Não há mais, Sr. Presidente e Srs. 
-Senadores, nenhuma comunidade que possa fi
car isolada. E o Brasil se sobressaiu muito, avan
çou extraordinariamente no campo das comuni
cações de massa. Entretanto, afirmo, cOm abso
luta convicção, qUEf ainda é pequeno o número 
de estações_ de rádio e de televisão que temos 
no Brasil, para um país com uma população de 
150 milhões de habitantes e com uma área geo
gráfica de mais de 8 milhões _de quilómetros qua
drados. Se V. Ex" tomar corno termo de compa
ração qualquer outro país medianamente desen
volvido, seja na Europa, Seja--ii.oS'"Estados Unidos, 
seja na Ásia, seja em qualquer parte, V. Ex• vai 
ver que o número de canais de rádio e de televisão 
é proporcionalmente muito maior do que aqui 
no Brasil. Ainda temos muitos pontos cegos para 
as transmi5S6eS de televisão e-de rádio no Brasil. 
De modo que devemos cada vez mais tentar co~ 
brir esse vazio, devemos -cada vez mais desejar 
que seja aumentado o número de concessões. 
que a grande maioria das cidades tenha ace-sso, 
eu diria até que o mínimo de constrangimento 
se faça para a instalação de emtssoras de rádio 
e de televisão, de preferência deixando até mesmo 
tudo ao sabor das forças do mercado. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex' 
um aparte? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Com 
muita honra. 

O Sr. Jutahy Magalhães-Senador Marcop
des Gadelha, não quero entrar no mérito da ques
tão política de concessões de rádio e de televisão, 
porque hoje há uma declaração de que nestes 
últimos dias foram concedidas 500 concessões 
-dedaração do próprio ministro, portanto oficial. 
Mas sobre essa questão da distribuição de um 
maior número é que quero manifestar-me, por
que isso traz uma implicação técnica de ordem 
até internacional. Há wma Hmitação de número 
de concessões de rádio e de televisão, porque 
é uma questão de ordem técnica, de interferências 
-não sei as expressões de ordem técnica. Outro 
dia estava com um companheiro nosso, que en
tende muito dessa questãp, discutindo esse pro
blema. As modificações no progTahla do Minis
tério das Comunicações, conLã.ampliação desses 
números de canais de rádio, de_ televisão- princi
palmente _de rádio- estão chegando a um limite 
intolerável, de ordem internacional, já com Interfe
rências, e foi solicitado para que s_e_ acabe e não 
haja excesso de concessões. Não- ê questão de 
ponto negro neste ou naquele município que ain
da não tenha a sua estação de rádio -, mas 
há essa limitação de ordem técnica. Não se trata 
apenas de distribuir, ao bel-prazer, concessões 
aos amigos; tem que haver, ~mbém, essa limita
ção, que é até de ordem internacional, 

O SR. MARCONDES GADELHA - V, Ex" 
tem razão no que diz respeito às limitações_ de 
ofdem técnica, e quero crer que o Ministério das 
ComunfcaçôeS não iria fáiéf.-uiná conC-essão de 
freqüência que viesse a conflitar-se com Outra 
preexistente. Desde que haja canal de freqüênda 
disponível, pessoalmente entendo se deva abrir 
o maior número de concessões. QUanto -mais 
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comUnicaÇãO-houver neste País, tanto mais de
senvolvidos seremos - econômica, soda] e, so
htetudo, politicamente. 

V._ EX~ Satie qúe as idéias, hoje, caminham por 
ondas hertzianas. Não se faz m_;;~:is democracia 
em eonta de rua, hoje em dia a comunicação 
é_de m.assa, e é importante que haja uma disponi
bilidade muito grande de canais. Sem conflitar 
Jiãfu!:a~mente com problemas de ordem técnic(l. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Se V. EX" me 
permite, apenas q_uero dizer que- na parte politi
ca, já um pouco ·mais na parte polítiCa do que 
da ordem técnica - a COnstituinte estabeleceu 
que caberia agora ao Congresso também opinar 
a respeito_ de concessões. Está-se estranhando 
esse açodamento que está havendo nesse inter
valo entre a decisão da Constituinte e a promul
gação pata apressar, horrivelmente, mas me pare
c.e que não querem permitir que o Congresso 
se manifeste a este respeito. Esta minha preocu
pação que às vezes manifesto é como abritmos 
mão dos nossos direitos, achando que isso tudo 
está certo, concordando que a pressa do Execu
tivo em fug(r das determinações da Constituinte 
seja uma ação correta. t isto que estranho: corno 
é que nós, Pai"lamentares, Consideramos tudo isso 
correto somente para atendermos às conveniên
cias do Executivo? 

O SR- MARCONDES GADELHA- Nob'e 
Senador Jutahy Magalhães, não vejo necessaria· 
mente uma mudança na qualidade das comuni
cações no Brasil, seja ela concedida_ pelo Poder 
Executivo, ou seja _concedida pelo Congresso Na
cional. Também devo dizer a V. Ex" que não sei 
_por que critério, também, o Congresso estarâ ne
cessariamente isento de fazer concessões a quem 
quer que_ Seja. Muitas dessas concessões atual
mente e~tentes terão que ser ratificadas depois 
pelo Çongresso, terão que ser confirmadas ou 
negadas; muitos contratos expiram. Depois. há 
ainda um mundo -de concessões a serem feitas, 
há muitos canais a serem abertos. 

OS pafses até h6je-- não eStabe"i(~cerám qual é 
o melhor processo de escolha e indicação de 
concessão_ de canais de rádio e de televisão. Há 
países que Tazein puramerlte através do Poder 
Executivo, outros, rarisslffios, como nós, farão 
atrav~s d_o Poder Legislat~vo. Somos exceção n~ 
contexto intemadonal. Outros, como os Estados 
Unidos, f~em através de autarquiaS, quer díze"r, 
há uma autarquia que cuida da concessão de 
rádio~ televisão. E a-autarqUia, por suposto,_te)n 
seus dirigentes, e nenhum~_ dessas agências da 
sociedade estão isentas, alheias, ao tráfico de in
fluéncias ou à in~uérida política. ·Não~ imp·ossfvel 
que uma maioria dentro de um Congresso Nacio
nal, uma maioria muito grande, acabe também 
negando as concessões-pãta a oposição. E como 
ficamos, noJ?re !?_e:nador Jutahy Magalhães? 

O Sr.-_Jlltahy MagaihàeS- V, Ex• tem uma 
ConStJ1ufção. - · -- - · 

. O SR. MARCONDES GADELHA- Não há, 
_ _!1-ªfessariamente, nenhuma garantia, nenhuma 
-Segurança, de que um partido minoritáriO não 
venha a ser prejudicado também nas suas preten
sões em ter estações de rádio, em ter estações 
de televisão, em função de uma maioria tocada 
Por ãlguma forma de chauvinismo, aJguma forma 

de t<>xdusivismo, e acabe impedindo o acesso de 
minorias aos canais de rádio e televisão. 

De mo~o que não colocaria o problema em 
termos éticos, -comoO resolvido dessa ffiãneira. 
Não sabemos, ainda, a rigor, qual é o melhor 
método, e posso até dizer a V. Ex' que a grande 
maioria dos países, quanÇo faz_em concessão de 
rádio e televisão, não o fazem através do Con
gresso Nacional. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' me per
mite, não estou falando que a Constituinte já deci
diu e _o Executivo está a apressar. Veja V. Ex~ 
que, hoje, há uma declaração no Jornal do Bra
sil - não sou eu que estou dizendo isto, está 
dito pelo Mini§tfO, no Jornal do BrasU - de 
que há pressa para fazer as concess_ões antes 
da promulgação da Constitul.ç.ã6+ Por isso que 
nós, como parlamentares, concordarmos, e é isso 
qu,e acho estranho_._ Qy~ç_> Ministro_ faça, que o 
Executivo faça, não estranho, porque ele está que
ren?o o seu interesse. Agora, nôs, parlamentares, 
abnrmos mão e cõhcordarmos ... Elsso_ que estS 
ocorrendo, o que é estranho! 

O Sr. Pompeu de Sousa -.Permite-me \:;: 
EX um aparte, nobre Senador Marcondes Gade
lha? 

O SR. MARCONDES GADELHA - Com 
muita honra. 

O Sr. Pompeu de Sousa - Quero dizer a 
V. Ex' e aos_ companheiros que eu até já me havia 
retirado do plenário, porque verifiquei que nào 
haveria número, e como tinha muito trabalho a 
realizar,_ füi para o -meu gabinete, deixarido de 
apartear logo o senádor Maurí_C-io tOrreã, pois 
eu estava assinando o autógrafo da Constituição, 
e aí, quando cheguei, S. Ex" terminava ·a discurso, 
eu estava impedido de aparteá-lo. Como sou ho
mem de comunicação, profundamente interes
sado, em toda a minha vida.. nesse ramo do co
nhecimento humano '"'---profiSsão que exei-ço há 
clnqüenta anos exatamente como jornalista e, de
pois, como professor universitário no~ tempos di! 
Faculdade Nadonal de Filosofia da Universidade 
do Brasil - quando eu regressava ao meu Gabi~ 
nete, ouvi V. Ex• ressuscitar o assunto muito bem 
trazido pelo companheiro Maurício Corrêa. Nav
verdade, nobr~ Sena~or Marcondes Gadelha, 
quando aqui cheguei, o Senador Jutahy Maga
lhães_ c:ome-çava ·a trata~ o assunto SQb_ o ãngufo 
em que eu íria focalizá-lo. Entretanto, vou desefl· 
volv~_um pouc_o mais esse ponto de vista, contra
argumentando como argumento de V. Ex" de que, 

· VarriOS dizer, o possível protedonisrno que hou
vesse da parte do Poder ~ecUtivo com relaç<fo 
às concessões são verdadeiras doações, porqrre 
com 10 anos ou 15 anos se renovam_ quase _que 
automaticamente as doações de ffeqüência de 
rádio e de televisão. Caso fossem cumpridas essas 
formalidad~s, esse processo· através do Congris
so, não se modificaria muito, porque haveria o 
apadrinhamento do_ Congresso. Meu caro Sen~ 
dor Maicon&es Gadelha, somos atualmente 55!:f 
congressistas e-prefirO que a escolha se faça pidõ
apadrinhamento unipessoal do Prcisídente da Re
públicac não tenho nada, em relaç_ão ao_ atual Pre_
sidente -da República, de uma pessoa -confrontár 
essa possibilidade de apadrinhamento, essa pos
sibilidade de ação entre amigos, essa possibili
dade cte troca de favores de 559 em relação a 
uma pessoa, e isso constitui realmente um argu-
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menta que não é digno da inteligência de V. Ex•, 
que é um brilhante intelectual e um brilhante argu
mentador, não é digno realmente. Por outro lado, 
o dispositivo que a Constituição acabou adotando 
não era o ideal. O ideal seria que o Conselho 
Nacional de ComuniCaçãO tiVesse, ele próprio, o 
poder decisório, ma$:_ele pelo menos_ tem o poder 
de nos assessorar, e é um órg.E;Io representativo 
da comunidade. E preciso que consultemos a 
comunidade, s·omos apenas mandatários do po
vo. Ternos que prestar contas ao povo, e, entre 
as nossas contas, temos que dar satisfação- da
quelas doações que se fazem da coisa pública. 
E a comunicação social é uma c:ófsa· pública da 
maior importância, porque ela é para a sociedade 
oque o sistema nervoso é para o organismo. Uma 
sodedade ma_l inforrh~_da é uma sociedade que 
toma decisões erradas. PreciS!'IJnOS preservar a 
comunicação social como um bem absolutamen
te sagrado da sociedade, como um bem sagrado 
do povo, Como um bem sãQrado da própria_ co
munidade. É preciso que isso não seja mais feito 
como uma ação entre amigos, justamente na hora 
em que começa a haver uma pequena mo"difi
cação nesse sentido e o Congresso Nacional, o 
Poder Legislativo, passa a ter voz. Essa pressa 
de doar, de distribuir, de leiloar, parece até um 
leilão de Judas, distribuindo uma _camisa Qara 
cá, a c~lça do Judª_:;! para tá. Quer dizer, uma 
ação entre amigos, realmente. Não é digna de 
um Governo que leva a sério as suas responsa
bilidades para com a Nação. Lembro a V. EX' 
que já tentamo_s_ até investigar isso numa Comis
são Parlamentar de Inquérito, que _V, Ex• preside, 
e_que de_s_apareceu no tempo e no espaço. Nunca 
mais se reuniu, ao que eu sãiba, pois sou_me:rnbro 
dela e nunca mais _fui cQnvocado. A Comissão 
era para apurar as irregularidades cometidas na 
distribuição desses _canais de rádio _e televisão e 
o primeiro depoente Convocado foi justamente 
o homem _que faz a distnbuição. Portanto, a Co
missão qUe apura irregularidades, em vez de pro
curá-las, para depois, então, convocar os acusa
dos a se defenderem,_tro_LP!e: a regularidade, ou 
seja, procurou a regularidade, em lugar de apurar 
a irregularidade. Por tudo isso, meu nobre compa
nheiro, meu nobre amigo, Senador Marc;ondes 
Gadelha, _é que eKorto a inteligência de V, Ex•, 
o compromisso de V, Ex" com o seu passado 
- um homem que teve neste Pais posições de 
combate pela restauração da d_emocracia -.-. _e 
exorto V. EX" a compreender que nós, mandé!tários 
do povo, temos que prestar contas ao povo, por
tanto, temos que acabar com a distribuiÇão dos 
bens nacionais, sobretudo quando esse bem na
cional e _a comunicação social, como uma "24~ão 
entre amigos". 

O SR. MARCOI'IDES GADELHA - Nobre 
Senador Pompeu de Sousa, sobre a Comis~o 
Parlamentar de Jnquérito, devo dizer a V. Ex.• que 
ela evoluiu multo bem e ouviu depoimentos im
portantes de figuras notórias da Oposição. Estão 
profundamente identificados com o setpr de tele
comunicação, como o caso do Deputado Antônio 
Britto, um comunicador oposicionista; a Depu
tada Cristina Tavares. Todos foram ouvidos e qua
se todos foram unânimes - os documentos lá 
estão à disposição de V. Er_ - em dizer que 
o que se tem de rever, efetivamente, é a legislação, 
e isso foi feito pela Assembléia Nacional Cons
tituinte. 
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Quanto a mim - digo a V. Ex· -, presidi, 
durante algum tempo, aquela Comissão e dePOis 
passei às mãos honradas do nobre Senador João 
-~~nezes, que concluiu os seus tr~alhos, junta~ 

_ me.nte com a Relataria. _ _ _ 
_Quero tranqüilizar V. Ex" com relação aos efei
tos da distribuição de canais de_ rádio e de teleyi
são, seja por quem for feita: pelo Congresso ou 
pelo Poder Executivo. O que garante a lisura, o 
que garante o acesso das minorias e das oposi
ções a esses meios de comunicação não é o 
número de pessoas que decidem, é outro fenó
meno_ típico da democracia chamado rotatividade 
dó poi:ler. Há um presidente da República que 
siDrá _daqui a pouco e entrará outro presidente 
da República provavelmente com outro pensa
mento politico, e desta maneira, pela rot&tividade 
do poder, pela existência de um conjunto de me
canismos, permitirá que uma oposição legal che
gue ao poder por meios pacíficos, o que consagra 
a democracia. 
-- Ninguém estará isento, nobre Senador; mais 
adiante quando este Congresso Nacional assumir 
as decisões sobre a distribuição ·de rádio e televi~ 
são, ele não estará isento de mais_ adiante haver 
esse inesi'riõ -tiPO de queixa, 'de preterição, de ex~ 
-t!UslViSrilo, de apadrinhamento, de tráfic:o de in
fluência: não estará isento o CongresSONaciohal, 
porque, de qualquer {orma, a decisão será enca
minhada ao Plenário por alguma entidade ou por 
alguma comissão encarregada dessa concessão, 
talv~ uma Comlssão de Comunicações, e aí esta
rá na alça da mira de quem perder a concessão, 
de quem perder a ConCorrência, de quem perder 
a disputa, o presidente da Comissào encarregada, 
da comissão competente, e ele será tachado de 
ier sido objeto de tráfico de influênda, o próprio 
Uder do Partido da Maioria não estará isento de 
críUCas dessa natureza: Essas mesJ:ll.a.!:! acu§ações 
de hoje que São lançadas contra o Ministério das 

-comunicações poderão ser lançadas contra a co
misSão. Seja de que maneira for, uma concessão 
de um bem público, como V, Ex" diz, essa conces
são beneficiará alguém- e prejudicará outro con
corrente, que, de qualquer forma, levantará as 
mesffias dUvidas. De modo que não é pelo cole
giado, não é pelo número que estaremos isentos 
e resguardados, mas é pela rotatividade do_ poder. 
qUe é o meCêinismó mais seguro para OpOsição 
ter acesso a meios para afirmar a sua posição. 

Encerro, Sr. Presidente, estas observações, que 
já vão longas, com relação a algumas ponde
rações do nobre Senador Mauricio Corr~. 
- Gôstãria, ao finalizar, de lembrar que S .. EX ba
seou todo o seu raciocínio nás afirmações de 
uma irmã do Governador Joaquim Roriz, informa
ções d_a Sra. Josefina Roriz, que foram contes
tadas, no mesmo texto lido pelo SenadQr Mauricio 
Corrêa, por"Õütio iniiãó do Governador Joaquim 
Rõriz. De modo que não vejo o por que de nos 
abalançarmos tão precipitadamente para atribuir 
fQrum de verdade a uma mera especulação de 
uma senhora, trazida à luz pela reviSta qUe, -afmal 
de Contas, também não se responsabiliza por es
sas declarações. 

Era o que_ tinh_a __ a _ _dU';er, Sr. Pre~idente, e agra
deço a atenção. (Muito bem! Palmas.) 
·-- fJ;_;ranie o dis.cursÕ do. Sr. M8rcondes Ga
--- -delha_o_ Sr.Pranct§e,Õ RoJJeJ'f1berg de«a a C a-
-- _delra da presidênda, que é ocupa_d_a pelo Sr. 

.João Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (J_oão Lobo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Frandsco_ Ro-
llemberg. _ 

O SR. FRAI'ICISCO ROLLEMBERG 
(PMDB - SE. Prorluncia o seguinte discurso.) 
--Sr. Presidente, Srs. _Senadoses, o primeiro se
mestre do ano de 1986 assistíü ao resSurgimento 
de velhas esperanças dos defensores do trans_
porte hidroviário interior. Jornais de norte a sl,ll 
noticiaram a revitalização de$58 modalidade de 
transporte, cujo custo se tomara viável, graças 
à estabilidade financeira, em conseqüência do 
Plano Cruzado L 

Infelizmente, Srs. Senadores, o "milagre econó
mico" foi por demais efémero, e inúmeros proje
tes sequer foram concluídos no papel. 

Sabemos que o aproveitamento múltiplo dos 
recursos hídricos é çonsiderado medida de de
senvolvimento. O Brasil, porém, muito pouco se 
tem preocupado com esse aspecto de seus recur
so_s naturais. Tal fato- que caracteriza o atraso 
e_ a falta de visão de tantos governantes -é com
provado ao se verificar que_ importantes bacias 
hidrográficas foram neglicenciadas exclusiva
mente em proveito do setor energético. Todo o 
potencial para outros usos foi relegado a plano 
secundário, inclusive a navegação. Foram, assim, 
prejudicadas as populações locais e_ regionais, 
bem cOmo o próprio desenvoMmento nacional. 

É precíso, no entanto, Sr. Presidente,_ que se 
repita - até à exaustão, :se necessário for - que 
-as estatis.tic.as dos transportes europeus demons
tram ser as hidrovias dez vezes mais económicas 
que as rodovias e qUatro_vezes mais que as ferro
vias. Os rios notáveis da Europa, um Reno, um 
Ródano, um Sena, um Tâmisa, não são apenas 
paisagem estética para a satisfação do turismo 
civilizado. São fatores económicos importantes, 
integrados na vida comunitária, transportando 
bens e pessoas, tomando menores os custos de 
produção, promovendo a qualidade da vida e ge: 
rando riquezas:. 

Nos Estados Unidos, os dados estatísticos com
provam que os custos do transporte hidroviário 
são cinco vezes inferiores aos do transporte ferro
viário e vinte e duas ve~es - isto mesmo, Srs. 
Senadores, vinte e _duas vezes! - infe~iores ao 
rodoviário. 

Desconheço a exis~ência de estudos condu~ 
sivos sobre o ass_1,,m~, em nosso País. É do domí
nio público, entretanto, que o transporte de cargas 
e passageiros pelo modal aqUaviário é. definitiva
mente, o mais rentável. Experiência levada a efeito 
no rio São Francisco, por exemplo, provou que, 
com um motor do mesmo porte de _um caminhão 
capacitado para vinte toneladas, um empurrador 
conduz oitocentas ton_eladas. 

Apesar de todas ess~S vantagens, não houve 
entre nós maior estimulo à adaptação e à utiliza
ção das vias fluviais. O louvável esforço _do Presi
dente Juscelino Kubit,schek em implantar a indús
tria automobilística e o baixo custo do petróleo 
nos anos 50 e 60 condenaram os modais ferro~ 
viário e aquaviário a um quase abandÕno, incom-
preensível. _ 

..__ É claro, Srs. Senadon:;s, que muito,nos orgulha
mos da extensão e complexidade da inalha viária 
brasileira. O que espanta não s6 ~ ry1im~ mas acre.. 
~dito que a todos~ é que tenha faltado aos- nossos 
técnicos o sentido_ de integração e aos gover
riantes a visão abrangente para preparar os cami-



Setembro de 1988 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

nhos do futuro. Em suma, Sr. Presi-dente, faltou
nos desenvolver, simultaneamente, projetas rodo
viários, ferroviários, hidroviárlos e áeroviários. -

Em- busca dessa integração multimodal, lan
çou-se o Brasil, na presente década, à consoli
dação dos "corredores de transporte". Como cOn
ceitua o "Programa de Desenvolvimento do Setor 
Tran5portes- PRODESf '-'- !986-1989", ''por 
corredores de transporte entende-se o conjunto 
de meios e facilidades desfihado ao escoamento 
de bens produzidos em sua área de influência". 
(Pág. 145). 

Esse mesmo _documento,' O PRODEST, apre
senta uma breve estimativa dos chamados "corre
dores estratégicos", iilduindo nesse conceito as
pectos de natureza funcional. Prevê, outrossim, 
uma ação a -curto prazo, como um primeiro está
gio de implementação. 

"Em relação aos corredores estratégicos, o pro
grama pretende formar orna estrutura de seg
mentos pioheiros de penetração em âreas de no
vas fronteiras produtivaS, Visando ao atendimento 
gradual às demais ações planejadas em setores 
corno ·a-da reforma agrária, o da agricultura e 
o da irrigação. Estes segmentos pioneiros serão 
necessariamente articulados- com aqueles já con
solidados que demandam os grandes centros 
consumidores e os portos, para exportação." 
(Pág. 146). ~ 

Dentre os eixos ao longo dos quais se deverão 
estruturar os futuros corredores estratégicos, to
mo a liberdade de destacar o do "rio São Fran
cisco: ligado aos sistemas viários, nos extremos 
de seu estirão navegável, e, _através destes, aos 
portos do Nordeste, a leste_e ao norte, e ao termi
nal marítimo de Tubarão, ao sul". 

Ainda segundo _o PRODEST, Sr. Presidente, o 
corredor do rio São_ Francisco é_ definido pelo 
estirão navegável, situado em s_e_u trecho médio, 
entre Pirapora (MG) e Petrolina (PE). Situa, como 
área de influência direta, parcelas dos Estados 
de Minas _Gerais, Bahia e Pernambuco,_ estenden
do-se_essa influência, de forma mais indireta, aos 
Estados do Piauí e Ceará. 

Lamentavelmente, esse documento considera 
unicamente _o médio São Francisco e as inegáveis 
potencialidades dos 1.370 km desse _trecho. Exis
te, porém, outro excelente estirão navegável nessa 
via fluvial - o chamado baixo São Frãncisco, 
com cerca de 20_8 km, entre Piranhas (Marechal 
Floriano) e o estuário no Oceano Atlântico. 

O rio da integração nidonal -o Velho Chico 
como é carinhosamente denominado pelas popu
lações ribeirinhas, pelos barqueiros e barranquei
ros - foi detalhado em um conjunto de docu
mentos denominado "Estudo Integrado de Trans
porte para o Vale do São Francis-Co". Para a elabo
ração desses minuciosos relatórios, uniram-se os 
esforços dos Ministérios dos Transportes e do 
Interior. A partir dessas publicações, a área de 
influência do médio São Francisco passou a ser 
objeto de redobradas atenções de diversos ór
gãos governamentais, como Geipot, Portobrás e 
Sunamam, visando ao desenvolvimento do trans
porte hidroviário nesse trecho. 

Quanto à região do baiXo SãO Francisco, acha
mada área das várzeas inundáveis, foi_ também 
exaustivamente analiSada no citado "Estudo Inte
grado", do qual extraímos os seguintes parágra
fos: 

'-'0 rio São Francisco, que atravessa toda 
a região do estudo, nQ sentido transversal, 
-é u-ma vía trOncal de grande importância po
tenCial para a região. Atualmente, 'é utilizado 
apenas pelas populações _ribeirinhas para 
transporte local, inexistirido o transporte a 
inédiã e longa distâncias. 
~ Codevasf, através do Ministério do Inte

rior, solicitou ao Ministério dos Transportes 
que seja estudada, pela Portobrás, a possibi

~ !idade de se desenvolverem os estudos e pro
jetas incüspensáveis à adequação da barra 
do rio São Francisco à naVegação de cabota-
gem.'' (Pág. 14.) ~ 

Tais considerações, Sr. Presidente, vêm ao en
contro das reivindicações dos Estados de Sergipe 
e Alagoas, cujo objetivo é tomar economicamente 
navegável o baixo São Francisco. Essa região se 
caracteriza pelas 'grandes várzeas cultiváveis, de 
até mais de oito-mil hectares. 

A área em .questão tem 3.512 W. Abrange, 
sob sua influência, ao todo dezoito municípios 
desses dois estados. Ali se pratica a rizicultura, 
há muitos anos; porém, além do arroz, desta
cam-se outras culturas rentáveis, como o milho, 
a banana, o amendoim, o coco, a melancia, o 
algodão, a cebola, o melão e a uva. Existe, tam
bém, excelente potencial para a expansão da pe
cuária. 

As atividades agrícolas desenvoMdas no baixo 
São_ Francisco contribuem significativamente pa
ra a melhoria da renda de milhares de famílias, 
de forma direta- e indireta. A população local é 
estimada em 300:000 habitantes, em grãnde par
te vivendo na zona rural, com renda per capfta 
ainda muito baixa. Também a oferta de empregos 
se vem elevando gradativamente, em proporção 
ao aumento da produção. 

Como em quase todas as áreas interioranas 
do nosso território, também nas várzeas do baixo 
São Francisco os rizicultores são, na maioria das 
vezes, obrigados a vender o produto a preços 
av~ltados na época da safra. Tal fato decorre da 
ausência de condições de armazenagem e da pre
cariedade das estradas, especialmente no período 
chuvoso. Além disso, o arroz é _ainda comercia
lizado e transportado em casca, em cerca de 60%, 
onerando os custos do transporte em 50%. Ape
sar de todas essas dificuldades, o arroz das várzeas 
sanfranciscanas é praticamente todo exportado 
para os mercados de Alagoas e Sergipe e até 
-rrieSino para os de Pernambuco e Bahia. 

É preciso que se ressalte que esses fatores oca
sionam constante redução-demográfica na área. 
Ao longo dos últimos decênios, o crescimento 
populacional foi de apenas 1% ao ano, inferior, 
portanto, ao própriO crescimento vegetativo da 
área. 

Sf.-PreSfdente! Compreendidos o pÕtencial e 
as dificuldades daquela microrregião, retomo à 
~nálise_ do referido "Estudo Integrado", no que 
concerne ao baixo São Francisco. E das conclu
sões ·e recomendações do relatório (págs. 301 
a 305) peço vênía para apresentar-lhes os seguin· 
tes excertos: 

"_::r oram ·selecionados cerca de 900 km 
-de rodovias vícinais que, pela sua importân
cia atual ou futura, merecem estudos ou pro
jetes a ·diferentes níveis. Por essas rodovias 
se escoará toda a produção das lavouras para 
as unidades de armazenamento e beneficia-
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mento do arroz e daí para os centros consu
midores, através de rodovias coletoras e tran
cais. 

-Quanto às rodovias trancais, a BR-1 01 
é, e continuará sendo no futuro, a principal 
via, uma vez que, por ela, escoarão todos 
os fluxos de carga a serem gerados na área 
e destinados aos mercados consumidores 
dos próprios Estados de Alagoas e Sergipe, 
numa distância média de 150 km. 

-No tocante a ferrovias, a região é corta
da pela EF-101, a qual poderá atender a flu
xos provenientes de Propriá e Jtiúba. 

- A hidrovia representada pelo rio São 
Francisco não deverá apresentar contribui
ção sensível no transporte dentro do hori
zonte do estudo. Entretanto, com a regulari
zação da barra no futuro, poderá contribuir 
no transporte de longa distância." 

Preocupado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
com a melhoria do nível de vida do nosso povo, 
dedicado ao bem-estar daqueles que lhe confe
riram o mandato de senador, e sem entrar no 
mérito dos aspectos técnicos das decisões toma
das pelos órgãos competentes, contudo, cc-res
ponsável pelo futuro do povo sergipano -já que 
integro a Bancada dos seus representantes nesta 
Casa - e entendendo as necessidades e expec
tativas dos habitantes daquela área, sinto-me, não 
só no direito, mas Principalmente no dever de 
tecer alguns rápidos comentários ao-assuntQ. 
_ Parece-me, Sr. Presidente, que se insiste em 
dar prioridade ao mOdal rodoviário, em detrimen
to do ferrOviário e do hidroviário. Essa inverSão 
não somente prejudica a população local, mas 
todo o País, já que, onerando-se os custos dos 
fretes, elevam-se, automaticamente, os preços pa
gos pelos consumidores. 

O meio de transporte mais barato e acessível 
a essa produção é, dê início, o próprio trecho 
navegável do rio, e, ao chegar aos portos, a inte
gração com outros modais, até os mercados con
sumidores. 

Esse trecho do São Francisco é naturalmente 
navegável em 90% do ano, apresentandO uma 
profundidade mínima de 2,00m, com alguma difi
culdade em sua barra. É perfeitamente viável, por
tanto, o trânsito de embarcações com calado de 
até 1 ,50m. Esses são os navios conipatíveis com 
o tipO de carga proveniente dessas váneas, até 
os portos de Propriá, Penedo, Píabuçu ou Brejo 
Grande, daí alcançando a cabotagem num porto 
marítimo. 

Para transformar essa via navegável em uma 
hidrovia, conforme os padrões recomendados pe
Ja Portobrás e pela Sunamam, há necessidade 
de obras de melhoramento nos portos já existen
tes e de construção de outrqs inteiJTlediários, de 
acostagem mais simples, mas que permitam o 
transbordo de carga e descarga e de passageiros 
com segurança. O próprio problema da barra nOs 
parece relativamente fácil de solucionar, utilizan
do-se o sistema de autodragagem, como se pro
cedeu no Rio Grande do Sul, para permiti i à utiliza
çãO da barra do-"Rio Grande. 

Em defeSa desSa tese, desejo apresentar-lhes 
a opinião do Dr. Affonso Henrique Furtado Portu
gal, uma autoridade no assunto. Esse engenheiro 
dirigiu, por quase dez anos, o setor de vias navegá
veis do antigo Departamento Nacional de Portos 
e de Vias Navegáveis, hoje Portobrás. Segündo 
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o Dr. Portugal, o custo- de construção de uma 
hidrovia é baixfssirno, -já qUe ·g~ande parte dela 
foi obra da natureta;_ portanto, as obras neces~ 
sárias a tornar navegáveis certos trechos de rio 
se limitam a determinados pontos onde cx:orram 
problemas como cachoeira_s, corredeiras, asso~ 
reamento e outros. 

Outro fator importante e que, conforme o enge
nheiro, costuma ser desprezado pelas autorida
des, é o custo de c.onseryaç__ã_o e manutenção, 
que, nas hldroviaS artificiais, é baixís'simo. 

Ressalta, ainda, o Dr. Po,rtugal que a abertura 
de novas vias navegáveis ou a ampliaçãO das exis
tentes constitui fator grandemente atrativo à insta
lação de novas indústrias. Acredito que, na área 
em questã_o, se possa implantar um excelente par
que industria], principalmente para indústrias pe
sadas. Recordemos que, além da energia farta 
e barata do complexo Paulo Aforiso e, posterior~ 
mente, de Xingó e Pão de' Açúcar, aquela mlcror~ 
região dispõe de urn fator essenCial: a água doce 
em abundância, com o· mín.Jrno de 2.000 _r:r)J Is, 
além de um índice pluviométrico que oscila de 
800 a 1.200 mm/ano. 

finalmente, quando o poder local é base da orga~ 
nização nacional, tenderá ela a absorver não só 
competências como produtos da arrecadação. Os 
modernos estados democráticos tendem a se si
tuar neste _ _último caso, reservando~se sempre, ao 
Poder Central, a tributação sobre rendimentos, 
que mais pesa sobre a receita pública global e, 
em menor parte, sobre o valor agregado. 

3. A discUssão sobre o carâter e peso espe
cífico de cada um dos momentos constitutivos 
da Federação jamais se esgotou no Brasil. Na 
Constituinte foi levemente locada. No limite, o 
universo polftico deveria estar nitidamente recor
tado entre aqueles que defendem o fortalecimen
to do: 

1 n - Poder Central; 
2~ - Poder_ dos estados; 
3~ - Poder dos municípios; 
4" - Combinação de alg'uns deste contra o 

restante, a saber: 

• Uniao·e estãdos contra os municípios 
e União e municípios contra os estados 
.- Estados Ei i'nUtii'i::'ípio.S contra a União. 

Para encerrar, Sr. Presidente S.rs. Senadores,, Na ausência de um debate descortinador de 
quero enfatizar _o çunh_o altament.e social_ de um fronteiras élaraS nestes posicionamento o que se 
programa dessa natureza. Esse, Sem a me_nor vê é a força- da_ inércia matizada pelo clamor de 
sombra de dúvida, ~~rá um elemento declsiv9 _justiça com os estados mais pobres. 
na transfonnaçã.o- sócio~ecqftõmlÇ~_ daquele es- Nesse contexto _a ''Reforma Tributária'' da 
paço e daquela: população~ hoje _em dia pobres, 
não obstante a riqueza de um s-olo fertilíssimo. Constituinte não foi propriamente uma reforma, 

· mas, tão simplesmente, um arranjo impulsionado, 
Para o nossó Brasil, t,SQ carente de recursos __ ora pelo peso da "bancada dos 292" (NO+ NE + 

e de retornos décorrentes.dos seus grandes inves- CO), ora pela pressão difusa dos "municipalistas". 
timentos, as obras de implantação da hidrovia 
ao Baixo São FtandSc:o trarão b!i!'neffcios fnuito J?ois produtos, portanto, resultaram deste pro-
superiores aos custos. Após as despesas relativas cesso:--
à arrancada inicial, virá, infalivellf)ente, a expansão A- Elevação dos coeficientes de transferência 
dos empreendimentos pàrtlcõtares, com desta- aos estados, beneficiando mais aqueles de menor 
que para os setores primáriO e s_ecundário da eco-_ nível de renda; 
nomia. B - Aumento da competência tributária dos 

Assim sendo, tanto os SefQipanos quanto os ~ m_unicípios: os quais foram aquinhoados com no
alagoanos aguardam ess.e investimento- governa-· _ vos~ importantes impostos- "vendas a varejo" 
mental que nãO só mudafâ ·a face daquela região, -, alêm de substancial elevação de suas cotas-
como proporcionará um retomQ de_çapital a curto partes nos impostos federais e estaduais. 
prazo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores. 

O SR. PRESIDENT!l (João Lobo) - Con· ' 
cedo a palavra 'ao nobre Senador _Jutahy Maga-
lhães. " · · 

OSR.JUTAHYMAGÀLHÃES(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte i:liscUi'sb~Y- Sr. Presidente 
e Srs. Senadores,_ a questão tributária envolve 
questões ligadas â: a) distribuição de_ competên
cias de vários "níveis"_ da Federação - União, 
Estados e Municípios-..:..:.. pafa tributar certos fatos 
económiCos; b) repartição d_o produto da respec
tiva arrecadação entre estes distintos níveis. 

2. Nenhuma discwssão sobre a questão tribu
tária poderá prescindir da prévia avaliação sobre 
os "níveis" qu_e se p-retende fortalecer: uma estru
tura de poder unitária, fortemente centralizadora 
tenderá a concentrar no· centro tanto o .Poder de 
tributar, como o produto das arrecadações; outr:a, 
com maior sustentação política nas escalas inter
mediárias de poder, redistribuírá os tributos e seus 
produtos entre o "monarca" e os ''senhores feU
dais", ou, melhor dito. entre a.Uniã6.e os Estados: 

Fe:c;leral- 22,5% do Produto dq IR e \PI 
50% do ITR 
Estadual - 25% do Produto do lCMS 

4- Nenhuma ··reforma tributária" será canse~ 
qüente, tãn1bém, Se não tiVer em conta a evolução 
do processo de finanç_@mento do Estado moder
rio, s__eus percalços e íntima implicação, de uma 
parte com o pacto interno de poder que o susten
t.:t, levando a onerar crescentemente os mais 
abastados, e de outra parte, com a expansão do 
cOmérciO em-áreas crescentemente integradas. 
A cha_mada "crise fis.cal", evldente.lá na década 
passada em todos os_ países ocidentais, expressa 
esse cornp1~xo mt;canismo de "legitimação do 
Estado moderno (pôs-guerra): enquanto as fontes 
(de financiamento) secaram, as obrigações so
ciaís (gastos-públícos) se alargaram. Era o preço 
do .dito pacto corporativo social-democrata.lrriga-

__ dQ pela presença ele qmplos selares populares 
que ingressaram à cidadania, o sistema político 
pressionava o Estado no sentido de exigir o paga

_ mente da conta dos serviços indispensáveis à cria
ção de condições materiais para a igualação de 
oportunid_ades sociais. Drenado pelo imperativo 

da competitividade empresarial e pelos ideais de 
liberalização da ec.onomJa mundial, esse mesmo 
Estado foi Obrigado a entregar os pontos de tribu
tação sobre valor a_gregado. Resultadç:>: crise fiSCal. 
Em resposta a esta situação que conduziu, ao 
amparo da racionalização político-económico ao 
acúmulo de dívidas do setor público, que em ca
_sos c_Qmo a Suécia superam o nível de 60% do 
PIB, os governos ocidentais p~ocuraram novos 
caminhos para o financiamento dos serviços pú
blicos e para a manutenção de níveis satisfatórios 
de emprego, bem estar e realizações sociais. Rele~ 
vam aí as experiências recentes de desregulação 
da economia, com vistaS à reabertura da compe
e ·e entrada de novas firmas nos mercados, e 
de desestatizaç_ão. Importante registrar, também, 
o abandono da oposição até então reinante entre 
Estado X iniciativa privada, em beneficio da aceita
ção de um universo económico mais complexo 
onde estes seriam, apenas os casos externos. En~ 
tre um e outro "descobriram-se" outras formas 
privadas de organização da produção em que, 

. pelo caráter de serviço público, mantinha-se forte 
Controle legal. Em todo caso, estas situações não 
só mantêm um caráter experimental como se su
jeitam às peculiaridades e possibilidades do pacto 
político de sustentação do Estado. O exemplo 
inglês e americano, aliás distintos, onde Os con
servadores assumiram a hegem·onia do processo 
foi p_Essível romper o tradicional_ pado corporativo 
e avançar mecanismoS de privatização. O mOdelo 
americano logrou grande êxito, inclus_ive na pro
curação de programas de emprego de caráter 
privado, à revelia da inspiração dos "publicistas" 
organismos internacionais (OIT), em outros ca
sos, como f'rança e Itália, c:;om maior d~nsidade 
dos partidos populc:~res 1)_5) pacto de dominação, 
a experiência desregulatória e desestatizante é 

. mais cautelosa. Em todos os casos, porém, é 
importante assinalar que, a par de alguns aspectos 
positivos_ da estratégia conservadora, há inequí~ 
vocos pontos negativos, quer para os consumi~ 
dores quer para os trabalhadores ligados à produ
ção. Se não vej(imos 

1 - Os salários estão caindo co~- _a desregu
lação e o desemprego CõnslderaVelmente-, -
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2 -Aumentos de ta"rifilS e preÇos, apesar da 
redução dos preços internacionais dos combus
tíveis, 

"Houve redução -de tarifas (criação ameri
cana) em 1978(79 mas-Com os novos mono
pólios, as tarifas estão se elevando a todo 
momento", chegando a aumentar mais de 
100." 

''Cefca de 350_ comunidades perderam 
seus serviços aéreos e( .. .} 106 o perderam 
completamente.,. 

{Depoimento de Bill Scheri, Coordenador -de 
Aerolinhas do Sindicato de Aviação Civil dos EUA) 
3- Perda de qualidade e ris.cos crescentes aos 

consumidores, .como se ·vê, por exemplo na avia
ção civil. 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

RISCOS DE ACIDENTES.-
AÉREOS . 

DEPOIS DA DESREGUW\ÇÂO 

311 
475 
489 
777 
812 

FONTE: Usafa, citado em !TF, Boletim de Aviação Civil 
-n" I/87 

4-A apreciação da Reforma Tributária não 
poderá, também, prescindir de referência aos fa
tores condicionantes da crise fiscal no Brasil, a 
qual se expressa como verdadeiro desfalecimento 
do Estado diante dos crescentes déficits públicos. 

Apenas para recordar, há que se ter presente 
que até a década passada o Estado cumpriu, no 
Brasil, importante papel como condutor e indutor 
do processo de acumulação. Foi a partir de 1979 
e, particulannente, depois de 81/82, _que a situa
ção financeira do Estado brasileiro deteriorou-se 
brutalmente, comprometendo sua eficácia e ima
gem. isto ocorreu não porque as despesas corren
tes tenham crescido mais que proporcionalmente 
às receitas, num tipfco processo de má gestão 
pública, populismo ou concessões legítimas às 
pressões populares, mas tão-somente porque, 
com a crise da dívida externa e recrudescimento 
inflacionário, os setores empresariais foram com
pensando suas perdas relativas com crescentes 
pressões, no sentido da obtenção de incentivos 
fiscais, transferências e subsídios. A crise fiscal 
no Brasil é, portanto, um procesSO peculiar de 
falência estatal gerado a partir da imposição, por 
credores externos, para gerar excedentes exportá
veis, o que, por suavei, levou ao recurso âa estati
zação da dívida com todas as conhecidas seqüe
las sobre o endividamento do setor público, mer
cado interno _e investimentos. 

.Todo o exposto fica claramente comprovado 
quando se tem conta que, enquanto a receita 
bruta do Governo caiu de25,97%,_em 1970, para 
22,16%, -em 1985, a receita líquida o fatia de 
17,44% para 8%, fruto da ampliação das transfe
rências de 7,76% para 11,69% (s6 os juros da 
dívida mobiliária da União cresceram de 0,65 para 
3, 72) e dos subsídios de 0,77% para 1 ,56% (todas 
as porcentagens relativas_ao PJl?). 

Curlosen:nente, comproVando a tese de que a 
origem da crise fiscal náo se situa no descontrole 
de "gastos'", as despesas correntes caíram de 
15.74% em 1970 para 1I,98% em 1980. Em 
conseqüência, tanto a poupança do Governo co
mo seus investimentos vêm se cumprindo, aper
tando o processo de acumulação e gerando cres-

- centes incertezas sobre _a retomada do desenvol
vimento. 

ANOS PESPESJ\S COM POUPANÇA INVESTIMENTO _J;>ESSOAL 

1970 8,29 6 , 1 2 4 142 

1980 6,83 o, 18 .2, 28 

5_,.,.,.,_Quanto à Reforma Tributária derivada d::i
Constituinte, há uma -dara discórdia entre os ana
listas. Alguns economistas, mais próximos aos 
centros universitários do Rio e São Paulo, estão 
otim!stas, crendo que as receitas próprias dos es-

tados s.erão consideravelmente_ ampliadas. Carlos 
Longo, cuja estimativa, está abaixo, é um exemplo 
desta avaliação; segundo ele a Bahía terá com 

_considerável elevação de receita disponível, já em 
1989. 

1987 

1993 

--- --. j 

· Tabelo 7 
Composição do vorloçao do receito dtsponll'el dos htodos 

de(orrent• do relermo !tibulódo 0.JÇ89 
. P~rcentogem 

t..IMol KMt P» ~"I+ PI[ • Of'IU • t•t•l ..... -.,.....;"ll...,. W '1 .. 1.111 ::rJI:J'll!r!.II!~;':I.I'!":'.Y: i':.> 
A~r• 1,15 - 31,31 . (1,30 ·1.'7 31-'' 

""'"'""~!: ·~r.t's '-~~~~t:!t'""'1l·"'· ,::r.lf~J-~IIr 
l'aró · 6,62 LS! i .N 1.91 • ,7t 11,71 
lónd6niC-::;! • .: 'k 't5l?ú&:JJJl;"!!it~J.J.l1~~.~.t1 . .19 
l..-r!l6rloo 
~-;,.iefier n.<Jb$1·'UPHFUf~i.fl t.ro us f.t""ot.~lf.i! 
Mo•O!"Ii-& . 4.66 O .u 21.tl 0.11 ..-.36 23.36 
~~~~~1.""~',....:-"ff'. 11 

• • -!'H~J!..•. LN 1~Hf~1"-1f.1[~.H"'U"'7::t.tlt~ ~ '-' 
C~ó 5.2C ' 0.73 IS.O. 1.73 - ..3:1~ 19.51 
1. ~ a,; Nõ:Jõ~=unr:n ll =11.11 ':!l'i"Uf:::r.:llr"":í~ .11 
Patolbo 5.30 • 1.0, 11 V 0.93 -3,00 l2.$<1 
~.rnÕn\b\IR""""7:;'~.~""'"7 Uf.J:r:·ue ~J.M~ . .,~.n ~".71 
~1t~(IC01 2.2C 1.30 1U5 1.19 ·2.30 15.~4. 
s.r 111pi._,- -~·~ ~·" ,.,.,;,,""'':'"""lf." ":!""';"~.fl''~:r~Jt ""'"":"'"" n.30 
e.ah:g 2.65 •. 93 7,A7 1.37 -3.97 IVS 

!..J;,;; ."':"" ""~ · í!.if'Y:i.íi":;'' \:ir"'!': ill':IT, !i·~ •!i< 
M:"o!C.IIof' 5.39 A.l5 3.12 2.Ó7 .(>19 711-1 
[,plril" sOr.IO. . · . ·10.051....,~}.63 ~- •. !~ _,.,...: f.fl ;~": '2,tt9 ·--::- l.C.t7 
~iQ <k J.,,!rv 1.52 •.63 '·'' ll.fO .1.91 26.5-6 
~ POIIIe~;,'' .. ··::.~ :·-;:r;tJ.l!1':":[\.~ .''t;"~.~-~-, .. ";~·~.,. '":""'11.91 
lvl ' 6.%l 5.t2 1,911 2,60 .2.31 IA.35 
torona • ·~:."1·;.~.-tL • .::::.:. '-1\ 1. ~! $ ... ~t.n ~ U4 ~~··UI~" 91 
~IQ{OID''.O 5.11 5.n 2.0J ),6fl ...3,50 10.16 
.•:.~:~r.!t':!dfl~~~J.~J~!H.r~:.:a..:J~:r'":l!Jilt:l~r.1l~~ 
r .olr .. o.tl• 5.43 • o... ·. 4.6! 3.-40 -3.37 1 10,"15 
;lirihlt.a.r-"'tl~"'"T·"~;n:tt~T1l~"!'•f.n~J.f1?~J'P6 

C.Oibo · .t.t3 o.as s . .j() 1.77 -4.31 u1 
~ÕiJ G-!'"7.: r.r.-rJrnn.IW,FYt:l&iZR'r.J1i:l[l,t['1'.f:Zf,tQ nw!.!J( 
M Oro1~ dç- ~~ • • ..J.M 0,11~~.-~ ·· I '·00 •.2,t~ _ 1.~7 
;· ::' ~!:......A!"-''"'~-~. ~:t::.::...::~~ :i~f!'r':W,'Cf~ .. 
~··-~--. " • · S.l1 :a.U •.•2 3.90 -3.01 I•,JJ 

!)...., ., ... ·~ ··~ ... '"-· .......... o. •••• 
F...V f:UIUC>.J ll tJF.D ... '"I.,!• lo> .. lt.l• .... b!~ -.. o ~~~· ~ ...... 1' .• p 
l:.o>ll> ..................... -...w .. ~,--r:. ...... ~ ....... Uululn,l-;1 .... 

Outros são menos otimistas e José Ruy G: da 
Rosa entre eles, prevêem um quadro menos afen-
tador. ' 

IMPT\CTO DA REFOH!--l.Ji;--TRIBUTARl_A 

CONSTITUI<.ÁO - 1988 
TRl\NSFEnENCIAS 

RECEITA PROPRIA VINCULADAS 

100,00 100,00 

~8 78 126 41 

ftECEIT/\ 
DISPON!VEL 

1ÓO,OÕ 

iúé,68 
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Qual a razão destas discórdl.:tS'i que levaram a.IR 
guns governadores a reagir com veemência con
tra o "Desmonte"? 

Muito simples: 
Os estados ganharam -o JCMS sobre serviços 

de comunlcação, transporte e tambêm energia, 
combustíveis e minerais, mas perderam! 

a) adicional de 5% do produto da arrecadação 
de todo o produto do LCMS para os muilidpTOS; 

b) tranferência vincu1adas dos impostos úni
cos, ora extintos. 

Ora, o balanço arltmétic_o_destas parcelas, com 
raras exceções~ é negativo por um simples motivo: 

o que ganham no ICM ampliado é menor do que 
açs municípios. Isto decorre: 

19- do fato çle qUe,- doraVante, o fCMS- sobre 
_serviços gerará crédi~~ Q~ receita para as empre
sas, _quando estes mesmos serviços eram tributa
dos rro consumo e biwtribLitados pelo ICM. Doraw 

---vante.§_ÇI _ _p_agarão ICM os consumidores finais. 

_ 29 os montantes de retorno aos estados, dos 
Impostos Únicos, eram calculados _com genero-
sos critérios redistributiVos, privilegiando os estaw 
dos mais pobres. Doravante o ICMS se_rá cobrad_o 
por estes estados estritamente sobre o seu consuw 

mo destes seiViços, geralmente baixo, como, tamw 
bérn, deprimido pela geração de créditos nas emw 
presas. - · 

Enfim, a Reforma Tributária embalada pelos 
ideais de autowgestâo fiscal pelos estados transfor
mou-se em instrumento de redução de carga fisw 
ca1 bruta do setor público e de redução das recei
tas próprias dos estados,· mantendo-se, é claro, 

- os Parâmetros de bom senso quanto _às alíquotas 
que serão adotada_s no_ !CM sobre_serviços ql:Je, 
:Supõe-se, jarriaís poderá gerar_ pressões· adiciow 
najs de preços e salários. 

DOCUft!ENTO A Q(JE SE REFERE O SR JUTAHY MAGALHÃES:· 

ANEXO I 

OS IMPOSTOS NOS CINCO MAIS INDUSlRIAUZADOS 
(Porcentagem dos impostos em relação ao Produto Interno f;l,ruto)_ 

1983 1984 1985 1986 
França 44,6 45,5 45,6 45,1 
Alemanha Federal 37,3 37,5 37,8 37,4 
Japão 27,2 27,4 28,0 (') 
GrãwBretanha 37,1l (') (') (') 
Estados Unidos 28,4 28,4 29,2 (') 

ANEXOU 

TABELA li 
POUPANç..-. EM CONTA-CORRENTE E_INVESTlMENTO DO GOVERNO 

3fl970-1985 

DISCRIMINAÇ.ÁO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

A CAAG.-\ tRtédr AR!i\- BRUTA 2!5,97 25.Q~_ fo:!~--- Z6.32 26.1.( 26,34 25,26: 25,60 25,61 
Tributo:ls. Diretds -9,23- 9.55 TO,S3 Io.82 11:82 IJ,70 12.20 . 12,29 
Tributo$lndffetos 16,74 15,51 15,45 15.49 15.35 14.52 13.56 13,40 13.38 

B- TRANSFERÉNC!I\S 7,76 6.65 _8.07 7,66 '"9,02 8,22 7.93 9<8 10",12 
JurO'! da Dívi~alntema 11 0.65 0.46 0.6Z "Q,4_8- 0,46 _0,44 0,47 0,46 0,45 
1\sslst.:ncia e P.rcvldl!nc_~ &.21 7,02 7,?6 7,02 6J4 . 7,02 7.23 7,26 8.13 
Outros 2/ ·1,10 .0.83 0,!9 0,16 2.:22 ~)- o;zr 1.56 1.54 

C-SUBS!DIOS "0,77 ·o.so 0,69 _1_.2? 2~5 1.55 1.50 l,Bô 
0-CARG. TRlff(.'T. Lia. (A~·Cl 17.~ 17,61 17,1! 17,44 14.89 15,31 15,77 14,82 13,69 
E-DESPESAS CORRENTES ll.32 11.01 10,71 H/.41 9,74 10,63 10.54 9,45 9.67 

SalMos e Encll:!llos 829 8.23 7,91 7J4 6,78 7.45 7,19 6.58 6,91 
Bens eSeMç0.1o 3,03 2,78 2,80 3,07 2,96 3,18- 3.35_ 2.87 2,76 

F- POOPIINÇA EM C/C (D·El 6,12 6:60 6.40 7,03 5.:.~ 4,68 5.23 5~7 4,02 
G-INVES"Tlfo'.ENTO 4,42 4,25 3,66 3.90 4.03 4,12 ~05 3~0 3,15 

FONTES: f1BGE.. C.EPECIBACEN e f(N 

Notas; II Exclui Corroeçllo Monetârla 
21 Resultado ll::juldo <:!e Trllll!;fert!ncfas Diversas ri1en0s OUU~ R~itM 
3J EAclu~ve ernpreSlls pUblka!~ e $0Ciedildes de economia mista 

O SR. PRESIDENTE (João .J.obo) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência convocé'l ;s;_es-: 
são extraordinária a realizarwse hoje, às. l4 horas 
e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação,_ em turno único, do Projeto de Let da 
Càmara no38, de 1988 (n9 558/88, na casa de 

origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
~epública, que autoriza o Instituto de Admin[s.. 
tração Financeira da Previdência e Assistência Ser 
cial - (lapas) a doar à Academia Nacional de 
Medicina, imóveiS destinados à instalação de cenw 
tros de estudo e pesquisa, tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 39, de 1988 (n' 869/88, na casa de 

{Em% do PIB) 

1979 19.80. 1981 1982 1983 1984 1985 
24.12~ -~ti;~; 

-24;44 . :26,53 24,87 21.72 ··~:i~ 12,27 11,63 . 13,33 12,16 lij4 
12.05 13.24 l2,!H 1320 12,71- tojs 10,40 
8,82- !i/.30 -10,29 11~7 fl,76 ll,\7 11,69 
0,54""_ 0,74 1,07 1.23 1,93 2.71 3,72 
7,70 7~51 8,15 9,00 •~o 7,73 7,12 
0.58 0~5 _1,07 1.34 1.53 0,73 0.65 
1,89 3,64 Z;66 2,80 2:63 !>8 1.56 

13,61 11,25 11,49 12.36 10,48 . 8,97 8,91 
9,76 9,02 _9,24 10~0 9.59 ., ; - 9,71 
6,89 6,18 6AO 1M 6.56 i~ 

. 6,83 
2,87 2,84 2,84 3.10 3.ó.3 '-2,éa.-
3.65 2,23 225 "6 0,89 0,72 -O.BO 
2M = 2.58 2;47 -1,81 1,89 228 

Qrigem),_ que modifica a redação do inciso 1 do 
art. _28 da Lei no 7 .664, de 2~ de junho de 1 ~t}S, 
eStabelecendo novo hárãrio para veiculação de 
propaganda eleitOral parã as eleiçôes municipais 
de 15 de novembro de 1988, tend_o 

PARECER ORAL, fcivorável, ~ 
- Comissão de Constltulc;ão e Justiça. 

3 

Votação, _em tumo único, do Projeto de Res_olu
ção no 39, de 1988, que autoriza a Prefeitura Mun!w 
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cipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, _em cruzados, a 2. 790,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n9 4 7, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Astorga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados,. a 3.806,39 Obrigações do Tesouro Na
donal (bTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. prÕferidÕ em plenário. 
5 

Votação, em turno único,_do Projeto de Resolu
ção n-? 63, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipa1 de São José do Norte, Estado do Rio Grande 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 3.986,19 Obriga
ções do Tesouro Nacional (ÜTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

6 

Votação, em turno único; do Projeto de Resolu
ção n~" 64, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Pau dos Ferros, Estadci do Rio Grande 
do Norte, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 55.000 Obriga-
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL proferido em plenário. 

7 

Votação, em turno ún!co,_ do Projeto de Resolu
ção n~' 66, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Paranavaí, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do TesoUro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁvEL; proferido em plenário. 

8 

Votação, em turno único, do Pr91~o de Resolu
ção n1>"10, de 1988, que áutoriza a Prefeitura Muni
cipal de Turiaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 180.000 Obrigações do T escuro Na
cional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

9 
Votação, em turno único, __ do Projeto de Resolu

ção n" 95,-de 1988,-q"ue autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Valença, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 80.000,00 ObrigaÇôeS do T escuro 
Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferida em plen~rlo. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto d~_ gesolu
ção n1> 126, de 1988, que autoi'izã:_a_ Prefeitura 
Municipal de Centenário do Sul, Estado do Para~ 
ná, a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 5,414,38 Obriga
ções do Tes~ur~ !'façion~l (OTN), tendei 

PARECER F AVORAVEL proferido em plenário. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n1> 127, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura 

Mur'liéipal de Miranda, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados. a 83.082,71 Obri
gaçõe.!! do Tesouro f'!acional (OTN), tendo _ 

PARECER FAVORA VEL, preferido em plenário. 

12 

Votaçã"o, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção no 128, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de ltaberaba, Estado da Bahia, a con
tratar operação de c~édito no valor correspon
dente, em cruzados, a 250.000,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), terido 
PARECER-F-AVORÁVEL, proferido em plenário. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nc 129, de 1988, que 'autoriza a Prefeitura 
Municipal de Gongogl, Estado da Bahia, a con
tratar operação de crédito_ no valor correspon
dente, em cruzados, a 73.309,00 Obrigações do 
Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em .plenária. 

14 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de ResolU
ção nQ 131, de -198-ã, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Toledo, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 591.259,398 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL,-proferido em plenário. 

15 

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu
ção no 132, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Dourados, Estado do Mato Grosso 
do Sul, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 1.200,00 Obriga
ções do TesõUfOl'iã:c[onarcoTN), tendo 

PARECER FAVORAVEL, proferido em plená
rio. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto ?e Resolu
çã_o n~ 133, de 1988, que autoriza a Prefeitu-ra· 
Municipal de Bonito, Estado do Mato Grosso do 
Sul, a contratar operaçã_o de: crédito no valor cor-.: 
respondente, em cruzados, a 12.575,32 Obriga
ções do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário: 

17 

Votação, em turno único,_ do Projeto de Resolu
ção n" 134, de 1988, q·ue autoriza- a Prefeitura 
.Municipal de Paranatinga, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crêdito no valor corres~ 
pendente, em cruzados, a 66:075,65 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em plenário. 

18. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 135-. de 1988, que autorizã a Prefeitura 
Municipal de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 100.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. 

19 

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolu
ção n? 136, de -1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Sinop, Estado do Mato Grosso, a 
contratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 713.546,03 Obrigações do 
Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER fAVORÁVEL, prOferiào em plenário. 

20 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu

ção rt' 137, de 1988, que autoriza a· Prefeitura 
Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, 
a contratar operação de crédito no valor cortes
pendente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do T escUro Na dona! - OTN, tendo 

PARECER FAYORÁVEL. proferido em plenário. 

21 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 138, de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado de Alagoas a contratar operação de crédito 
valor correspondente. em cruzados, a 
3.855.086,13 Obrigações do Tesouro Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, prÕferidÕ em plenário. 

22 

Votação, _em turno único, do Projeto d_e Resolu
ção n"' 139,-de 1988, que autoriza o Governo do 
Estado da Bahia a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
60.000.000,00 Obrigações "do Tesouro -Nacional 
-OTN, tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL, proferido em plenário. 

23 
Discussão, em turno único, do parecer da Co

missão de Relações Exteriores solx~_ a Mensagem 
n• 172, de 19138 (N• 335/88,. na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se~ 
nado a escolha do Senhor Paulo Cai-doso de Oli
veira Pires do Rio, Ministro, Primeira Oasse, da 
carreira de diplomata, para exercer a funç.ão de 
Embaixador do Brasil no Canadá. 

24 

Discussão. em turno único, do parecer da Co
missão çle Relações Exteriores ~bre a Mensagem 
no 173, -de 1988 (No 336/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do SeK 
nado a escolha do Senhor Adolpho Correia de 
Sá -e Benevides, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomta, para exercer a função de 
embaixador do J3rasil junto à_ República do Equa
dor. 

25 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 17 4, de 1988 (N" 337/88, na origem)_, de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Paulo Guilherme Vilas
.Bôas Castrá, Ministro de Segunda Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de Em- -
baütado~ do Brasil junto à República Dominicana. 



2714 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II) Setembro de 1988 

26 Batalha, Ministro de Piimeira Classe, da carreira 
Discussão, em turno único, do parecer da Co- de diplomata, para exerc:er a função de Embai-

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem xadcir do -erasil junto à República da Hungria. 
n" 175, de 1988 (N9 338/88, ria·o-r1Qem), de- 2 _ 30 
de setembro ?e _1988, pela qual C: Sen~or Presi- Discussão, em tumQ único, do parecer da Cc-
dente da Republica submete à dehberaçao do_Se- missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
na~o_a~colhadoSenhº-fJos,éArturDenot~e-_~n9 179, de 1988 (N~ 342/88, na origem), de 2 
deEro.s, Ministro de Seg~Jnda Classe, da carreir? de setembro de 1988, -pela qual o senhor Presi-
de dtplomata,. P.ara exercer, a ~unção de EmbaE- dente da República submete à deliberação do Se~ 
xador do BraSJl.Junto à Repubbca do Surfname. nado a escolha do Sr. Antônio Sabfno Cantuária 

27 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações ~eriore.s_sobre a Mensagem 
n' 176, de 1988 (N' 339/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha_ do Sr. Guy Marie de Castro Bran
dão, Ministro de Primeira Oasse, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embaixador 
junto à República Popular da Bulgária. 

28 

Discussão, em turno único, do parecer d_a Co
missão de Relações ExterioJes a Mensagem n" 
177, de 1988 (N• 340/88, na origem), de 2 de 
setembro de 1988, pela qual o Seohor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Senhor Cario~ Augusto de Proença 
Rosa, Ministro de Primeira Oass~ da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Aiabe do Egito-. 

29 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 178, de 1988 (N' 341/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Sen_hor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Ivan Veloso da Silv~ra 

GuimarãeS, Ministro de Primeira Clgsse, da car~ 
reira de diplomata, para exercer a função de Em~ 
baixador do Brasil junto ao reino do Marrocos. 

·31 

Dis_cussão, em turno único, do parecer da Co
mísSãcYde RelaçOes Exteriores sobre a Mensagem 
-n~ 180, de 1988 (No 358/ffB; na otiQe"m), -de 8 
_de setembro-de 1988; pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete à deUberãÇãá do Se
nado a escolha do Senhor Mauro .Me rides de Aze
vedo, Ministro de Primeira Oasse, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Guatemala. 

32 

Disct,Jssão, em turno único; do parecer da C o~ 
missão-de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n~ 181, de 1988 (N~ 359/88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submete à deliberação do Se-
_nado a escolha do Senhor Marcos Antônio de 
Salvo Coimbra, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Helênica. 

33 

Disçussão, em turno único, do parecer da cO
missão de _relações Exteriores sobre a Mensag~m 
n" 182, de 1988 (no 360L88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qua_l o Senhor Pr_esi-

dente doO! República submete à deliberação elo Se
nado escolha do SenhOr Lyle Affiaury-TariSse da 
Fontoura~ Ministro ele primeira classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de embai
xador do Brasil junto à República da Turquia. 

"34 

Di~cussão, em turno único, _do parecer da Co
mlssãq_de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n" 187, __ de 1988 (No 366/88, na origem), de 13 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
d~nte _da República submete à deliberação do Se
nádo a ~scolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira 
Mameri Abdenur, Ministro de Ptimeira_ Cl.ªS,se, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto -~ República Popular 
da China. -- -·· - -

35 
Mensagem n<:> 204, de _1988 (N? 387 /a a, na ori

gem), de 22 de _s_etembro de _1988; pela qual o 
Senhor Presidente da República _submete ao Se
nado a escolha do Doutor Homero Santos para 
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 

__ da União_ na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Ivan Lul. (Dependendo de parecer.) 

36 

Mensagem no 212, de 1988 (n" 404/88, i:la ori
gem), a e 26 a e ·setembro de 1988, pela_ qual o 
Senhor Presidehte da República submete ao Se
nado a escolha do Doutor Paulo Affonso Martins 
de Oliveira para exercer o Cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União na Vaga decorrente 
do falecíri1ento dO Ministro Jorge Vargas. (Depen
dendo de parecer.) 

- OSR. PRESIDENTE (Fi-an~i~co R6lie.rnb~rg) 
-Está encerrada a sessão. -

{Levanta-sé 4 sessão àS- i .f-hoias e -25 mi~ 
11Utos) - -- - - ~ 

Ata da 52"' Sessão, em 28 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Lourival Baptista e Francisco Rollemberg 

ÁS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESEIYTES OS SRS. SEIYADORES: 

Nabor Júnior- Ronaldo Aragão- Olavo Pires 
- João Me'nezes - Jarbas Passarinho - João 
Castelo - Alexandre Costa - Edison Lobão -
João Lobo - Chagas Rodrigues·- Afonso San
cho - Cid Sabóia de Carvalho - Marc:on-des-
Gadelha - Humberto Lucena -~ Raimundo Lira 
- Marco Maciel - Ney Maranhão - Divaldo 
Sucuagy- Teotonio Vilela Filho -Albano Fran
co- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista 
- Luiz Viana - Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar 
-Nelson Carneiro....;.. Alfredo Campos- Severo 
Gomes - Mauro Borges - Iram Saraiva - lra
puan Costa Júnior-:- Pompeu de Sousa- Mau-

rício Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos 
- Louremb~rg Nunes Rocha - Márcio La_cerda-
- Mendes C:anale - Leite Chaves - Affonso 
Camargo - Jorge Bornhausen - Dirceu Car~ 
neiro- Carlos Chiarelli- Josê Paulo BisoL 

0 SR. PRESIDENTE (Lourival Batptista) -
A lista de presença acusa o comparecimento 
de 44 Srs. Senadores. Havendo núme-ro regimen
tal, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra~ 
balhos. 

Não há expediente _a se-r lido. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A Presidência recebeu a Mensagem n~ 213, de 

198_8 (n~ 405/88, na_ origem), pela qual o Senhor 
Pf_gsid_ent~_ d~ R_epública, nos termos do art. 42, 
ife!n Vl. da Coristituiçã9~ e de -~cardo _çgrÍl o ad. 
2~ -da R.esolução n~ 93n6 do Senado Federal, 
solicita autorização do Senado para que o Gover
no do Estado de Alagoas possa contratar opera
ção de crédito, para os fins que especifica. 

Nos termos da Resolução no 1, de 1987 ,_a Pr_esi
dência designará, oportuname-nte, o relator da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Há oradores inscritos. 

COncedo a palavra ao nobre Senado_r Iram Sa
raiva. 
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O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presjdente, 
Srs. Senadores, nas democracias não consolida
das, seus governantes têm por hábito tomar deci
sões por conta própria, sem levar em conside
ração -os poderes constituídos ou a sociedade em 
que se fundamentam, demonstrando bem a ima
turidade de suas instituições. No Brasil, onde a 
plena democracia ainda não vigora, essa postura 
não tem sido diferente e pode ser aferida pelo 
número de decretos-leis assinados pelo Presiden
te Sarney que, assim agindo, deiXa bem claro 
seu apreço em governar sozfnho. E se desse mo
do se comporta, tamb_ém erra sozinho, muito em
bora a conta de seus erros seja dada a pagar 
aos perto de 150 milhões de brasileiras e brasiw 
leiros que amargam uma das piores crises econôw 
micas que o Pais já atrave~sou. _ "- . _ .. 

É mais uma vez com a iritenção de fazer as 
coisas por conta própria que a equipe econôm!ca 
de s_eu governo se apressou em ultimar e assinar, 
antes da promulgação da nova Carta Constituw 
clonai, o acordo de reescalonamento da dívida 
externa, para subtrair as decisões tomadas por 
meia dúzia de técnicos, ao crivo do Poder Legis
lativo. Conforme as determinações legais inscritas 
na nova Constituição, que restaurou a democracia 
de direito no Brasil e deixou bem_ explícito que 
se a_administração do bem comum cabe ao Poder 
Executivo, ele não pode eximir-se da audiência 
do Congresso Naciorial, Para- resguardar os supe
riores interesses da Nação. 

Entende-se que tivessem pressa", Srs. Senado
res, porque b acordo de reestruturação da dívida 

-..externa, apesar de festejadíssimo como um dos 
meJhores contratos já negociados com os credo
res estrangeiros, consagrou, mais uma vez, a sub
missão do Brasil ao Fundo Monetário Interna
cional e inverteu uma circunstância histórica tradi
cional: de importador de capitais, o Pais passou 
a atuar como_e"J)ortador, tal é o volume de trans
ferências já efet~r~adas ou projetadas para o exte
rior, que garantefncseqüência à sangria dos cofres 
nacionais, que, de -1983 a 1987, se viram desfal
cados em 34,5 bilhões de dólares. 

O retomo do Brasil ao convívio da comunidade 
financeira intem-âdonal -- interrompido com a 
moratória técnica de 1987 e apontado como urrt 
dos primeiroS pontos positivos do acordo, não 
subsiste à constatação de que o fim- da moratória 
brasileira configurava uma excelente oportunida
de para a negociação e a conquista de vantagens 
realmente significativa~. No entanto, servíu em 
boa medida para valori2:ar as ações dos bancos 
credores entre 40 e 50 por cento. __ A alardeada 
redução dos spreads, por exemplo, p"ãi"a 0,8125 
por cento da llbor - que passa a substituir a 
prime rate como parâmetro - também consig
nada como uma vitória, foi a mesma obtida pelo 
México em· 1986, não representando, portanto, 
nenhum avanço, até porque continuará incidindo 
cumulativamente sobre os empréstimos venci
dos. 

Antes de voltar ao FMI, ficar à mercê_ de sua 
tutela, e ter suas contas devassadas duas vezes 
por ano, num atentado à soberania nacional, o 
Brasil teria a consJderar outras alternativas para 
afastar definitivamente o fantasma da dívida exter
na, sem o que se verá permanentemente privãdO 
das conc:lições de prover seu desenvolvimento, 

e de assegurar a seu povo meios de viver melhor. 
N~vas opções de negociar a dívida, é: bom que 
se esclareça, são defindidas não apenas por pes
quisadores brasileiros de bom senso, mas tam
bém por cientistas internacionais como Jeffrey 
Sachs, John Kenneth Galbraith, o economista ale
mão Dirk Berg-Schlosser, como também por enti
dades do padrão da Conferência das Nações Uni
das sobre Comércio e Desenvolvimento - a 
UNCTAD •. 

Em seu último relatório anual, distribuído no 
começo de setembro, a UNCTAD propõe uma 
redução de 30 por cento na dívida externa dos 
IS países mais endividados do Terceiro Mundo, 
entre os quais figura, com destaque, o Brasil. O 
surpreendente é que esta vem a ser a primeira 
vez que um organi;;mo intemaciooal propõe uma 
medida dessa ordem, e, se fosse realmente consi
derada, ãbaterla 22-,6-bilhões de dólares devidos 
pelo País aos bancos privados. 

Não se_ pode ignorai·, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o fato de que 15 países referidos pela UNC
TAD são responsáveis por 300 doS 500 bilhões 
de dólares devidos pelas nações do Terceiro Mun
do, _que, por mais paradoxa] que pareça, quanto 
mais _pagam, mais vêem a dívida crescer de ano 
para aito. É nisso que se apóia Kenneth Dadzie, 
Secretário-Geral da entidade, ao afirmar que "a 
crise da dívida externa dos países em desenvol
virilento está entrando em seu sétimo ano sem 
aproximar-se de uma solução", para propor uma 
"tJfedida que rompa esse ctclo vicioso, 

O economista Jeffr_ey Sachs- da Ha!Vard Uni
versity é um dos conselheiros que ajudou o gover
no da 6olívia a emergir de uma inflação de 50 
mil por cento ao ano, em 1987, para pouco mais 
de 15 por cento, erri 1988-também não acredita 
que a situação dos países endividados possa per
durar por mais tempo, defendendo a criação de 
uma entidade internacional para comprar as dívi
das do Terceiro Mundo. Formado pelos países 
mais ricos, esse organismo captaria recurSos no 
mercado internacional de capitais, a fim de garan
tir custos maiS baixos para o dinheiro a ser usado 
na.aquisição das dívidas, que seriam compradas 
com deságios de 40 a 50 por cento de seu valor 
de face. 

Calculando em 230 bilhões de -dólares a dívida 
dOS -pdiicipais devedores da América Latina, 
Sachs arbitra que esse patamar cairia, no mer
cado secundário, para algo em tomo de 90 bi
lhões de dólares, recursos que, na sua concepção, 
equivalem ao preço de 50 acres no centro de 
Tóquio ou a apenas dois por cento dos ganhos 
de capital auferidos pelos banqueiros japoneses 
em dois anos. Se o brilhante cientista americano 
simplifica o problema dessa forma, seu colega, 
o escritor Martin Mayer- que, com ele, participou 
do seminário "A Nova Era da Economia Mundial", 
realizado no começo do mês de setembro em 

São Paulo --._também acha que alguma coisa 
terá de ser feita para reduzir- a dívida dos países 
endMdados ao nlvel de sua capacidade de paga
mento do serviço, sob pena de acentuar a crise 
que o sistema financeiro mundial já está atraves
sando. 

As concordâncias, nesse ponto, são maiores 
do que as discordâncias. Normal Gall, do Instituto 
Femand Braudel, está convicto _de que a capaci
dade de pagar a divida já se esgotou; Dirk Berg
Schlosser vê semelhanças entre a espiral inflado-
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nária brasileira e aquela que assoloU a_ República 
de Weimar, entre 1918 e 1923, muito embora 
as circunstâncias históricas sejam bem diversas, 
e a proporção entre o Produto Nacional Bruto 
e a dívida fosse, na Alemanha, de 1 00 por cento 
e, no Brasil, esteja hoje em tomo de 30 por cento. 

A verdade é que, com.o disse John Kenneth 
Galbraith, os três maiores devedores da América 
Latina- Mexico, Brasil e Argentina- estão hoje 
"virtualmente ingovemáveis", impedfdos de pro· 
ceder aos investimentos requeridos para manter 
taxas de crescimento compatíveis com suas ne
cessidades e potencialidades. No caso brasileiro, 
a premiSSa é de uma certeza inabalável: a despeito 
dos superávits da balança comercial, de algwn 
êxito isolado, o País caminha para a falência, inca
paz, sequer, de fazer face às mais banais exigên
cias administrativas, como a conservação das es· 
tradas federais. 

Estas observações, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, revelam que os esQuemas convencionais 
de negociação já indicam sinais de exaustão, e 
que acorqos corno 0$ patrocinados pelo FMI são 
insuficientes para produzir resultados satisfatów 
rios; ao contrário, geraram no passado, e vão con
tinuar gerando no futuro, dificuldades maiores, 
levando os países devedores a reduzir suas taxas 
de investimento e sua capacidade de importação, 
conduzindo-os à recessão e à exacerbação de 
seus processos inflacionários. 

Não foi por falta de sugestões que o Governo 
enveredou pelo nefasto acordo que assinou tão 
togo o Citibank deu o sinal verde. Estudiosos bra
sileiros, por exemplo, que propuseram a transfor
mªção dc';l dívida externa em títulos de longo prazo, 
conceberam uma proposta perfeitamente factível, 
que, infelizmente, não teve acolhida por parte da
queles que detêm o poder de decisão. 

Op9rtunidade havia- representada pela mora
tória técnica -, e se exigia: wna dose de audácia, 
a implementação do plano dependia só de alter
nativas fundadas na suspensão do pagamento 
de juros, da flexibilização das regras de conversão 
da dívida em capital de risco e, fundamentalmen
te, da transformação da dívida velha em títulos. 
ou seja, numa dívida nova Para chegar a isso, 
o Brasil_se apropriaria de parte do deságio prati
cado no mercado secundário - que já chegou 
a quase 60 por cento do valor de face-, conven· 
cionaria taxas de juros inferiores às de mercado 
para a dívida nova ou combinaria as duas alterna• 
tivas, mas teria pela frente uma dívida realmente 
pagável. 

Para serem convencidos a aderir a uma opção 
dessa ordem, os bancos passariam a receber, em 
divisas, juros sobre a dívida nova, entre_ outros 
elementos mais atraentes, e os recalcitrantes se 
veriam face a situações como a retenção de crédi
tos ou praticamente obrigados a comercializá-los 
no-- mercado secundário. Medidas como essas, 
enérgicas, têm alto conteúdo inovador e só atra
vés de soluções dessa envergadura será possível 
a criação de condições para o crescimento sus
tentado da economia brasileira. 

Em meados de setembro, o encaminhamento 
convencional das negociações da dívida externa 
dos países mais endividados do Terceiro Mundo 
chegou à Organização das Nações Unidas, embo
ra de forma ainda bastante tímida e rese!Vada. 
O Secretário-Geral da ONU, Perez de Cuella"r, con
vidou especialistas de várfas partes do mundo 
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para debater o assunto- entre os quais o gerente 
executivo do FMI, o vice-presidente executivo do 
Banco Mundial, banqueiros, economistas e políti
cos, ente outros-, e as conclusões a que chega
ram não diferem muito daquelas defendidas aber· 
tamente não s6 nQBrasil, como nos Estados Uni· 
dos, na Alemanha etc. 

Ficou patente a consciência de que as tentativas 
de pagar a dMda produzem resultados danosos 
na economia dos países devedores._ e reflexos bas
tante acentuados na e:conomia dos países credo
res, que se vêem privados de mercados Importa
dores de expressão. Chegou-se também à conclu
são, entre outros aspectos examinados - como 
o estabelecimento d_e uma autoridade multilateral 
para administràr a dívida e sua conversão em 
titulas -, que são grandes os risco.s económicos 
de se continuar protelando soluções defmitiva~ 
para o problema. 

No Brasil, contudo, esse ente_ndirn.ento não teve 
vez. Apesar das retteradas tentativas govemamen· 
tais de mascarar a realidade, o acordo da dívida 
externa não vem a ser urna empreitada bem-su
cedida, a começar pelo fato de que as propostas 
brasileiras, apresentadas em setembro do an_o 
passado, foram basicamente cortadas pela meta· 
de. Senão, vejamos: dos 10,4 bilhões de dólares 
soficítados, chegaram apenas a 5,2 bilhões de 
dólares; a reivindicação de marg_~_ns iguais a zero, 
para o total_da dívida bancária de médio e_ longo 
prazos, resultou em 13/16 çie _um por cento e 
apenas sobre uma parte da dívida; a pleiteada 
desvinculação do ac;o[QQ com os bancos, do FMI, 
acabou na adesão de_ m_a_i;:; um parceiro, o BJRD. 

Isso, de modo algum, resolve nossos proble
mas. Mesmo porque, dos 5,2 bilhões de dólares 
c_edidos como finançig_mento bancário, 4,0 bi· 
lhões de dólares destinam-se à regularização dos 
juros capitalizados em 1987, e 1,2 bilhão serão 
canaJizados para o financiamento dos juros de 
1988 e 1989, muito embora esse montante repre· 
sente apenas 1 O por cento dos juros Sobre a dívida 
bancária referentes a esses ·doiS anos. A partir 
de 1990, o País terá de a_rrumar-se sozinho para 
<:í.tstear os juros e, já em -1991, deve começar 
o pagamento do principal da dívida, que vai somar 
1,7 bilhão de dólares até 1993. -

É: bem verdade que o reescalonamento da 
maior parte da dívida vencld.,_ ou a vencer entre 
1987 e I 993, no Valor de 61 bilhões de dólares, 
garante algum alento ao PaíS, da mesma forma 
que a possibilidade aberta aos bancõs de troca-
rem até 5,0 bilhões de dólares da divida antiga 
por bônus de longo prazo de maturação, com 
taxas de juros fixas abaixo do mercado, constitui 
uma opção a considerar. Mas ~s negociações e 
os acertos repousam na convicção, ou promessa, 
de o Brasil gerar saldos comerciais de até 13 
bilhões de_ dólares por ano, sem levar em conside
ração que transferências desse nível para o exte
rior deprimem o" crescimento_ ~conõmico.-

Mas a promessa brasileira de gerar. saldos co
merciais de até 13 bilhões. ele çlóiares anuais -
muito embora não configure um desafio impos
sível- representa uma temeridade, porque trans· 
ferências desSe nível são um forte componente 
do déficit público. Comó o ·setor públíco detém 
80 por cento da divida externa do País, ele terá 
que adquirir as divisas do setor privado, emitindo 
moeda ou empreendendo um aperto fiscal, com 
os naturais reflexos que medidas dessa ordem 

exercem sobre o déficit público e a base mone-
tária, inviabilizando as políticas de estabilização 
dos preços. 

Por outro lado~ Srs. Senadores, a geração de 
saldos comerciais com base na retração do Con~ 
sumo doméstico, inevitavelmen~e comprimirá as 
taxas de investimento e, dessa forma, compro· 
mete~ a capac:idade de_ crescimento da econo
mia brasileira. Então, enquanto ficarmos na de
pendência de uma dívida eXterna questioriável sob 
todos os aspectos:. e num _acorde: -àraconiario co
rno o que o EXecutiVõ impingiu à sociedade brasi-
!eira, teremos que abrir mão da _oportunidade de 
crescer e de realizar nosso destinO não de um 
país grande, mas de um país que, pelo menos, 
trab.alha pela felic:idade de SeU povO; 

Om outro aspecto a considerar nesse aco~do 
é o regresso à mediação do Fundo Monetário 
que, muito embora conste de 5e\.lS objetivqs '.'ins
pirar confiança aos países-membros", até hoje 
não conseguiu restabelecer a economia de ne
nhum país que tenha se sujeitadq às SJ.!as regras. 
Mesmo porque: suas receitas são de um periodo 
em que a economia circunscrevia-se a uma con
juntura histórica diferericiada, no pós-guerra, que 
já não produzem resultados . satisfatórios num 
mundo que se prepara para a virada do milênio. 

--A. liberação da segunda parcela do financia
metttõ dos bancos, por exemplo, no valor de 600 
milhões de dólares, só se dará com o aval_ do 
Fundo e a terceira, no mesmo valor, só será de· 
sembolsada se o P_aiLtiY:erlo_r_m~lizaçlo a prim~ira 
retirada e em condições ·de levao~r a segunda. 
Além disso, como se já não fosse o bastante, 
a liberação da segunda parcela está condicionaçla 
à negociação, junto ao Oube de Paris, de uma 
minuta de acordo da dívida externa com as Agên
cias_ Oficiais· de desenvOlvimeilto, englobando o 
ano de 1987 e o primeiro -semestre de- 1988. 

Isso significa que, aJém das- devassas s~mes
trais do FMC, com que os bancos privados se ga
rantem, eles procuram assegurar-se, também, da 
contribuição das instituiçõe!:! ófidals de crédito 
no financiamento externo da economia brasileira. 
Na verdade, o dinheiro novo que não fosse apenas 
para financiar os juros- da dívida vencidos pu a 
vencer, seria bem-vindo, mas tornaria o PaíS vul
neráVel a urrla gama de pressões muito mais am
pla do que as atuaís. 

-A -~ediQa da prejudicialidade e eneficiênda 
desse acon~o. Srs ... Senadores, pode ser medj~a 
até por problemas menores, como o pagamento 
das taxas de adesão antj;:cipadas sobre o mon
tante do fin_anciamento prometido pelos credores 
que, nas datas estipuladas, aderiram ao emprés
timo dos 5,2 bilhõe.s. de dólares. Ocorre que 3,0 
bilhões de dólares desse.total referem-se à reno
vação do fmaociamento obtido no acordo de cur
to prazo, acertado em dezembro do a11o passado, 
~e-SObre o qual já haviam incidido as taxas_ de 
adesão ant~ipadas. 

Enquanto o Brasil fJZer-se prísioneiro de acor
dos como esse, que os interessados se apressam 
em impingir-nos, o País estará irremediavelmente 
condenado à estagnação. EnqUanto isso, depara
mo-nos com o paradoxo de presenciar resultados 
tãO {avo(âveis na área externa, com a sucessão 
de recordes batidos pela balança comercial, e 
constatar o agravamento dos desequüíJ:>rios inter
nos., para os quais não há realmente uma única 
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solução à vista, por mais que o GOverrlO labore 
planos um atrás do outro. · , 

O Sr. SeVero Gomes- PerTnite V.-·~- um 
aparte? 

O SR. IRAM SARAIVA- Com prazer ouço 
V. Ex-

O Sr. S_evero Gomes - Ouvi atentamen
te o discurso de V. Ex• e creio qtie todas ctS suas 
linhas Qásicas correspondem à análise que os 
estudiosos têm feitp da viela contemporânea bra
sileira com relat;ão- ã esta questâo do ~ndivida
mento externo. Eu só diria. que, de um _lado . .sou 
um pouco mais-pessimista e, de outro, u.m pouco 
mais otimista. Sou mais pessimista porque acre
dito que vamos ter uma elevação da_s. tax.ã~. d!;: 
juros no mercado -internacional, que certam_ente 
agravarão mais a situação brasil~ira, e- .C()[O l!m 
protedonismo crescente _que poderá ter o s~u 
ponto de aceier-ação dePOís· dãs -eleiçõeS -ãlne"ri
canas. Mas també.m sou oti:rY!~S.~. pensah_do j-16 
seguinte: diz o .texto da riOssa Constitu_içªo __ atl!al 
que todos os acordOs. e ato~ intel"l!a-cion~i.s _;são 
deddidqs c.iefinitiv<;~:mente pelo Congresso Nacio
nal, quer dizer,'sem a manifestaçãO do Congresso 
Nacional esses acordos não têm_ vaJiçiJ'l<W: nenhu
ma. O texto da noVa Cài1sttiUiçáó -é at(: ~~is C!=!;r'
tante, ou seja, assunto dessa relevâm=i!'l tem Qe 
ser referendado pelo Congresso NacionÇl!. As pa· 
lavras de V. Ex· mostram a importância da tomad!'l 
de consciência do Congresso Naciona~ e, ~o nps
so caso, do Senado da República, para fãzermos 
com que a letra da Constituição seja obedecida. 
Esses contratos não têm valor enquantO õão fo
rem referendados pelo CongressO Nac:ional_. E daí 
a minha inidãtiva _de ter trazido -ª-M~s?l do ~nado 
a proposta de um decreto legislativo suspendendo 
a vigência de qualquer acordo ou ato inte_m_adonal 
antes do referendo do Senado, conform~ .. os nos
sos Regimentos de hoje. Meus parabéns, Sr. sena-
dor, pelo seu pronuncíamento. - -

O SR. IRAM SARAIVA -Senador Severo 
Gomes, n'ão _iria para casa, hoje, tran_qüilO e sere
no, sem receber esse oportuno aparte de v. Ex·. 
Prtineiro, porque_ só enriquece o.meu prciflunda
mento. E tenho_ por V. Ex" o maior respeitei, por 
erite'ndê-1o-um dos homens mais sério!;i _deste 
Pais, -conhecedor desta questão. Além 4o !Tlafs~ 
fico duplarriente feliz, porque V. Ex', no seu aparte, 
enfeixa exatamente o encerr~mento po_ meu dis
curso. 

Não vejo como realinente deixar ci Coh9'fesSo 
Nacional fora dessas decisões, porque entendo, 
também, que não há majs-nern transiçãO,nO.Brã.
sil. A partir do momento da promulgação_ do _te_xto 
constit:uCíõnal, automaticarriente já estaremos 
tendo que referendar, ou, como V. Ex• já fez pe
rante a Mesa_ desta Cas_ã, tentando, e vai cP'nsegulr, 
obstar que esses acol-dOs sejam feitos~-_(Jue- é o 
que aqui pregamos. Por qUê? POrque-_exatamente 
votamos e tornei o cuidado de observar, coinct
dentemente,.todos os nossos vO~os. TantÔ. o_(!Q 
Senador Severo Gomes quanto o _meJJ forãm 
iguais nesta questão. E ê por esta iazào qu:e hOje 
estou-me pronunciandO, porque não Concorde!, 
como V. EX• também não concorqa, com_ esses 
acordos feitos, que estão levando o Brasil a~ urna 
situação de descrédito, não perante nós mesmós, 
mas perante o exterior. · · 

Agradeço ·a V. Ex• o aparte.-
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O Sr. Monso Sancho - Permite V. ~,um 
aparte? · 

O SR. IRAM SARAIVA- É com prazer que 
ouço v. Ex" 

O Sr. Afonso Sancho- Lamentavelmente 
vou contrariar V. Ex•, em face d6 Pronun<;:íameÍ1to 
do nosso nobre Senador Severa Gomes. Devo 
dizer que sou curioso também no assunto e dis
cordo, em grau e número, do que V. Ex- está 
dizendo; o Brasil nunca fez um acordo tão salutar 
quanto este agora. E máis, lSso é proveniente 
de _erros passados, especialmente o último erro; 
essa concordata que V. Ex~ classifica de técnica, 
e que eu diria que foi desastrosa para o País, 
é proveniente de um blefe que foi o Plano Cruzado, 
de maneira que o País ficou, com essa c:oncor
data, numa situação muito delicada perante o ~ 
terior, a ponto de nós, brasileiros, nos s_entJrmos 
humilhados quando estamos em qualquer meio 
e se fala em Brasil, e dizein: "É aquele País que 
pediu a concordata", Nobre Senador, o caminho, 
com a -Vivência· e a prática· que tenho, é este, o 
do acordo. E o nosso problema, que V. q- refere 
que também é irrerriediáVel e peididO, não é do 
déficit internacional, porque, se fosse assim, teM 
mos aí a Austrália r.::om 90 bifllOes·-de débito e 
está florescente. 

O SR. IRAM SARAIVA- Coitada, hem Se
nador! 

O Sr. Afonso Sancho -Nadá, não é coitada. 
E vmHhe_ dizer maiS: eSte débitO não Vale nada 
para o Brasil. O B!ãsil deve.lOO bilhões de cr~eiM 
ros, um País que ai~da não arranhou ... 

OSR.JRAMSARAIVA- Devemos em dólaM 
res, Sena.dor. 

O Sr. Afonso Sancho- .... as suas riquezas 
no setor de mineralogia, ainda está por explorar 
esse espaço que tem no setor agropecuário. EnM 
tão, não é débito. Um pov:o_ é i!lteligente - e: 
digo istO na região mais subdesenvolvida no País, 
que é o Nordeste -, o povo é inteligente, quer 
desenvolver, mesmo que sinta as seus embaraços 
por ootros estados, que não desejam que Isso 
ocorra. DeSta fori'na, nobre Senador, o discurso 
de V. ~ e"stá muito bemMfeito, está muito bem 
enumerado, mas nã;o está dentro da realidade, 
nem nacional, nem internacional. V. Ex' sabe: sou 
do PDS, sou da oposição, mas não passo deiXar 
de reconhecer que o Ministro da Fazenda merece 
grau dez por ter conseguida - depois de tanto 
baldear este Pafs internacionalmente- um acor
do que permite estejamas_a cavaleiro para entrar 
em _qualquer país, porque essa pecha que nos 
joga.ram é muito ruim, profundamente ruim. Era 
este o pensamento que gostaria de externar a 
V. Ex", contrariando, naturalmente, a seu ponta 
de vista, mas sem nenhum interesse de magoáMJo. 

O SR. IRAM SARAIVA- Senador_ Afonso 
Sancho, é par isso que invocamos Voltaire. Não 
concordo com a sua palavra, mas defenderei até 
a marte o seu direito de proferiMla. 

Incorporo, com a maior prazer, o seil aparte 
ao meu discurso, embora, logicamente, tenha que 
fazer vários reparos. 

Iniciaria dizendo: não considero a marat6ria um 
calote, porque a forma desse endividamento, e 
V. Ex1 reportou, era coisa do passado, para poder 

~licar que agora o acordo fora bem-feito. ~a 
realidaae; ac:oráo bemMfeito para quem, Senador? 
Para o Brasil? Não pode. N é uma questão de 
ser troUxa e aceitar isso. Então, aí V. Ex• está 
c:ontestando o_ óbvio, V. EX' está contestando _os 
grandes estudiosos brasileiros, além do mais, 
c:on~~stando estudiosos norte-americanos, aqueM 
Jes que são os grandes credores brasileiros, que 
agora, em encontra no Brasil, fiXaram parâmetros, 
saídas, mllhares de regras e não esta de negociar 
o i!Ylpassível. E _o pior, rheií Caro Senador AfonsO 
Sancho, talvez V. Ex" não tenha observado um 
ponto importante que destaquei: deixamos de imM 
portar o capital e passamos a exportar, e o pior 
ainda, essas divisas em dólares, e até gostei quanM 
do V. Ex• chamou de cruzeiro, porque não temos 
nem mais cruzados nem cruzeiro; temos OTN, 
dól_ar, te:JTI9l:i tu_çfo neste País. Preoc:upaMme, nobre 
Senador Afonso Sancho, nesta análise, é que esta
mas ... 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista FaM 
zendo soar a campainha.) - V, Ex• já excedeu 
o seu tempo em viritf -rriinutos. 

Gostaria de lembrar a V. Ex• que há outros araM 
dores inscritas para faJar antes da Ordem ·do Dia. 

O SR. IRAM SARAWA- Vou tentar atender 
à Mesa, que já foi benevolente comigo, mas hão 
passo deiXar de responder ao meu Colega. EncerM 
rarei rapiôafnente, pedindo à Mesa tenha alguns 
segundos a majs de COl'J!placéncia, porque se 
trata do Brasil, e este vai mal, sr. Presidente. 

Meu caro Senador Afonso Sancho, a minha 
preo<:U~pação é exatamente esta: não estamos pa
gando a díVida._ Quando V. Ex.'. diz que é dQ 
PDS_e_é.op_osição, sou do PMpB_e ~ou oposJçào 
ao Governo que está aí. Por Isso, estou analisando_ 
desta forma, assim porque entendi que calote, 
sim, está dando o Governa agora, aõ fazer um 
acordo desta natureza. 

O Sr. Afonso Sancho - V._~ deve sab_er 
que qUem -levou o .Pais paia esta sRuaÇ~a foi o 
seu Partido. Foi o MDB. 

O SR. IRAM SARAWA- Não sei se o meu 
Partido ... 

O Sr. Monso ·Sancho- Ao invés de enc::on
trarem a solução para o Pals, não encontraram 
coisa nenhuma, baldearam tudo, deixaram tudo 
nesse descalabro, porque do Plano Cruzado para 
<:á a situaç!o piorou tremendamente. 

FalavaMse em juros zeros, fal~a-se_ em inflação . 
zero. Se o Governo não toma as providências 
que tomou, De:us nos livre, ,onde é que estaria~ 
mos? Então nós, como caloteiro$, não poderia· 
mos Importar capital de fora. Agora podemos, 
agora o Brasil vai ter condição de buscar capital 
para investir, porque saímos desta classificação. 

O SR. IRAM SARAIVA - Nobre Senador 
Afonso Sancho, agora vau ser obrigado a fazer 
outra revisão do passado, Seria o MDB a que 
eu pertencia, ao PMDB a que pertenço?- Acho 
que não. Eu diria, talvez, que fosse a ARENA à 
que V. EX' pertenceu, ao governo ditatorial do 
-passado," que nos afundou numa dívida tão mons~ 
truosa, que chegou ao ponta de de repente, esta 
Nação sentir alguns bafejas de democracia e cair 
no engodo do Plano Cruzado, com o qual não 
concordei. Inclusive fiz uma campanha para cheM 
gar t:1 esta CaStJ sem utilizar, absolutamente, o 
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PleJno Cruzado, nem concordei com as econo
mistas que tiveram a bOlhante idéia, até parQue, 
não _sendo economista, por ser um simples pro
fessor _de_ História e advogada, eu não poderia 
adentrar numa seara que conheço pouca, embora 
procure assessorar-me sobretudo, no comporta~ 
menta da minha Esposa, que vai ão supermer
cado todo dia e vê que a situação vai mal a nível 
de t:!conomia interna. 

O Sr. Afonso Sanchó- Nobre Senador, ben
dita dívfda que nas proporc:ionou os investimentos 
que o Brasil tem. 

O SR. IRAM SARAIVA -'Senador Afonso 
Sancho, o quê é isto! 

O Sr. Monso Sancho - Investimentos nas 
empresas de eletricidade e de comunicação, no 
aparelhamento dos nossos portos ... 

O SR. IRAM SARAivA- Fãzemos IsSo e 
o povo morre de fome, Senador? 

O Sr. Afonso Sancho- S~ nã_O tivéssemos 
a oportunidade desse débito no exterior, hoje se
ríamos como um país qualquer da África, sem 
nenhuma comunicação, sem apa"relhamento de 
portos, sem nenhuma empresa de eletrificação, 
sem a malha_ rodoviária que _temos e mais "n" 
coisas que só poderfamos ter feito com investi
mento externo, que não poderíamos ter feito com 
a nossa economia. De forma que esse investi~ 
menta não foi inútil. Pode Concordata foi inútil, 
foi uma moratória desastrosa, que deveria ter sido 
estudada; foi inútil fazerMse um Plano Cruzado, 
que foi um verdadeiro blefe. Isso foi inútil, no 
meu modo de ver. Mas respeito o ponto de vista 
de V. Ex-

O SR. IRAM SARAIVA - Senador Afonso 
Sancho, debater com V. EX' é ilustrativa._ 

Gostaria de dizer que V. Ex!' fazMme lembrar 
de certa homem do_ campo que. bem abastado, 
muito rico, não gastava, guardava tudo, seguindo 
velha teoria, a de que era preferível viver pobre 
para morrer muito rico. _ 

V. EX' coloca~se m~- _fizemos toda essa malha, 
todo esse aparato, toda essa beleza e nossa gente 
vai mal. Será que é essa a masofaa que queremos 
para a nossa gente? -

Possuímos estados ·em que a nossa popuJação 
vive, como se estivesse em Biafra com uma co
municação via Embratel, vendo inclusive, Seul 
todos os d!as. É.lamentável! _ 

O Sr. Afonso Sancho --Mas V. Ex• deve 
convencerMse de que a nossa situação, se vamos 
mal, é porque não ternos bons administradore$, 
Mo temos pardmônia. 

ê isto não está em função de nosso débito, 
está em função do Brasil, porque o Pais arrecada, 
o que se cobra do contribuinte daria para fazer 
tudo e pagar essa dívida, ~em nenhum problema. 

O SR. IRAM SARAIVA- Aí concordo com 
V. Ex• Estamos com o mesmo pon(9 de vista. 

C:ondenei iSio. inClusive. 

O Sr. Afonso Saitdlo- Enquanto não ac::er
tarmos o nosso passo aqui, dentro do Brasil, não 
vamos jogar na Fundo Monetária Internacional, 
pois somos um sótia, somos um das sócias, um 
dos adonistas do FundO Monetário. Não devemos 
dizer que ele vem para cá fazer devassa. O FMI 
vem aqui para levantar dados. lsso é devassa? 
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Ele vem para cá levantar dados significativoS que 
servem para o mundo inteiro. 

De forma, Senador, devemos analisar o proble
ma dentro do espírito econômlco e não dentro 
do espírito da retórica. 

O SR. IRAM SARAIVA - Não foi dentro 
do espírito da retórica, pois fui até mais profundo. 
Tenho que voltar, indusive_~_à época da Primeira 
Guerra Mundial, e V. Ex" te_m de me permitir faze~ 
essa ilustração. Quando o Arqueduque Francisco 
Ferdinando, herdeiro do trono austrc;H1úngaro, foi 
assassinado pelo estu?ante Prinzip, da Sérvia; 
quando_se exigiu quea Austria e a Hungria fossem 
apurar 9 crime, aquilo foi ultrajante para o povo 
servo. E ultrajante para o meu povo o Fundo 
Monetário Internacional yir gerir os_ nossos negó
cios. E é isso qu~ eles fazem: vêm administr'~r. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não, não vêm 
gerir propriamente. - -

O-SR. IRAM SARAIVA -Vêm, Senador, e 
V. Ex' sabe disso. 

O Sr. Jarbas Passarinho-A dívida, quando 
deixamos o Governo, era de 93 bilhões de dólares, 
dita pelo eminente e saudoso Dr. Tc:~ncredo Neves. 

O SR. IRAM SARAIVA - Mas a inflação, 
V. Ex• sabe, é louca em todo o mundo. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Não, não. A infla
ção, em matérja de dólar, parece que V. Ex• estaria 
equivocado ... Hoje_-ela e$tá marcada em 128 bi
lhões. O meu ilustr_e Colega de bancada mostrou · 
a V. Ex• que pelo menos nós tivemos e temos 
até hoje condições_ d~_d_~er _em (fue foi aplicada 
essa dívida. Alguns paises n.lío podem dizer, nós 
podemos. Agora, eu gostaria de saber on-de é+ 
que foram aplicados os 33 bilhões de _d6larecS-
de_ 84 para cá -

O SR. IRAM SARAIVA Nem eu .sei. discordo 
e censurei aqui, V. EX" sabe disso: ~tamos falan-
do a mesma linguagem, Seil_ádoi", ____ _ 

V. Ex" prêga no mesrrió -deserto em que estou 
pregando. · 

O Sr. Jarbas Passarinho- Quando eu ouvi 
a colocação de V. Ex~ - tanto. que até pedi a 
V. Ex" uma cópia do discurso - ... 

O SR. IRAM SARAIVA- E com prazer, eU 
vou ceder. 

O Sr. Jarbas PassarinhQ- "' achei que algu
mas das sugestões apresentadas são realmente:.: 
muito interessalit~s. A mim. também, como leigo 
elas me Induziram a pensar muito bem quanto 
a um possível resultado desses, especialmente 
quanto à necessidade que me parece forçosa de 
reconhecer que uma parte dessa dívida já está 
praticamente considerada como lmpagâvel por 
todas as razões, por todas aS" razões ... 

O SR. IRAM SARAIVA- Perfe!taniente. · 

O Sr. Jarbas Passarinho -Inclusive porque 
ela significa, em grande parte. que temos assu· 
mido a responsabilidade de _uma inflação externa 
e hoje... ---- - -

OSR.IRAMSARAIVA-Oqueémaisgrave. 

O Sr. Jarbas Pa_$sarinho - Então, como 
os juros foram aum-entados devido ao problema 
de juros flutuantes; tivemos qUe assumir esse tipo 
de responsabilidade, cresceu o nosso débito des+ 

--se modo. E. por outro lado, aumentamos ainda 
as nossas exportações, de maneira a podermos, 
em alguns casos, ter que exportar duas ou três 
vezes o volume, para podermos alcançar o mes
fl!O resultado do ano anterior. Mas, aqui nesse 
ponto, acho que as colocações d~ V.EX merecem 
ser meditadas. Mas as colocações ci9 rlo_bre Sena
dor Afonso Sancho me parecem muito oportunas. 
A nossa divida está aí. Podemos abrir o papel 
-~ c:o~eçar a mensu_rar: l_taipu, quanto valeu? Tu
Cutui, quanto valeu? O Proálcool, quanto valeu? 
A Petrobrás, quanto valeu? 

O SR. IRAM SARAIVA- Mas o preço- que 
se pagou, Senador; eu me refiro a isso. 

-O" Sr. Jaib8s Passarinho::..__ Aí é uma questão 
de opção: acreditar no futuro ou não a_cr~çjitar. 

O SR. IRAM SARAIVA - É claro, opção 
de governo, concordo. 

' O Sr. Jarbas PassarinhO- Mas acho que 
as colocações de V.Ex" merecem respeito e gosta
tia de meditar sobre elas. 

O SR. IRAM SARAIVA- Perfeito. Inclusive, 
tenho até de reconhecer que as obras estão aí, 
é urna questão de oportunidade e de viabilidade, 
assir:n como o Governo do Presidente José S~mey 
estava entendendo que é oportuna a Ferrovia Nor
te-Sul e eu, como goiano, tenho de entender. Ago
ra, sei que existem várias "Biafras .. no Brasil, aca
bo de reafirmar. É uma questão de decisão po
lítica. 

Num ponto concordamos, V. Ex· e eu: estamos 
numa situação dificil e realmente o que se propõe, 
até não sou eu, é um economista, baseei-me em 
conferênciaS feitas recentemente, em que há no
vas saídas e é preciso que o Governo tenha cora· 
gem, tenha audácia, seja obstinadamente cora
jos-o para fazê-lo. Isso, o que tem de ser feito. 

O Sr. J.arbas P_assarinho- A referência que 
V. Ex" faz, por exemplo, de John Kenneth Galbraith 
li sua entrevista, é realmente neste: sentido. Até 
me supreendeu um pouco_ sua posição, é muito 

- interessante. E outra que agora adiciono ao Go
verno que V. Ex• pertence é o equívoco infantil, 
que o Ministro da Fazenda ãcaba de reconhecer, 
hoje, até anteontem dizia que nós seríamos um 
dos mais beneficiados pelo plano japonês, apoio 
de 50 bilhões de dólares aos países pobres. Hoje, 
S. Ex- verificou que, na reunião de Berlim, o Brasil 
não é considerado pelo Japão um país pobre, 
é considerado um país mediano, conseqüente
mente, não vai receber nenhum centavo de dólar 
desse empréstimo. 

O SR. IRAM SARAIVA - Na realidade, foi 
o que __ ~u analisei, quer dizer, estamos com uma 
inversão grave, perigosa e com o Governo sem 
ser cristalino: prega que tem toda a sua caracte
risti_ca de transparência, mas, na realidade, não 
sabemos quem fala a verdade. ·- . -

De repente hoje _o Ministro diz isto, e amanhã 
pode até o Presidente: José Samey dizer que nãó, 
ele está equivocado. Então, este é o País do equíM 
voco. 

- "" -·---- -- -

O Sr. Jarbas Passarinho- Devido a atitudes 
bfavas conio a de V. Ex"; Ílós do PDS-não pode
mos nem fazer oposição, v. Ex"' fazem por nós. 
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O SR. IRAM SARAIVA - ÃJiás,-temos que 
continuar a fazer, ou este País não terá_nerri Situ-a-
ção nem oposição.- - -

O Sr. Leite Chaves - Permite-me V. Ex"'? 

O -SR. IRAM SARAIVA- Com muito prazer 
õuço o ·nobi:e: Ud~ Leite ChaVes. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Iram Saraiva, 
eu queria fazer um pequeno reparo, com a per
missão de V. Ex•, a um ponto do aparte_ do Sena
dor Afons-o- Sancho. S. Ex• disse que a Austrália 
está muito bem, enquanto o Brasi_l, não, embora 
ambos recorressem ao empréstimo internacional. 
Mas há uma diferença muito grande: a Austrália 
nunca pagou-spread. En-i razão da Sini-patia dos 
Estados Utlidos e da Inglaterra, por pertencerem 
ao mesmo mundo e terem a mesma solidarie
dade internacional, a Austrália não paga spread, 
enquanto o Brasil paga os mais altos do Mundo. 

O -SR. IRAM SARAIVA- Não temos a graça· 
_de contarmqs com esta raça. 

O Sr. Leite ChaVes - É: bOm que V. Ex~ 
faça este discurso, pórque registra a assinatura 
dess_e acordo internacional. Mas o Congresso N~
cioilal está indiferente a ele, porque o Brãsil Sabe 
que não vai pagar esta dívida, e ele não ter:n que 
pagar "esta dívida; é dívida impagável. E _as_sim 
reconhecida pelas inteligências mais destacadas, 
Como Galbra_ith, _a quem V. Ei" se feferiu, e, inclU
sive, o próprio Fidel Castro, Kissir'lger etc: Outr~ 
coisa são os contratos impostOs, Onde Uma cláu-. 
suJa fica ao ~rbítrio do credor,_do prestamista in-. 
temacional. Entã_o, os juros podem aumentar q_U 
diminuir na sua cOnVeiiiêncici E"Veja V. PÇ• __ comp 
isto foi artifidalinent€: feito. Se V. Ex• vir de 1975_ 
para trás, os juros internacionais, mesm.o nos ~-5--: 
tados Unidos, não ultrapassavam á '8%. De um 
tempo a ·esta parte, devem chegar até a 20%. 
Então, o que fiZeram os Est~dps Uniçlos, nãq ullfa_
passavam a 8% . De um tempo a esta parte, devem 
d1egar até a· 2D%. Então, o que fizeram Os Estados 
Unidos? A coisa que o Brasil está, fazendo agqra. 
V. Ex• sabe que há tantos dólare:~ nq mundo cjue 
todos os barcos, os navios de todos os tamanhos, 
não têm capacidade par~ cÓntê-l~s dent;o'e fôra_ 
dos Estados Unidos. O que fez o americano? Ao 
invés de continuar a emitir dólares, porque o dólar 
está em queda- como acontece na Suíça, onde 
não se aceita dólar, o franco suíço sobe diaria
mente -- emite para pagar os juros, ã mesma 
coisa que nós fazemos. Todo mundo passou a 
emprestar aos Estados Unidos, e países como 
nós, que estavam devendo, têm tido grandes difi~ 
culdades em conseguir dólares, não só para pagar 
o débitp como, sqb_retudo, para realizar nossas 
tarefas mais fundamentais. E nós nos afundamos! 
Por outro lado, o Senador Jarbas Passarinho pare
ce que não está bem a par ou à corrente de 
valores, o último dinhe_iro_ Qu'e entrçm. nci- Eri-asil 
fcii em -1977, e a_ dívida era de 55 Dilhôes ·de 
dól_ar~s. De lá para cá for?rn juros e spreãds. 

O Sr. Jarbas Passarinho - S. Ex• -é -ciUe 
não sabe ... 

O Sr. Leite Chaves -O dinheiro novo (:Jue 
entrou, o dinheiro efetivo que entrou _foi aquele, 
cr resto_ é esta_rolagem. 

q_ Sr._ .JóJI'b~s Pil,_s_s_arinho - Mas não entra 
dinheiro, faço referência a isso. 
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O Sr. Leite Chaves - De maneira que os 
nossos amigos, inclusive os americanos, têm O 
dever de serem solidários conosco. Veja V. Ex", 
aqui são nossos aliados internaCionais, sempre 
invocaram essa aliariça. inas nunca fizeram nada 
no Brasil, a não ser urna base no Rio Grande 
do Norte, outra em Campo Grande e em Curitiba, 
na época da guerra. Os russos, no Egito, foram 
capazes de fazer Assuã, agora estão-nos empres
tando dinheiro, inclusive para irrigar o Nordeste. 
Aqui, jamais o americano fez outra coisa a fião 
ser aplicar os seus capitais para tirar suas vanta
gens. Esse discurso é oportuno para marcar a 
data, o registro. Mas nós do PMDB estamos indife
rentes a isto, porque não vamos, seguramente, 
pagar. A maioria çom assento no Congresso pen
sa desta forma. Ninguém está obrigado ao impos
sível. Não vamos pagar esse débito. Seguimos, 
neste passo, o exemplo dos Estados Unidos, no 
passado, em relação à própria Inglaterra; repudia
ram-na. Vamos ·convolar outros acordos mais 
com base na solidariedade internacional. E o Bra
sil está no dever, pela sua estratégia, pela sua 
posição, pela sua responsabilidade, de alimentar 
uma população enorme e cada vez em situação 
mais difícil, está no dever de exigir tratamento 
dessa natureza. 

O SR. IRAM SARAIVA - Muito obrigado, 
nobre Senador Leite Chaves. Inclusive eu disse 
que economistas inteligentes, que não são calotei-
ros, pregam sobre isso. - -

Não podemos nos esquecer de que, como bem 
observou Maquiavel no "Dis-cuiso Sobre ã Pririlêi~ 
ra Década de Tito Uvio'', que a "ambição ·dO hO
mem é tão grande que, para satisfãzer uma vOntà~ 
de presente, não pensa no mal que dentro em 
breve daí pode resultar". Compromis-saaoS, a efe
tUar o· pagamento da divida de 63,6 bilhões de
dólares até o ano 2007, _estaremos legando às 
próximas gerações um Brasil "desengahado, en
vergonhado de si mesmo, vencido,_ faminto, nu, 
doente, analfabeto_e irritado", como já dizia Rachel 
de Queiroz em suas CróniCas Escolhidas. 

Sis. Senadores, o acordo da dívida externa é 
espúrio, e devemos nos afastar da retórica para 
demonstrar efetivamente nossa desaprovação 
pessoal: do PMDB - Senaaor Afonso Simcho, 
do Partido que um dia fez o Brasil sonhar e ter 
esperanças; do Senado - que revelou a capaci
dade para a oposição e a independência; e a con· 
vícção de que, após a nova ordem constitucional 
que nos apressamos a aprovar, ·não-mais será 
possível conviver com tantos e tamanhos des
mandos e absurdos. Porque__está em jogo, acima 
de tudo, o direito e o deVer de zelarmos pãr-a 
que o Brasil sobreviva às crises sem deSintegrar
se socialmente ou sem sobressaltos Jnstitudonais. 

O Sr. João Menezes - V. EX· m·e permite 
um aparte? 

O SR. IRAM SARAlV A- Encerrando, ouço, 
com prazer, V. Ex•, Senador João Menezes. 

O Sr. João Menezes - Eminente Senador 
Iram Saraiva, quero p·arabenizilf V. Ex• pelo discur
so que faz. Realmente, demonstra que é um estu
dioso e defende a teoria que julga mais certa 
e mais raz.óavel. Mas, o aparte do Senador Afonso 
Sancho foi muito esclarecedor e deu detalhes 
quanto à situação do Brasil em relação aos aco!'· 
dos e- a necessidade em que nos encontramos, 
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sobfetudo _depois desse espaço prolongado da 
suspensão do pagamento de nossas dívidas, du
rante o PJC'ino Cruzado, e que levOu, nos realmente, 
a~l!rrla situã.çãg muito difícil. _Estc;>u dando UfTJa 
inteJVenção rápida no discurso de V. Ex•, para 
dizer que não concordo Com essa situação pessi
mista do Brasil. Acho que o Brasil é um País 
que -eStá em progresso, estamos progredindo vi o

-lentamente e, hoje, quando vamos à cidade, capt
tal de V. Ex', encontr_amos uma cidade belíssima, 
urria Ciâãd.e· c:o:~ vi_da, · uma cl~áde .limpa, uma 
cidade_ moderna, criada em pouco tempo, criada 
com o abrir e fechar de Õ!hos, como sinal evidente 
do progresso. Andamos por ·esse· Brasil afora e 
encontramos uma série- de desenvolvimento, Q 
pro9niSso existe- em "tódos os cantos. em todos 
os lugares. 

O que_ se dâ, _o que se deu, é que tivernos 
uma evolUção inuito grande agravada, também 
em função do cresctmento dos meios de comuni
cação. Os ri"leios~de comuniCação abrangem 85% 
do território brasileiro e fazem com que nossos 
compatrícios que viviam no interior, que viviam 
no campo, que viviam bem, que eram pobres 
ma_s não etãni rtliSé-táVeis, porque- nO- Caffip-0 eles 
tinham seu meio de vida, eles tinham sua subsis
tência, tinham condições melhores; ao emigra
rem para os centros urbanos, encontraram dificul
dades e V. Ex• chega até a compará-los com habi
tantes de Biafra. Não. o Brasil não é isso, eminente_ 
Senador. 6 Brasil é um País do .presente e o 
Br"asil é um País do futuro. _ 

O Governo brasileiro, o.Go_vemo do Presidente 
Jo~é_ Sa.rney, ~em [cito muito, as obras funda~ 
mentais são grandes e instalamos, constantemen
te, certas fontes de riqueza que vão trazer melho
rias imensas. 
-Vimos, há poucos dias, a inauguração da hi
dro_elétrica de Jtapaiica. É uma obra fantástica. 

- Quando pensávam_os, há poucos anos, que fosse 
possível levar o progresso p~ra _aquela região? 
Não só o progresso, ão- trãzer eletricidade, mas 
também água, pois aquele povo sempre viveu 
em dificuldades. Deu condições de sobrevivência, 
de vida melhor para toda a população que alí 
vivia como abandonados, e esse exemplo existe 
em todas as partes, em todos· os quadrantes do 

-- Brasil. De ffiarieirã que, em i1.õme do Governo, 
embora parabenizando pelo estudo _que V. Ex" 
faz, queremos dizer que não aceitamos esse prin
cipio. Achamos· que ele não se assenta em bases 
sólidas, porque o Brasil é o País do progresso 
e que na verdde temos_ a atrapalhar-nos um cres
cimento populacional além da normalidade. Por
tanto, aqui o nosso aparte, dizendo que não so
mos pessimistas e temos a certeza de que esta
mos no caminho certo e vamos partir, para o 
futuro. para o progresso. Muito obrigado a V. Ex" 

O SR. IRAM SARAIVA- Senador João Me
nezes, ficO estUpefato. V & me ouviu TI uma aná~ 
lise séria, com núiileroS, com dados que não fo
ra-m contestados por nenhum Senador, nem por 
V. Ex·. 

Agora, não fui pessimista, fui realista. V. ~ 
fala n.:~ grandeza_ de_ çaráter de nosso povo, na 
sua coragem - acho que o brasileiro é até auda
cioso demais, mal governado, mal dirigido, deso
nestamente administrado. É exatamente por cau
sa_ dessas famosas e suntuosas obras que hoje 
estamos com essa lacuna, e que erramos - aí 
sim, é- o pbnto basilar da minha crítica e estou 

firme, sólido, rochoso: é a volta ao Fundo Mone
tário lntemaclonaJ. S~b~mos que estamos enga
nando a todos. porque essa dívida é impagável, 
não há como pagá-la. Se conseguíssemos parar 
todos os computadores, todas as calculadoras 
agora, parar no tempo e no espaço, mesrrto as
sim, sem _render _qualqUer jdro'·o':! correção, meu 
caro Senador, nãá téíamos condições de pagar. 
Não teríamos! Não discuto obras que foram feitas, 
mas a oporturlidade pOlític~. Discuto se se gastou 
honestamente, e não se fez isto. Até mesmo_esta 
Casa está fi.JhCi6nané:ló a todó vapor. A Comissao 
da corrupção êStá aí pára aPurar por que, enquan
to determinadá obra custava x, aplicou-se x mais 
y. Foi porque,' reã.lilú~nte: hOuVe desviQ e é preciso 
consertar isto, l:.sta-CaSa tem este deVer. 

Por isto, V. EX• a'sSÕcia-s_e ao discurso que faço. 
Nossa preocUpação-é com o'BràSii de hoje, por
que o futuro··não conhecemos e, portanto não 
podemos falar sobre ele. Se conseguirmos _dar 
posição sólida ao Brasil Qe hoje, o do futuro não 
vai pagar card:. . . . c~ • • 

O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário: 

É lido e aJ:?fOváá'o:o seguinte 

REQUERIMENTO 
N-140, de 1988 

Nos terrr:ros do art. 36-da Constituíção, na-i"eda
ção da Emenda Canstitucioli.al no 25, requeiro 
licença para r:ne afastar dos trabalhoS da Casa, 
a partir de 6_de.outubro de 1988, pelo praia de 
120 dias, a fim de lralãf de interesses particulares 

·Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 
- Dlvaldo Suruagy. 

O SR. PRESíDEI'fili! (Lourival Baptista) -
Aprovado o requerimento, fica concedida a licen
ça Solicitada. A Presidência tomará as prov:idên
cías necessáriaS no séntido de ser convocado o 
suplente. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1" Secretário. -

São lidos ºs seguintes. 

(Projeto de Lei da Câmara ri\" 46, assinam os 
SenadoreS Ci'd · Sab6ia de Carvalho, Jarbas Passa
-rinho .e Marcondes Gadelha.) 

(PLC ri9 48, de 1988, assinam os Senadores 
Leite Chaves, Jarbas Passarinho, Maurício Corrêa, 
Ney Maranhão, Mauro Borges e Marcondes Gade
lha.) 

REQUERIMENTO 
N• 141, de 1988 

Requeremos urgên:da, nos termos do a rt. 371, 
alínea "b", do Regimento Interno, pãra Projeto 
de Lei da Câmaran? 46', de 1988, que "dispõe 
sobre a produção, circulação e comercialização 
do vinho e derivados da Uva' e do vinho, e dá 
outras providências". 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 
- Cid Sabóla de Carvalho ~ Jarbas Passa
rinho- Marcondes Gadelha. 
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REQUERIMENTO 
1'1• 142, de 1988 

Requeremos urgências, nos termos do art. 37 L 
alínea ''b", do Regimento _Interno, para o Projeto 
de Lei da Câmara nQ 48, de 1988, que dispõe 
sobre a criaçã;o, pelo Poder Executivo, de entidade 
destinada a promover o desenvolvimento da tec
nologia mineral e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 28 de setembro . P,_e 1 ~_88. 
- Leite Chaves - Jarbas Passarinho -
Mauricio Corrêa - Ney_ Maranhão - Mauro 
Borges - Marcondes Gadelha. 

O SR. PRESIDEI'I'IE (Lourival Baptista) -
Os requerimentos lidos serão vo~dos apÇs a Or· 
dem do Dia, na forrilá-do art. 375, ll_do Regimento 
Interno. _ _ ___ · -

Sobre a mesa projeto de lei que vai ·ser lido 
pelo Sr. 1 <> Secretário. · - - --- .,. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO 
N• 73, de 1988 

Altera a redaç_ão do § 4<> dQ art. 1 ~ çla Lei 
n" 7.653, de 12 de_ feveJeir.P_d_e 1988, "que 
altera a Lei no 5.197,_de 3 de janeiro de 1967, 
que "dispõe sobre a proteção à fauna, e dá 
outr<'tS providências." 

O Congresso Nac:ionªl d_ecreta: _ _ __ _ __ _ 
Art. ~~ o § 4? .do art. 1° da Lei no 7.653, de 

12 de fevereiro de 1988, pasSa a viger com a 
seguinte redação: 

"§ 4., Fica Proíbido pescar nos períodos 
em que ocorre a piracema em_c:.urso_~_d'água, 
águas paradas ou mar _t~_rritorial, no período 
em que _tem lugar a desova e/_o_u a repro
dução de peixes, cabendo à Superintendên
cia do Desenvolvimento d~ Pescfl::=-:.S.udepe 
f.xar esses períodos, de acordo com as carac
terísticas de c:ada região, exduirido-se dessa 
proibição a pesca de anzol; quem infringir 
esta norma fica sujeíto à seguinle pena: 

a) se pescador profissional, multa de 5 
(cinc:o) a 20 (Vinte) Obrigações do Tesouro 
Nacional- OTN, suspensão de suas_ ativida· 
des por um pertodo de 30.(irínta) a 60 (ses· 
senta) dias e perda do produto da pescaria; 

b) se empresa que explora a pesca, multa 
de 100-(cem)a 500 (quinheritas) Obrigações 
do T esõUrO Nacional, suspensão de suas ati· 
vidades por um período de 30 (trinta) a 
60(sesSentã) dias e perda do produto da 
pescaria; 

c) se pescador amador, multa de 5 (cin
co) a 20 (vinte) 'Obrigações do Tesouro Na· 
clonal, perda do produto da pescaria e de 
todos os instrumentos e equipamentos utili· 
zados na pesca." 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3~ Reyogam-se as disposições em con· 
trário. 

Justificação 

O mar territorial e as -~guas interiores do Brasil, 
se adequadamente e_xplorados, constituem fonte 
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de riqueza,_ gerando empregos, renda e divisas 
para o País. Há, no entanto, que se cuidar para 
que a fauna e a Hora aquáticas, bens do domínio 
público, possam ser utnizadas de modo a não 
prejudicar sua preservação. 
____ E,dst.em espécies de peixes que procriam o ano 
inteiro, podendo ser preservadas mediante limita
~ão do ta,manho mínJmo de captura, utilização 
de artes de pesca seletiva ou, ainda, proibição 

..de sua captura em áreas de criadouro_. Outras 
espécies, no entanto, exigem para a sua preser
vação a total suspensão de sua captura em deter
minados períodos. 

Os peixes de piracema, por exemplo, que deso
vam uma vez por ano, devem ser protegidos_ quan
do iniciam a migração para reprodução, fenô
meno que aparece na época das cheias, que va

----:fiam nas diversas regiões geográficas. 
A legislação em vigor (Lei n~ 7 .653/88) incorreu 

em erro técnico a.o_estabelecer um único período 
de piracema, deixê!ndo de considerar que a esta
ção das chuvas ocorre em épocas diferentes ao 
longo do País. 

Tanto os periodos de defeso quanto os de pira
c.ema devem ser estabelecidos por ato normativo 
da Superintendência do Desenvolvimento da Pes
ca, na conformidade das épocas de reprodução 
das espécies, _obedecidas as características de c a,;. 
da região. 
_ A pesc:a praticada nesse período constitui, sem 

_qualquer dúvida, ato predatório que deve ser coi
bido, visando à preservação das espécies aquá
tlca_s,. 

Assim, agradeço aos c:olegas o acolhimento 
desta proposição na certeza de seu apoio e per
feita compreensão de nossa grande responsabi· 
lidade em cuidar das questões ambientais. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 
~Senador Carlos oe•carU. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

LEI N' 7.653, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1988 

Alt~_ra a redaçãO dos arts.-18, 27, 33 
e 34 da Lei no 5.!"97 • de 3 de janeiro 

_de 19€?7, _ que dispõe sobre a proteção 
à fauna, e dá outras providências. 

Art. 1' Os arts. (VETADO), 27, 33 e 34 da 
Lei n~ 5.197, de 3 de janeiro de 1967, passam 
a vigorar com a seguinte redciçiio: 

(Vetado) 

............... , ............. ~.;;.~ . .,_,, .. ., ............................... ~-·-···-·--
Art. 27. Constitui crime pünível com pena de 

reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos a violação 
do disposto ilos arts. 2~, 3~, 17 e 18 desta lei. 

.§ 1 ~ É considerado crime punível com a pena 
de redusão de 1 {um) a 3 (três) anos a violaÇão 
d_o_ di.spoSto no artigo 1 o e seus §§ 4~. ao e suas 
alíneas a, b e c, 1 O e suas alíneas a, b, c, d. 
e, f, g, h, i. j, I e m, e 14 e seu § 3n d_estç:~ 
Lei. 

§'":2o"-"iri~6~e'"-iii~;;;-p;~;t~··;;~··~;;~t-d•;;t; 
-artigo quem provocar, pelo Uso direto-ou indireto 
de agrotóxíCos ou- de qualquer outra substância 
química, o perecimento_ de espécimes de fauna 
idioló9'i<::a existente em rios, lagos, açudes, la
goas, baias ou mar territorial brasileiro. 

. § 3o _Incide na pena prevista no § 1 ~ deste 
artigo querrl praticar pesca predatória, usar;Jdo ins
trumento proibido, explosivo, erva ou substância 
química de qualquer natureza. 

§ 4? Fica proibido pescar no período em que 
ocorre a pir.3cema, de lo de out_~,Jbro _ a,_30 de 
janeiro, nos cursos d"água ou em água parada 
ou mar territorial, no período em que tem_ lugar 
a desova e/ou a reprodução dos peixes; quem 
infring_ir esta norma fica sujeito à seguinte pena: 

a) se -pescãaor profissional, multa_de 5 (cinco) 
a_ 20 (vinte) Obrigações do Tesouro Nacion~l_
OTN e suspensão da atividade profissional por 
um período_de 30 (trinta) a 90 (Ii.oveo~} dias; 

b) se empresa qUe -eXplora a pesca, multa de 
100 (cem) a 500 (quínhentas) Obrigações do Te
souro Nacional- OTN e suspensão de suas ativi
dades por um período de 30 (trinta) a 60 (sessen
ta) dias; 

c) se pe-scador amador, multa de 20 (vinte) 
a 80 (oitenta) Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, e perda de todos os instrumentos e equi
pamentos usados na pescaria. 

§ 5o Quem, .de_qualquer maneira, concorr~r 
para os crimes previstos no caput e no § 1 n deste 
,artigo incidirá nas penas a eles comine~das. 

§ 6n Se o autor da infração con~i.derada c lime 
nesta lei for estrangeiro, será expulso do País, 
após' o cumprimento -da PeOã que lhe foi imposta, 
(VETADO), devendo a autoridade judiciária ou 
administrativa remeter, ao Ministêríó da Justiça, 
cópia de decisão cominam;-a-ae--pena-·-ap\ic~da. 
no prazo de 30 (trintaJ dias d6 trânSitO em julgado 
de sua decisão. -

·~~····················:~··········~~ .. ··--,Ooo .. --··-

O SR. PRESIDEI'I'IE (Lourival Baptista) -
O projeto lido vai à publicação. 

O SR, PRESIDEI'I'IE (Lourival Baptista) -
Está esgotado o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nQ 38, de 1988 (nn 558/88, 
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Insti
tuto de Administração Financeira da Previ
dência e Assistência Soclãl (lapas)~ a doar 
à Academia Nacional de Mediciria, imóveis 
destinados à instalação -de centros de estu
dos e_ pesquisa , tendo 

PARECER FAVORÁvEL, prÕferldo em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinãria anterior. 

Votação do projeto, em: turno Uhico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai ã sarição. _ 
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É o seguinte_o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 38, de 1988 

(N~" 558/88, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Sr. Presidente 

da República) 

Autoriza o Instituto de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência 
Social (lapas) a doar à Academia Nacio
nal de Medicina Imóveis destinados à 
instalação de centro de estudo e pes
quisa. 

Art. 1 ~ Fica o lns_tituto de Administração Fi
nanceira da Previdência e Assistência Soda! Oa
pas) autorizado a doar à Academia Nadonal de_ 
Medicina as áreas de 567 m 2 (quinhentos e ses
senta e sete metros quadrados) e 756 rrf (sete
centos e dnqüenta e seis metros quadrados) cor
respondentes, respectivamente, aos lotes n~s 18 
e_ 19 da Quadra 140 da Es-prãiiã:aã: do Castelo, 
situados à Avenida General Justo, na cidade do 
Rio de Janeiro, havidos por escritura pública de 
compra e venda, lavrada no Cartório de Notas 
do 59 Oficio,-às fls. 89, dá-liVro 1.11 O, em 3 de 
junho de 1949. 

Art. 2e Os -terrenos indicados no artigo ante~ 
rior destinam-se exclusivamente à instalação dos 
centros de estudo e pesquisa da Academia Nacio
nal de Medicina. 

Art. 39 Os imóveis doados reverterão ao patri
mónio do lapas. independentemente de qualquer 
indenização, ainda que por benfeitorias realizadas, 
em caso de dissolução, liquidação ou extinção 
da entidade, se lhes vier a ser dada, no todo ou 
em parte, destinação diversa da prevista no artigo 
anterior, ou se, no prazo de seis meses, contados 
da data da escritura de doação, não houverem 
sido adotadas, pela donatária, providências para 
a construção dos centros de estudo e pesquisa. 

Art. 41 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposiçõeS em -cOn~ 
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 39, 'de 1_988 (n~ 869/88, 
na Casa de origem), que modifica a -redação 
do inciSo I do art. 28 da Lei n·' 7.664, de 
29 de junho de 1988, estabelecendo- novo 
horário para veiculação de propaganda elei
toral para as eleições municipais de 15 de 
novembro de 1988, terid_o_ 

PARECER ORAL, FAVoRÁVEL DA 

-Comissão de Constituição e Jus~ 
tiça. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Votação do Projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

E O seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 39, de 1988 

(No 869/88, na Casa de origem) 

Modifica a redação do Inciso I do art. 
28 da Lei n~ 7 .664, de 29 de junho de 
1988, estabelecendo novo horário para 
veiculação de propaganda eleitoral para 
as eleições municipais de 15 de novem
bro de 1988. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ O indso 1 do art. 28 da Lei n" 7.664. 

de 2~ de junho de 1988, -passa a ter a seguinte 
redaç_ão; _ 

"l\rt. 28. ····-··-···----··--·-·--·--·-······· 
1- todas as emissoras do Pais reservarão, 

nos 45 (quarenta e cinco) dias anteriores à 
antevéspera das eleições, 90 (noventa) minu
tos_.diá:rios para a propaganda, sendo 45 
(quarenta e cinco) minutos à noite, entre 
20h30min (vinte horas e trinta rilinutosJ e· 
22h30min (vinte e duas horas e trinta minu~ 
tos), nas emissoras de televisão, e entre 20h 
(vinte horas_) e 22h30min (vinte e duas horas 
e trinta minutos), nas emissoras de rádio, 
hora de_ Brasília; 

Art. 2" Esta lei entra em vigor· na data de sua 
publicação. 

Arl 3" Revogam~se as disposições em con~ 
trário. 

O SR. PRESIDENTE (LourivaJ Baptista) -
Item3: 

Votação, em turno _único, do Projeto de 
Resolução no 3_9, de 1988, (Jue autoriza a 
PrefeiQ.Jra Municipal de Janduís, Estado do 
Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 2.790,00 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido erÍl Ple
nário._ 

A discussão da matérfa foi encerrada em sessão 
extraordinaria-anterior. 
:-võtãçao do projeto, em turno único. 

Os Srs. Seriaçjores que o aprovam_queiram per~ 
manecer sentados. (PauSa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sõbre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. Primeiro Secretário. 

Ê_l!~ a s-eguinte 
f(ed;l_ÇiO final do PrQjeto de Resolução 

n• 39, de 1988. 
O Relator apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 39, de 1988, que autoriza a Prefei
tuca Munlcipal de Janduís (RN) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza~ 
dos, a 2. 790,00 OfN. . 

Sala das Sessôes, 28 de seiembro de 1988. 
--LeJte Chaves, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

j:l_edação final do Projeto de Resolução 
ir 39, de 1988. 

Faço sabe_~ _ _5lue o_ Senado Federai aprovou, nos 
tennos do artigo_ 42, inciso Vf, da Constituição, 
e eu, PresiClente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N" , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Janduls, Estado do Rio Grande do Nor
te, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
2.790,00 Obrigações do Tesouro Naclo
nal-011'1. 

O Senado Federal fesolve: 
Art. 1 ~ É a Piefeitura Municipal de Janduís, 

Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do 
art 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5 de 
dezembro de 1985, ambas do senado Federal, 
autorizada a contrãtar-operação de crédito nova
lor ·correspondente, em cruzados, a 2.790,00 
Obrigações do T escuro -Nacional - OTN, junto 
à CaDca Econômica Federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
mente Social - F AS, ·aestinada à aquisição de 
veículos para transporte escolar, no Município. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em díscussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
-a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos reSfimentais. 

O pi"ojeto vai à promulgaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ltem4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 47, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Astorga, Estado do Paraná, a 
contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados. a 3.806,39 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie~ 
nário. -

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. (Pausa.) 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram per~ 

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. 1 ~-secretário. 

é: lida ã seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 47. de 1988. 

o·Relátor apreSenta a redaçao· final do Projeto 
de Resolução no47, de I 988, que autOriza a Prefei
tura Municipal de Astorga (PR) a cotratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 3B06,39 OTN. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 
-Leite Chaves, _Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redaçáo final do Projeto de Resolução 
_n•47,de 1988. 

Fã.ço saber que o_ Sena-do ie~er~ aproVou, nos 
ter_mos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

I 
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RESOL(l_çAQ 
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de As
torga, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.806,39 Obriga
ções do Tesouro Nadonal- OTN. 

O Senado Federal resolve; 
Art. 1 o É a Prefeitura M~nicipal de Astorga, 

Estado do _Paraná, nos termos do artigo 2? da 
Resolução n"93, de I 1 de outubro de_ 1976, altera
da pela Resolução no 140, de 5 de_ dez~l;:lro de 
1985 ambas do Senado Federal, autor~da a con
tratar operação de crédito no v~Jor corr~$pÕn-
dente, em cruzados, a 3.806,39 Ç>brigaçôes do 
Tesouro NadonaL- OTN,junto à Caixa Etpnô
mica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo de Apoio ao Qesenvolvimento Social_
F AS, destinada à aquisição de vek_ul_o para trans
porte escolar, no _m_un_jçípio. 

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

O SR. PRESIDENTE (louriva\ Baptista) -
Em d.iscussão _a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a ma.téria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ltem5: 

Votação, em tt,~rno (mico, _do Projetq de 
Resolução no 63, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São José do Norte, 
Estado do Rio Grande do Sul. a contratar 
operação de crédilQ_no valor correspondente, 
em cruzados, a 3.986,190brigações do Te
souro Nacional- (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em se_ssão 
extraordinária anterior. (Pausa.) 

Votação do projeto, em turno _único. 
Os Srs_. Se_nadores que o aprovam_queiram per

manecer sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final da matéria qu_e será 
Jida pelo Sr. 1 ~Secretário. -

t lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~' 63, de 1988-

0 relator apresenta a fedação final do Projeto 
de Resolução n~63, de 1988, queautoriUI a Prefei~ 
tura Municipal de São José do Norte_ (RS) a con
tratar operação de crédito_ no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.9"86) 9 (OTN). 

Sara das Se5$Ões. 28 de setembro de 1988. 
-Carlos ChiareUi, Relator. 

Af'IJ;.XO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 63, de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
tennos do artigo 42, inciso VI da Constituição, 
e eu, Presidente, promu1go a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• ·,DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
__ -José do Norte, Estado do Rio Cirande 

do Sul, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente em cruzados, 
a 3.986,19 Obrigações do Tesouro Na
dona!- (OTI'!). 

O SenadÕ Federal resqlv<:): 
Art. l~.- _t:__ a Prefeitura Municipal de São José 

do Norte, Estado_do Rio Grande do Sul, nos ter
mos do artigo 2" da Resolução n9 93, de 11 de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n" 140, 
de- 5 de d~e!l)bro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autoiizada a contrata-r -Oise-rãÇão- de Cré-
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
3.986,19 Obrigações do Tesouro Nacional 
(OTN), junto à Caixa Econômica Federa), esta 
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS), destinada â aqui
sição de veículo para transporte escolar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, enc_erro 
a dis_cussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
deflni_tivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

() SR. ·PRES"IDENTE (Lourival Baptista) -
ltem6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Res_o
lução n1> 64, de 1988, que autoriza a Prefe_ltura 
Munidpal de Pau dOs Ferros, Estado do Rio 
Grailde do Norte, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruza

--aos, a 55.000,00 ObrigaÇões do Tesouro Na· 
danai - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Pie· 
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 
_, V_otação do projeto em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Api-ovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. J9 secretário. -

É Jida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 64, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
_de Resolução n" 64, 4_e 1988, que autoriza a Prefei

tura Municipal de Pau dos_ ferros (RN) a Contratar 

operação de crédito na valor corresponde~te, em 
cruzados,_a 55.000,00 OTN. . . 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 19Ba 
-José Agripfno, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Red3.Çãó final do.Projeto de Resolução 
... 64, de 1988-

Faç~:,-sabe_r que o Senado Federal aprovou, nos 
-termoS"_ db artigo··42, incisO VI, da Constituição, 
e eu. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO ~ - -
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pau 
dos Ferros, Estado do Rio Cirande do 
Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, 

·-a "55.000,00 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai- OTN. - · 

O Senado Federal resolve: 
Art. I" É a Prefeitura Municipal de Pau dos 

Ferros,_ Estado do_Rio Grande do Norte, nos ter
mos do artig'o 29 da Resolução rr> 93, de 11- de 
outubro de 1976, alterada pela Resolução n" 140, 
de 5_de dezembro de 1985, ambas do Senado 
Federal, autorizada a contratar oPeração de cré
dito no valor correspondente, em c:ruzados a 
55.000,00 Obrigações do Tesouro_Nªçjonal
OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A, 
este na qualidade de agente financeiro da opera
_ção-, destinada à pavimentação de ruas e avenidas 
com paralelepípedos e construção de canais plu-
viais ·em mas.._ no Município, -

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data 
de stia publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão éJ. red.ação _final. (Pausa.) 

Não havendo quem pe~a a palavra, encerfO 
a discuss~o. 

Encerrada a dlsc_ussâo, a matéria ê dada como
-definitivamente aprovada, independente· de vota· 
ção, nos termos regirhentafs. 

O projet~ vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
ltem7: 

Votação, em tum~ ÚnicÔ, do PfÕjeto de Reso
lução n9 66,_de 1988, que autoriza a_ Prefeitura 
Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, 
a contratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzadOs, a 80.000,00 Obri~ 
gações do Tesouro Nacionai-OTN, tendo 
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple

nário. 
A discussão da matéria foi encerrada em sessão 

--extraordinária ánterior. -
Votação do projeto, em turno único. 
Os Sfs~ Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. J9 Secretário. 

i:. lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 66, de 1988. 

- O R€iat.or apresenta a redação ffrial -do Projeto 
de Resolução n"? 66, de 198""8", que autoriza a Prefei-
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tura Munic:ipa1 de Paranavaí (PR) a contratar ope
ração de crédito no varar correspondente, em cru
zados, a 80.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 28 de" setemqro de 1988. 
-Leite Chaves, Relator. 

ANEXO AO ~ARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
11" 66 de 1988. 

Faço saber que ci Sêtiado Federal aprovou, nos 
termos da artigo 42, incis_o VI, da Constltuição, 
e eu, Presidente, promulgo a S<?:guinte 

RESOLUÇÃO 
No , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Para
navaí, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no valor correspon~ 
dente, em eruzados, a 80.000,00 Obriga
ções do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1~' ~ a Prefeitura Municipal de Paranavaí, 

Estado do Paraná~ nos termos_ do artigo _29 da 
ResoluçãO no 93. de 11 dé outubro de 1"9715, alterã
da pela Resolução no 140, de 5 de dezembro de 
1985, ambas do Senado Feder{!(, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor correspon· 
dente, em cruzados a 80.._000;oo-obri_g!;ições do 
Tesouro Nacional - OTN, ju_nto a9_B~ncq do 
Estado do Paraná S/A, este na qualidade de agen· 
te financeiro da operação, destinada à execução 
de obras de infra-estrutura urbana, compreenden
do terraplenãgem, galerias de águas pluviais e 
pavimentação asfáltica, no Município. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival l;!aptista) -~ 
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pcilavia, enc:erro 
a discuss_ã_o. 

E6cerraaa a- disçt.,tssã.Q, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimenta_is. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
luçãon<?70, de 1988, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Turiaçu, EStado do Maranhão~ . 
a contratar Operação de Crédito no valor CO(-_ 
respondente, emJ:ruzados, a 21.738,72 Obri
gações do Tesouro Nacional- OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, PrOferido em Ple
nário. 

A discussão-da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Votação do projeto, em turno único. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa,.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDEl'llE (Lourlva1 Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19 Secretário. -

É lidª---a seguinte . _ _ 
_Redação fbm1 do Projeto de ResOluÇão 

n" 709 de 1988. 
O Relator apresenta-a redação firi:al do Projeto 

de Resolução n" 70, de 1988, que autoriza a Prefei- -
tura Municipal de Turiaçu (1\\A) a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 21.738,72 OTN. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 
- AJexandre Costa, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação -finai c:io ProjetO de Resolução 
.r 70, de 1988. ~ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42L inciso VI, da Constltuição, 
e eu, Pr_esidente; promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tu
rlaçu, Estado do Maranhão, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 21.738,72 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. 

--o s-enadO Federal resolve: 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Turiaçu, 

Estado do Maranhão, nos termos do artigo 21 

-da Resolução no 93, de 11 Qe outu_brô de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, ~m cruzados, a 21.73?;,72 Obrígaçõ~s 
do T escuro Naciona,J- OTN, junto à Caixa Ec~
nõmica Fedei'al, esta na qualidade de géstora ~-o 
Fundo de_ Apoio_ ao Desenvolvimento $odal ..:...:. 
F'AS;-de~tlnadaà implantação de meios-fios e cal-
çe~[nent~,. no Muniçípio. -

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

O ,SR. PRESlDENTE (Lourival Baptista) -
-Em discussão a redação finaL (Pausa.) 

Não _havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. · 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à -promulgação. 

O SR. PRESIDENtE (Lourival Baptista) -
Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
- ResolUção n~ 95,_ de 1988, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Valença, Estado da _ 
Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente. em cruzados, a 
80.000;0ü-Obr_igações do Tesouro Naçional_ 
-----OTN, tendo 
· PARECER FAVORAVEL, proferido em Pie· 
nárlo. 

A díSCUsSão da matéria foi encerrada em sessão 
elctiaOrdinát=iã anterioi. 

Votação do projl;!to, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

manecer sentados. (P8usa.r _ 
Aprovado. 

O S,R. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a m~sa. redação final que ser~Jida_pelo 
Sr. 1 o Secretár!9. 
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É ltda a seguinte __ 
Redação final do Projeto de Resolução 

_ .r 95, de 1985. 
O Relator apresenta a redação final do Proje~o 

de Resolução nn 95, de 1988, que autoriza a Prefei
tura Munic:ipal de Valença (BA) a çontratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza-
dos, a 80.000,00 OTN. ~ 

. Sala das Sessões, 28 de s~tembro de 198a 
-Francisco RollerDberS -- Rel<itor. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n? 95, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO 
N" , DE 1988 

Autoriza a PrefeitUfã Municipal de Va
lença, Estado da Bahia~ a contratar ope
ração de crédito no val9r coJTeSponden
te, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado feder~! resolve: 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Valença, 

Estado da Bahia, no is termos do artigo 2° d_a Reso
lução n~ 93, de 11 de outubro de .19?6. alt~rada 
pela Resolução n'" 140, de 5 de dezembro çle 
1985, ambas do_ Senado Federal, ~uto~izada a 
contratar operação de crédito no valor cor.re~pon~ 
dente, em cruzados, a 80.0_00,00 Obrigações do 
T escuro Nadán_al - OTN, junto- ao Banco do 
Norde_ste do BrasiLS/A, e.ste na qualídade de agen
te financeíro da operação, destinada à dr~nagem 
e pavimentação do ba_ir.ro Bo_livia _e construção 
de duas creches-escola, no municipio. 

Art.. 2~ Esta resOlução entra erri VlQor na data
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a reda_ção final, (P~usa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria ê dada como 
definitivamente aprovada,-independente de vota
ção, nos termos regimentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 10: 

Votação, em turno único. do Projeto de 
Resolução n9 126, de HH38, qtte autoriza_ a 
Prefeitura Municipal de Centehário do Sul, 
Estado do Paraná, a contratar operação de 

- crédito no valor correspondente, em cruza-
-dos, a 5A14,38 Obrig;içOes do Tesouro Na-
clonai - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple· 
nárfo. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. (Pau~a.) 

Votação_ do projeto .. em turno único. 

Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram Per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEl'llE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redaçào final que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. 
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É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 126, de 1988. . 

O relator apresenta a redação final do Pr_C?feto 
de Resolução n~ 126.-ae 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Centenário áõ Sul (PR) 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 5.414,38 OTN. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 
-Francisco RoDemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECEI< 

Redação final do Projeto de 'Resolução 
0° 126, de 1988 __ 

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

RESOUJÇÁO 
N• , DE.I988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Centenário do Sul, Estado do Paraná, 
a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
5.414,38 Obrigações do Tesouro Naclo
nal-OtN. 

O Senado Federal 1-esOlVe·:-
Art. 1 ~ É_ a Prefeitura Municipal de Centenário 

do Sul, Estãdo do Paraná, riOs termos áo artigo 
29 da Resolução fto--93,_de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no_ valor corres
pondente, em cruzados, a 5.414,38- Obrigações 
do Tesouro Nacional--:- OTN,Junto à CaiXa E:c:~ 
nômica Federal, esta na-qua-ltdã.de de gestora do 
fundo de ApÓiO ao DesenvolviiT_lento Sq_cial -
FAS, destinada à aquisição de veículos para trans-
porte escolar, no município. - -

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em disCussãO ·a- redação final. (P:aus<J.) _ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. -- -

Encerrada a discussão, _a_matéria é dada como 
definitivarilente aprovadã, Tndepenaente de vota
ção, nos termos regimentais._ - -

O projeto vai à promulgaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival_ Baptista) -
Item 11: 

Votação, em turno único, do. Projeto de 
Resolução n'' 127 de 198.8, que autoriza a 
Prefeitura MUnicipal de Miranda, Estado do 
Mato GrOsso do Sul, a contrat:Jr operação 
de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 83.0"82~ 71 Obrigações do T escuro 
Nacional - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple· 
nário. 

A discussão-da maiéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. (Pausa.) 

Votação do projeto,_ em tu~!!o __ ~_Jsç_~ _ 
Os Srs: senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
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O_ SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sob(e a mesa, redação nnar que será lida pelo 
Sr. 1 ~Secretário. 

É lida a segl:'!~!e 

Redação final do Projeto de Resolução 
D' 127, de 1988. 

- Ó-Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n" 127, de 1988, que autoiiia a 
Prefeitura Municipal de Miranda (MS) a contratar 
Operação de crédito no valor correspodente, em 
cruzados, a 83.082,71 OTN.. _ _ 

Sala das Sessões, 28 de setemb.ro de 1988. 
_ _ __:;::.Me_~ra FUho, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n'127, de 1988. 

~ _Façõ saber que o Senado Federal aprovou; nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da ConStituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N'. , DE 1988 

_Autoriza a Prefeitura Municipal de Mi· 
randa, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor 
c-orrespondente, em cruzados, a 
83.082,71 Obrigações do Tesouro Na
clonaJ-OtN. 

O Senad-o Federal r~olve~ 
Art. 1 ~ É a Prefeitura Municipal de Miranda, 

Estado do Mato Gros.?o do Sul, nos termos do 
artigo" 2"' da ReSoiUção n~ 93,- de 11 de .PUtut>rO 
de_ T9.t6; _altera"da pela Resolução n" 140, de 5 

--ae dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, 
autorizada a.contratar operação de crédito nova
lor correspodente, em cruzados, a 83.082:71 
Obrigações do T escuros Nacional - QlN, ju!1~o 
à Caixa Econbmica federal, esta na qualidade 
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Sodi:d - FAS, destinada à implantação 
de sistema de microdrenagem, no Município. 

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

O SR. PRESIDENTE {Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
-- Enc:erraôa a discussão, a matéria é dada como 
defillifivarrieiúe aprovada, independente de vota
ção. nos_ termos regimentais. 
. O Projeto vai à promulgação. 

Q SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
(tem 12: 

Votação, em turno único, do Projetq_ de 
Resolução n" '128, de 1988, que autoriZa a 
Prefeitura Municipal de Jtaberaba, Estado da 

- Bahia, a contratar operaçãb- âe créditó no 
valor correspondente, em cruzados, a 
250.000,00 OóriQaçóes dÓ T eSóuro Nacional 
- OTN. tendo _ 
PAREC~R FÃVORÁVEL, profe(ido em ple

n~rio. 

A discussão da matéria foi encerrada em seSsão 
extraordinária anterior. 

vOtação do projeto, em turno único. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queinlm per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
SObre ã mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1" Secretário. 

--I:: Jidá a seguinte _, __ _ 
Redação final do Projeto de Resolução 

n' 128, de 1988. 
O Relator apresenta a redação final do Projeto 

de Resolução n~ 128, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de ltaberaba (BA) a contratar 
operação de crédíto no valor correspondente, em _ 
cruzados, a 250.00Q,_QO_OTN~ 

Sala _Qas Sessões, 28 de setembro de 1988. 
-Jutahy Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

·o Redéiçâo final do Projeto de Resolução 
. D' 128, de 1988-

Faço saber que o SE!:nado Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgou a seguinte 

RESOWÇÃO 
N• • DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltabe
faba;-Estado da Bahia, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru~ 
zados, a 250.000,00 Obrigações do T esCuro 
NaciÕnal (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 Q É a Prefeitura Municipal de ltaberaba, 

Estado da Bahia, nos termos do artigo 2' da Reso
lução n" 93, de 1 1 de outubro de 1976, alterada 
pela Resolução n" 145, de5dede~mbrode 1985, 
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de cr~dito no _Y2!2_r_cgr~~ROI}çlente, em 
cruzados, a 2.?0.000, 00 Obrigãçôes do Tesouro 
Nacional (0TNfjut1to ao Banco do Nordeste do 
Bras~ S/A, este na qualidade de agente financeiro 
da operação, destinada à execução de obras de 
drenageni e pavinientação do sistema viário e 
outros serVIços no bairro Barro Vermelho, no mu
hicípio. _ _ _ 

Art 2° Esta resolução entra em vigor.na data 
de sua publícação. -

O SR: PRESIDENTE (Lourival Baptistá) -
Em-discussão a redação fina[. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, dispensada a votação, 
noS termos regimentais. _ 

O projeto vai à promu~gação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 13: 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Reso
lução n·· 129, de 1988, que autoriza a Prefej
tura Mun_icipal de Gongogi, Estado da Bahia, 
a contratar operação de crédito no valor c_or
respondente, em cruzados, a 73.309,00 Obri
gações do T esourc N~cional- (OT~). tef!do. 

PARECER FAVORAVEL. proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinaria anterior. (Pausa.) 
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Votação do prOjeto em turno úniêO: 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa redação- final que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário: 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordiná_ria anterior. 

Votação do projeto, em turno único. 
---Os Srs. Senadores qUe o aprovam queífam per-
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDEI"'TE (Lounval Baptista) -
Sobre a mesa redação final da matéria qLie Será 

- lida pelo Sr. 1" secretário. 
Redação fin~J do Projeto de Resolução É lida a seguinte. 

Ê lida a seguinte 

~ 129, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Pr_ojeto 
de Resolução n~ 129, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Gongogi (BA) a contratar 
operação de crédito _no valor correspondente, em 
cruzados a 73.309,00_ OTN. _ 

Sala das Sessões._ em 28 c:le setembro de 1988. 
- Jutahy Magalhães, _ Relat_or. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 129, de 1988. 

Faço saber que o Senado Fe-deral aprovou. nos 
termos do artigo 42, inci.so VI; dã- COOstituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Gongogi, Estado da Bahia, a contratar 
operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 73.309,00 Obriga
ções do Tesouro Naç:ional- (OTN). 

O Senado F€deral resolve: 
Art. 1- Ê a Prefeitura Municipal de Gongogi, 

Estado_ da Bahia, nos termos do artigo 2° da Reso
lução n' 93, de 11 de outubro de J 976, alterada 
pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, 
ambas do Senado fecteo~J, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 73.309,00 Obrígações do Tesouro 
nacional - (OTN), junto ao Banco do Nordeste 
do Brasil SI A, este na qualidade de agente finan
ceiro_ da operação, destinada à implanta-ção de 
diversos equipamentos_ comunitârios para lazer 
e saúde e construção de um mercado municipal 
e de uma escola polivalente no município. 

Art. 2·· Esta resolução ent~:a ern vigor na çlata 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE Lourival Baptista)- em 
discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a pa1avra encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão, a__matéria e dada como 
definitivamente aprovada nos lermos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 14: 

Votação_, _em turno único, dO Projeto de 
Resolução n~ 131, de 1988~ que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Toledo, Estado do 
Paranâ, a contratar operação de crédito no 
valor cQrrespondente em cr_uzados, a 
591.259,398 Obrigações do Tesouro Nacio-
nal - OTN, tendo. _ 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

RedaçãO final-do PrOjeto de ResolUção 
n• 131, de 1988. 

O Relator apresenta a redaç~o final do Projeto 
de _ResoluÇão no 131, de 1988, qUe autoriZa a 
PrefeitUra -Municipal de To ledO -(PR), a contratar 
operação de crédito no valor correspondente, em 
cruzados, a 591259,398 OTN, 

Sala da,s SessõeS, 28 de setembro. de 1988~· 
- Francisco Rollemberg. Relator. 

ANEXO AO PARECER 

_Redação final do Projeto de Resolução 
n• 131 de 1988. · 

FaçO sabé'r que o Senado Federai aprovou, n_o~ 
termos do artigo 42 inciso VT, da Constituição, 
e eu, Presidentg_,_ promulgo a seguinte. 

RESOLUY'-D-
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de To
ledo, E$tado do Paraná, a conl:l'atar ope
ração de crédito no valor corresponden
te, em cruzados, a 591.259,398 Obriga
ções do Tesouro Nacional - OTN. 

O Senadq Federal resolve: _ 
Art. 1 ~ E a Prefeitura Municipal de Toledo, Es

tado do Pararlá nos termOs do-artigo 2~ da Resolu
ção no 93, de 11 de outubro de _1 976, alterada 
pela -Resolução 0° 1 ~0, çie 5 de çlezernb_ro de 1985, 
ambas do_ Senado Federal, autorizada a contratar 
operação de crédito no valor corresPondente, em 
cru?:ados, a 591.259,398 Obrigações do Tesouro 
Nacional - OTN, junto ao Banco do Estado do 
Paraná S.A., este na qualidade de agente" finan
ceiro-da operação, destinada à realização de obras 
de infra-estrutura, compreendendo galerias de 
águas pluviais, sistema: Viário, rede de energia elé
tric:a, iluminação pública, abastecimento e comér
cio, recreação e lazer, educação e cultura e serviço 
social - projeto CURA, no Município. 

Art. 2~ E.st;~ resolução entra em vigor na data 
de sua publicação-. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)
Em discussão a redação fLf!a\. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encerro a 
discUssão. -

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
definitivamente aprovada, rios termos regifriéri_· 
tais. -

A matéria vai à promulgação, 

O SR. PMESIDENTE (Lourivai_Baptisl.ar
Item 15: 

Votação, em turno únic:o, do Projeto de 
Resolução no 132, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Dourados, Estado do 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cru· 

zados a 1.200.000,00 "Obrigações do T escu
ro NiiCional - OTN, tendo _ 
PARECE~_EAVORAVEL, proferido em ple

nário. 

A_discussão da matéria fqi encerrada em se $São 
extraordinária anterior. 

Votação _do projeto,_ em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. -- -

O SR. PRESIDENTE -(lou.rival Baptista) -
Sobre a mesa. redação final que será lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte. 

R e dação final do Projeto de Resolução 
n' 132 de gJ88. 

O Relator apresenta a redação fihal _do Projeto 
de Resolução no 132, _de 198_8, que autoriza" a 
Prefeitura Mun_icipal de Dourados (MS) a contratar 
operação de crédito no valor_ correspondente, em 
cruzados, a 1.200.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 28 de _setembro de 1988. 
- Ney Maranhão, Relator. -

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 132, de 1988. 

-FaçO-saber QUe o SenadO Federal aprovou; nos 
termos do ªrtigo 42 inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO 
N' , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 
dourados, Estado do Mato Grosso do 
Sul, ·a. cOntratar operação de CreditO no 
Valor correspondente em cruzados a 
·t.2bo~ooo,no- OI:J.rigações do Tesouro 

_, Nacional- om: 
O S_enado Federal resolve: _ _ 
Art. 1"' É a. PrefeitUra Municipal de Dourados, 

~ado do_ Mato Grosso do Sul, nos termos do 
artigo 2~ da Resolução n~ 93, d~ 11 de outubro 
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 
de dezembro de 1985, arnl;:las do Senado Federal, 
au.torizada a COJ!tratar ope~~ção de crédito no va. 
lor correspondente, em cruzados, a L200.000,00 
Obrigações _do_ T escuro Nacional - OTN, junto 
àç:aixa Econômíca Federal, destinada_ à execução 

, de obras do I:'rQgrama Cura, h<:> m.unidpjo. 
~rc2~ Esta _resolução entra em vigor na data 

de sua publicaÇão. 

O SR. PRESIDENTE (Louriv:al Baptista) -
Em discussão a redação final. (Paus_a.) 

Não havendo quem peÇa a palavra, encerro 
a discussão. , 

Encerrada a discussão, a matéria é dada corno 
definitivamente aprovada nos termos regimentais. 

A matéria vai à promulgação. 

·o SR. PRESIDENTE (Lourivat Bàptistar
Item 16: 

)'otaçãq, em_ tqm~ únic_o~-- '!:> prol~!o_ <:~e 
Resolução_ n~ 133, de 19_88. _que aulófiza _a 
Prefeitura Municipal de Bonito_,_ Estado-"dõ 
Mato Grosso-do Sul, a contratar operação 
de crédito no valor correspondente em cruza-
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dos, a 12.575,32 Obrigações do Tesouro Na
cional - (OTN), tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, PrOferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
ordimiria anterJor. · 

Votação do projeto, em: turno (mico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 19 Secretário. ---

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
O' 133, de 1988-

0 Relator apresenta a redação firial do Projeto 
de Resolução n9 133, de 1988 que autoriZa ;j(Pfe- -
feitura Municipal de Bonito (MS) a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru: 
zados, a 12.575,32 (OTN). · · · · ··· 

Sala das Sessões, 28 de setembfo. de ·1988. 
-Mendes Canale, ReJator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~" 133 de 1988. 

Faço saber que o Senado Federal api-ovou, nos 
termos do artigo 42, inciso· VI, da Constituição, 
e eu, Presjdente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO -
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bo· 
oito, Estado do Mato Grosso do Sul, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados a 
12.575.32 Obrigações do Tesouro Na· 
clonai- (OTN). 

O Senado FederaJ resolve:. ._ .. - . · . 
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Bonito, Es~ 

tado do Mato Grosso do Sul, nos termos do ~rtigo 
29 da Resolução n9 93, de 1 f de outubro de 1976, 
alterada pela Resoluçª_o n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do SenãdO- Federal. autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados. a 12.575,32 Obrigações 
do Tesoui-o NadónaJ -(OTN),jlmto à ~a Eco
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do 
Fundo"_àe APoio ao oesenvolvimento Sodai
FAS, destinada à aquisiçãO de veicules para trans
porte escolar no município. 

Arl 2" Esta resOlução entra em _vigor na data 
de sua publicação. - -

O SR. PRESIDENTE (Lo_urival Baptista)
ErTf discussão a redaçã6 final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussao-; a ·matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 17: 

Votação, em turno úO.ico, do Projeto de 
Resolução n~ 134, de 1988, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de Paranatinga, Estado 
_____ do Matç> Grosso, a contratar operação de c ré
- dito no valor correspondente, em cruzados, 

a 66.075,65 ObrigaçOes do Tesouro Nacio
nal- (OTN). tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
-nárío. 

A discussão da mãtéria foi encerrada em sessão 
ordinária anterior. 

-Yotação do projeto em turno único. 
_ Os Srs:Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pa~.) 
Ap!'_OV':!do. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptis'ª) -
S015re a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 "-.Secretário. 

É lida a seguint~ 
-- Redação final do Projeto de Resolução 

n""134, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
. c;Je _ ~.esolução n9 j 34, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Munlclpal de Paranatinga (MT) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 66.075,65 OTN. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 
-Francisco Rollemberg, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~, de 1988. 

Faço saberque_o Senado Federal aprovou, nos 
· tf!rmOS do artigo __ 42, inciso Vf, da Constituição, 
e eu,_Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N' , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa
ranatinga, Estado do Mato Grosso a con· 
b"atar operação de crédito no valor cor· 
respondente, em cruzados, a 66.075,65 

· Obrigações do Tesouro nacional -
OTN. 

. O seri.ad9 Federal resolve: 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 18: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n~ 135, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado 
do Mato Grosso, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 100.000,00 Obrigações do T escuro Nacio
nal- (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido. em ple
-nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Votação do projeto em turno único. 
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (LÕurival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que serâ. lida pelo 
Sr. 1 ~ SecretáriO. 

Ê lida a seguinte 

_ R~dação flnal do Projeto de Resolução 
0° 135, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n~ 13!5, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MT) a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados a l 00.000,00 OTN. 

Sala das Sessões, 28 de setembro ·de 1988. 
- F~anclsco Rollemberg, Relator. 

· - ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n., 135, de 1988. 

Faço saber que o Senado Fed.eralaprovou, nçs 
termos do artigo 42, inciso Vl, dã Constituição, 
e, eu, Presidente, promUlgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pe
dra Preta, Estado do Mato Grosso, a con
tratar operação de crédito no valor cor
respondente, em cruzados, a 100.000,00 

---Obrigações do Tesouro Nacional -
(OTN). -Art;--}9 - É a- Prefeitura Municipal de Parana

tinga, _Estado do Mato Grosso, nos termos do 
artigo 29 da Resolução no 93 de 11 de outubro O Sen~do Federal resolve: - - --
de 1976, alterada pela ResoÍução no 140, de 5 _ _ Arl 1 ., E a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, 
de dezembro de 1985 ambasdoSenadoFederal Estado do M?to Grosso. nos termos do artigo 
autorizáda a contratar' operação de crédito nova~ 2:' da Resoluçao n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
lar correspondente em cruzados a 66.075 65 alterada pela Resolução. n~ 140, de 5 .de dezembro 

' • ' de 1985 ambas dos-- do F d I t · d ObrigaçõesdoTesouroNadonal-(OTN),junto ' _ ena, . e era, auonza a 
à Caixa Econômica Federal esta na qualidade a contratar operaçao de cred1to no valor corresk 

_ de gestora do Fundo de A~oio ao Desenvolvi- pendente, em cr_uzados, a 100.000,00 Obrigações 
mente Social- FAS, destínada à implantação doT~souroNacJonal-(OTN),juntoàCaixaEc_o
de esgotos e galerias de águas pluviais no muni· nómlc_a Federal, esta na qualidade de agente fi
cípio. nance1ro da operação, destinada à execução de 

Art· 2o Esta. resolução entra em vigor na data obras d? Programa Pr?durb, no municfpio. --
de sua publicação. Art. 2- ~ta resoJuçao entra em vigor na data 

de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em -díscUsSáo a redaçãõ finaL (Pausa.) 

---~Não havendo quem peça a palavra encerro a 
discussão. __ 

Encerrada a discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Encerrada a discussão, a· matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Louriva\ Baptista) -
Item 19: 

Votação, em turno-único, do Projeto_de 
Resolução n" 136, de 1988. que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sinop, Estado do Ma
to Grosso, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a 
713.546,03 Obrigações do Tesouro Nacional_ 
-OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple
nário. 

A discussão da matéria foi encerra4ª em sessão 
extt.aordinária anterior. -

Votação do projeto, em turno único.-
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (1-ourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr. 1 ~ Secretário. 

É lida a seguinte 

Redaçâo final do Projeto de Resolução 
n• 136, de 1988. 

O Relator apresenta a redação final do Projeto . 
de Resolução n~ 136, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sinop (MT) a contratar 
operação de crédito no_ valor correspondente, em 
cruzados, a 713.546,0;3 OTN._ 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 
-Roberto Campos, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n• 136, de 1988. 

Faço saber_ que o Senad_o Federal aprovou, nos 
termos do artigo 42, inc:iso .VI. da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Si
nop, Estado do Mato Cirosso, a contratar 
operação de crédito no valor con-espon
dente, em cruzados, a 713.546,03 Obri~ 
gações do Tesouro Nacional- OTN. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1" J:: a Pr~Ieitura Municip~I de s[~op, Es

tado do Mato Grosso, nos termos do artigo 29 
da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro 
de 19_85, ambas do Senado Federal_ autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 713.546,03 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco 
do Estado de Mato Grosso S/A, este na qualidade 
de agente financeiro da operação, destinada à 
execução de obras do programa Produrb, no Mu
nicípio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa:.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

Enç_err-"'da a discussão, a_matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

A matéria vai à promulgação. 

Q -~R. PRESIDEN'Il; _(Louriva! Baptista)_ -
ltem20: 

Votação, em turno único, do Projeto de 
R~solução n" 137, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do 
Espírito Séiiilõ, a- cotitrã.tãr operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,00 ObrigaçõeS do Tesouro Nado-

o- rtal- OTN, tendo 
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple

nário. 
_ _ A discussão da matéria foi ericerrada em sessão 
· ordinária: anterior. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ 

mane<:er sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival B;;tptista) -
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo 
Sr.-te Secretário. - __ 

É lid,a a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n"137, de 1988. 

O Reiiitor apresenta a redaçãO final do Projeto 
de Resolução n" 137, de 1988, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Guarapari (ES) a contratar 
operação de crédito_no valor com:=spondente, em 
cruzados, a 80.000 OTN. · · 

Sala das Sessões, 28 de Setembro de f988. 
-~João Calmon, Relator, 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do Projeto de Resolução 
n' 137, de 1988. 

Faço saber que o Sen-adO Federal aprovou, nos 
1~frm·os do artigo 42, inciso VI, da Constituição, 
e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOWÇÃO . 
_ N• , DE 1988 

Autoriza a Prefeitura M.uD.iCipai de 
Guarapari, Estado do Espírito Santo, a 
contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do Tesouro Na
cional - OTN. 

O Senado Federal resolve: 
-Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Ciuarapari, 

Estado- do Espírito Santo, nos termos do art. 2" 
da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, 
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro 
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco 
do Estado do Espírito Santo SIA este na qualidade 
de agente finam:eiro da operação, destinada à 
execução de obras de drenagem pluvial nos bair
ros ·de Moquiçaba, Praia do Morro e em conjunto 
habitacional de baixa renda, no município. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação Hnal, (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. ~ _ .. 

Q\Jinta-feir~ 29 ?727 

Encerrada a discussão,_a matéria é dada como 
adotada, dispensada a vo~çljo, nos termos regi
mentais. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PREsiDENTE (Lourival Baptista) -
Item 21: . 

Votação, em turno único, do Projeto d~ 
·Resolução n~ 138, de 1988, que autoriza o 

Governo do Estado _d_e_ Alagoas a contrat_ar 
operação de crédito no valor correspondente, 
em cruzados, a 3.855.086,13 Obrigações do 
Tesouro Nacional - (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL,-proferido em pie· 
nário. 

A discuss~o_da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Votação do projeto, em turno (mico. 
Os Sts:Senadores que o aprovain queiram per~ 

rnanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovad?. 

O SR. PRESIDENTE (1-ourlval Baptista) -
Sobre a mesa, r~dação final que será lida pelo 
Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 
Redação final do Projeto de Resolução 

n' 138, de 1988. 
O Relator apresenta a_ redação final do Projeto 

de Resolução n-<> 138, -de 1988, que autoriza 6 
Governo do Estado:_d_e Alagoas a çonJ:r~tar opera
ção de crédito no valor correspondente, em_cruza~ 

·dos, a 3.855.086.13 OTN. 
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1988. 

-João Calmon, Relator. 

ANEXO AO PARECER 

Redação final do ~ojeto de Resolução 
n' 138, de 1988. 

Faço saber que o Seriado Federal aprovou, nos_ 
termos do aJj:igo 42, inciso_ VI, da Constituição, 
e eu, PreSidente, promulgo a seguinte 

. RESOLUÇÃO 
N• , DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado de Ala
goas a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
3.855.086,13 Obrigações do Tesouro 
Nacional- (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É_ o Governo do EstadO de Alagoas, 

nos termos do artigo 2~ da Resolução n" 93, de 
11 de outubro de f976,_alterada pela Resolução 
n" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do 
Senado Federal, autorizada a contratar operação 
de crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 3.855.086,13 Obrigações do Tesouro Nacional 
- OTN, junto ao Banco do Estado de Alagoas 
S/A, este na qualidade de agente financeiro da 
Caixa Econõmica Federal, destinada a diversos 
custeios da Companhia de Abastecimento -dÁgua 
e Saneamento do Estado de A!agoas - Casal, 
no estado. 

Art. 2° J;::sta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourlval Baptista) -
Em discussão a redação ftnal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 
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Encerrada a: discussão, a matéria é dada como 
adotada, dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

O projeto vai à pron1Ülgaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 22: 

Votação, -em turno único, do Projeto de 
Resolução n" 139, de 1988, que autoriza o 
Governo do Estado da Bahia a contratar ope
ração de crédito m:r valor correspondente, 
em cruzados, a 60.000.000,00 Obrigações 
do Tesouro NaCiOnai--(OTN), terido 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-
nário. 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão 
extraordinária anterior. 

Votação do projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovã.m queiram per

manecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Sobre a mesa, redação final da matéria que será 
lida pelo Sr. lo Secretário. 

É lida a seguinte 

Redação final do Projeto de Resolução 
n~ 139, de 1988. 

O Relator apresenta a redaçào final do Projeto 
de Resolução n~ 139, de 1988, que autoriza o 
GoVerno do Estado da Bcihiã. a contratar OperaÇãó. 
de crédito no valor _c;orrespondE!nte, em cruzados, 
a 60,000,000.00 OTN. - -

Sala das Sessões, 2"8 -ae-sefêníbro -de 1988. 
- Jutahy Magalhães, Relator. 

ANEXO AO PARE:CER 

Redação final do Projeto de Resolução 
no 139, de 1988. 

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

RESOLUÇÃO 
N• • DE 1988 

Autoriza o Governo do Estado da Ba
hia a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 
60.000.000,00 Obrigações- do 'J'esouro 
Nacional- (OTN). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 ~ É o_ Governo do EStado da S:ahia, nos 

termos do artigo 2~. da Resolução n~ 93, de 11 
de outubr_o de 1976, alterada pela Resolução n~ 
140, de 5 de dezembro de 1985., ambas do_Sena
do Federal, aUtorizado a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 60.000.0_00,0'0 Obrigações_ do T"eSouro Nacional 
- (OTN), junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado da Bahia S/A, este na qUalidade de 
agente_ financeiro da_ Caixa Econômica federal, 
destinada à execução do Plano de Saneamento 
Básico do Estado. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro 
a discussão. 

- Ericerradã a discussão, a matéria é dada como 
adotadã", dispensada a votação, nos termos regi
mentais. 

O projeto vai à prOmulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Item 23~ 

Discussão, em turno único, do parecer da 
_ Comissão de Relações Exteriores sobre a 

Mensagem n~ I 72, de 198.8 (n~ 335/88, na 
origem), de 2 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub

_mete à deliberação do Senado a escolha do 
- -~Senhor Paulo Cardoso de Oliveira Pires do 

Rio, Ministro de Primeira Oasse, da carreira 
-de diplomata, para exercer a função de Em-
baixador do Brasil no Canadá. - --

Item 24: 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem no 173, de 1988 (n~ 336/88~r1a 
cii1g'em),- de- 2- de setembro de 1988, -pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Adolpho Correa de Sá e Benevides, 
Ministro ·de Primeira Classe, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Equa
dor. 

_ite~_25:_ 

-IYiscussãO, erÓ turno Cniico, dO- parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 

·Mensagem n<>-174, de 1988 (n° 337/88, na 
ori_gem), de 2 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente _da República süb
mete- à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Paulo Guilherme Vilas-Bôas Castro, 
Ministro de Segunda Classe, da carre"ira de 

.. diJ?Iomata, para e;Kerc~r ~:.r~nção de ~mbai
Xador do Brasil junto à República Domini
cana. 

Item 26: 

DiscusSão,- ei'n~tUrnõ- único, -do Parecer da 
CómisSS'õ de RelaçOes Exteriores sobre a 
Mensagem· o~ 175, de 1988 ~n~ "33818i3, na 
origem"); de 2 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor José Artur Denot Medeiros, Ministro 
de Segunda Clãsse, da carre-ira de diplomata, 
para exercer a função de EmbaiXador doBra
sil junto à República do Suriname. 

Item 27: 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores ~obre a 

- Mensagem no 176, de 1988 (no 339/88, na 
origem}, de 2 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
·meti~à--deliberação do Senado a escolha 
do Sr. Guy Marie de Castro Brandão, Ministro 
de Primeira Classe,_ da c_arreira de _diplomata, 
para exercer a função de Embaixador doBra
sil junto à República Popular da Bulgária. 

Item 28: · 

Discussão_, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n~ 177, de 1988 (rt' 340/88, na 

Setembro de 1988 

origem). de 2 de setembro de I 988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Carlos Augusto de Proença Rosa. Mi
nistro de Primeira O asse, da carreira de diplo
mata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Árabe do Egito. 

Item 29: 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem n~ 178, de 1988 (no 341/88, na 
origem), de 2 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
·mete à deliberaÇãO do Senado a escolha do 
Senhor Ivan Veloso da Silveira Batalha, Minis
tro de Primeira Classe, da carreira de diplo
mata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da Hun
gria. 

Item30: 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores· sobre a 
Mensagem no 179, de 1988 (no 342/88, na 
origem), de 2 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete. à deliberação do Senado a escolha do 
Sr. Antônio Sabirio C~nt~âila Gu_im-àra_es. Mi
nistro dePrimeira Cla~se, da carreira de diplo
matã, para··_exercer a fUnção de Embaixador 
do Brasil junto ao Reiilo de Marrocos, · 

ltem31: 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
M:nsagem no 180, de 1988-(n6 358188, na 
ongem), de 8 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente .da República sub
mete à deliberação do Senado a escolha do 
Se-nhor Mauro Mendes de Azeredo, Ministro 
de Primeira Classe, da carreira de diplomata, 
para exercer~ função de Embaixador doBra
sil junto à República da Guatemala. 

Item -32: 

Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem N9 181, de 1988 (n° 359/8_8, na 
origem), de 8 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete- à deliberação do Senado_ a_ escolha do 
Serihor Marcos Antônio de Salvo Coimbra, 
Ministro de Primeira Classe, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Bra~il junto à República Helênica. 

Item 33: 

- Discussão, em turno único, do Parecer da 
Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem no 182, de 1988 (n~ 360/88, na 
origem), de 8 de setembro _de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete à_deliberaçã.o do Senado a_ escolha do 
Senhor Lyl€! Amaury Tarisse da Fontoü.râ; Mi_: 
nistro de Primeira Oasse, da carreira de diplo
mata, para exercer a função de Embaixador 
do BrasU junto à República da Turquia. 
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Item 34: 

DiScUSsão, em tumo únlco, do Parecer da 
Com-isSão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem ng 187, de 1988 (h0 366/88, na · 
oiig_em), de 13 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado a es_colha do 
Senhor Roberto Pinto Ferreira Mameri Abde
nur, Ministro de Primeira Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Popular 
da China. 

ltem35: 

Mensagem n~ 204, de 1988 (n'' 387/88, 
~a origem), de 22 de setembro de 1988, pela 
qual o Senhor Presidente da República sub

. mete ao Senado a escolha do Doutor Home
ro Santos para exercer o -carg'o -de Ministro 
do Tribunal de Contas da União na vaga de
corrente da aposentadoria do Ministro I_van 
Luz. (Dependendo de parecer.) 

ltem36: 

'Mensagem n~ 212, de_1988 (n" 404/88, 
na -origem}, de 26 de_Setei"rió"i"O Cfe 1988, pela 
qual o SerihOr Presidente da República sub
mete ao Senado a escolha do Doutor Paulo 
Affons_o Martins de OliVeira pái'a eXercer o 
cargo de Ministro do_Tribunar de_Cõhlas da 
União na vaga decorrente do falecirrlento do 
Ministro Jorge Vargas. (Dependendo de pare
Cer.) 

As matérias constantes dos itens 23 a 36 da 
Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 
da aliriea "h'' do art. 402 do Regimento Interno, 
dever~o ser apreciadas em sessão- secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências 
necessárias a fim de que seja respeitado o disp-o..: 
sitivo regimental. 

(A sessão transforma~se em secreta às 16 
horas e 27 minutos e volta a !ier pública às 
16 horaS e .55 minutos.) 

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

Os- requerimentos lidos no Exp-ediente ficam 
prejudicados. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador João Me

nezes. 

OSR.JOÁOMENEZESPRONUNGA DIS
CURSO OOE. ENTREGUEÀ REWSÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBliCADO POSTERIOR-
MENTE. . 

· Durante o dlscurso do Sr . .João Menezes, 
o.' Sr. Humberto Lucena deíxa a cadeira da 
Pr'esidência. que é ocupa® pelo Sr. Fran
cisco RoUemberg. 

O SR. PRESIDENI'E (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Aragão. 

O SR- RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. 
Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, embora não sendo afeito ~ fazer 

congratulações ao Governo que aí está, por um 
dever de consciência e de reconhecimento eu 
o faço hoje. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, através da Expo-
sição de Motivos no 002/88, de 12 de julho, o 
Secretário~Geral do ConselhO de Segurança Na
cional, General Bayma Denys, faz um diagnóstico 
perfeito da situação que está sendo vivida pelos 
Estados do Amazonas, dci Acre, de Rondônia e 
de Mato Grosso. 

Na exposição do General Bayma Denys ao Pre
sidente da República, com o intuito, com a finali
dade de criar o Programa de Desenvolvimento 
de Faixa _de Fronteira da Amazônia Ocidental, 
num dos tópicos S. Ex' diz: 

"2. Verifica-se, nes5as localidades, uma 
extrema dependência económica do restante 
do País, uma grave carência de infra-estru
tura estratégica, que não permite o desenvol
vimento daquele espaço territorial, e um ex
pressivo grau de esvaziamento demográfico. 
Os cOntingentes humanos resumem-se a pe
quenas vilas e povoados muito mal aparelha
dos. A população é inexpressiva e o êxodo 
rural é crescente." 

Isto é verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Pelo conhecimento que tenho da região Amazô
nica, especialmente do meu estado, Rondônia, 
onde várias populações vivem isoladas na imen
sidão da região Amazônicª-, çl.ou testemunho de 
que cidadãos passam até mais de 30 dias sem 
cantata com a chamada civilização. 

S. Ex•, o G~meral Bayma Denys, que reputo 
homem de vis_ão, _procurou lnteirar-se dessa pro
blemática, e, com esta exposição de motivos, tam
bém procura resolver. 

'continuando, na exposiÇão de motivos S. Ex" 
diz: 

'Tal quadro se_ obseJVa, principalmente, 
_ em decorrência de um crónico isolamento 

geográfico que, até o presente momento, não 
tem Viabilizado um crescimento auto_-susten
tado e a cOnquista de novos mercados. 

Esta região, contudo, reúne condições pa
ra se transformar em nova fronteira do desen
volvimento, desde que se defina uma política 
com diretrizes que estabele_çam uma inten
ção tlara de ação governamental, principal
mente calcada numa visão_d~ continuidade, 
ohàe seja considerada a possibilidade de 
ações graduais integradas, de curto, médio_ 
e longo prazos. 

-COntudo, a caracterização física e as pecu
liaridades- regionais da faixa de fronteira da 
Aii'iãZônia oddental, que inclui o sul do Ama

.. zona~, Acre, Rori.dônia e Mato GrOsSo,-exigem 
ações mais efetivas para integrá-la ao pro
cesso de desenvolvimento do resto do País." 

Põr várias vezes, Sr. Presidente, Srs. Senãdores, 
tenho_ocupado esta tribuna para denunciar o esta
do de abandono a que estamos submetidos e 
para reivindicar soluções urgentes para os proble
mas tão grandes da região Amazõnica, com espe
cialidade do meu Estado, o Estado de Rondônia. 

O documento elaborado pelo Conselho de Se
gürãnça Nacional refere-se a uma grave carência 
na nossa infra-estrutura estratégica, resultado de 
nossa extrema dependência económica do res
tante do País, o que tem inibido o desenvolvi
mento dos estados da Amazônia ocidental, com 

o conseqüente agravamento dos probleme~s so
ciais. 

Reconhece a referida exposição de motivos as 
nossas potencialidades, chegando mesino a afir
mai' no item 4, como li, que reunimos condições 
para nos transformar em nova fronteira de desen
volvimento, _desde que se defina uma polftica de 
ação governamental calcada numa visão de conti
nuldade com ações integradas para já, a fim de 
se desenvolver aquela região. 

Há necessidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
de que haja realmente uma decisão política de 
governo para que nossos problemas sejam equa
cionados e não continuemos à margern dg pro-
cesso de desenvolvimento nacional. . 

A Secretaria Geral do Conselho de Se_gurança 
Nadonal propõe um prcijetõ-multiléiteral de desen
volvimento integrado para a região, antecedido 
por medidas que possibilitem b fortalecimento 
da estrutura econômica interna, para que tenha
mos ·condições de acesso ao mercado interna
clonai, competindo igualmente com os_ demais 
exportadores. 

A região Amazónica é possuidora de um poten
cial que necessita, como disse na exposição de 
motivos S. Ex', o General Bayma Denys, de uma 
política de Sovemo realmente voltada para o de
senvolvimento da região. 

A Amazônia ocidental finalmente tem a pers
pectiva de soluções para seus problemas, com 

-o apoío importante, e aqui frTSo, do Ministro Bay
ma Denys, que conhece a nossa realidade _e: as 
nossas necessidades e tem a visão de homem 
público, indispensável àqueles que exercem car
gos na administração federal, o que não posso 
dizer de outros Ministros. 

As necessidades fundamentais e imediatas 
diagnosticadas na exposição de motivos corres
pondem ao nosso discurso já tantas vezes ouvido 
neste plenário. 

Reivindicamos aqui, reiteradas vezes, a recupe
ração e ani.pliação e integração da Infra-estrutura 
viária de Rondônia, sem a qual não temos cOndi· 
ções de esc::oar a nossa produção e acelerar o 
nosso desenvolvimento. 

O Sr. Ney Ma_rantião - V. E:.x· me perrriil:e 
um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Com prazer, 
ouço V. Ex", nobre Senador Ney MaranMo. 

O Sr. Ney Maranhão - Estou acompanhan
do atentamente a exposição de V. Ex• Nobre Sena
dor, sabemos que no Brasil existem três países: 
o do Sul, desenvolvido, o do Sud~ste, em desen
volvimento, e o do Norte, Nordeste, região Amazô-_ 
nica, subdesenvolvido. Projetas existem demais, 
promessas são infinitas, mas,, em função de reali
zar aquilo de _que o Nordeste e a Amazônia neces
sitam, aí se torna mais difíciL Veja V. Ex• o proble
ma da energia, por exemplo, fundamental para 
o-- desenvolvimentó do Nordeste e da Amazônia. 
Só os Estados de São Paulo- e de Minas ()erais 
deVem ao sistema Eletrobrás quase sessenta bi
lhões de cruzados; significa que _o dinheiro que 
poderia ser carreado para o desenvolvimento do 
Nordeste e da Amazônia, em função da energia 
e de outros problemas, está preso no Sul. Neste 
instante, estou solidário com V. Ex', como todo 
o Nordeste,. em funÇão do discurso de alerta à 
Nação,-que V. EX- muito bem-está sintetizarido, 
reclamando justiça para a sua região. 
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço 
a V. Ex', Senador Ney Maranhão, o aparte e a 
colaboração. 

V. Ex", homem do Nordeste e conhecedor da 
problemática da região como eu, que tive a honra 
de tarnbêm ter nascido em Pernambuco, conhe
cendo a problemática do Nordeste, tanto quanto 
a da região Norte do Pais, posso dizer a V. Ex~. 
nobre Senador, que as mesmas não são dife
rentes. 

Conheço os vários programas fe"itos em diver
sos governos para o desenvolvimento dessas 
duas regiões sofridas, e disse muito bem V. Ex". 
quando se refere aos vários Brasis; ao Brasil do 
Sul, ao do Sudeste, ao do Centro-Oeste e ao do
Norte e Nordeste. São 8rasis diferentes. É preciso 
que os governos entendam que todos somos bra
sileiros e que é necessário que _os programas fei
tos para essas regiões sejam, na realidade, aplica
dos, senão vamos ter uma disparidade regional 
e iss_o vai causar muitos problemas a esta Nação. 

Agradeço a V. EX' a colaboração a este me_u 
pequeno pronundamento. 

O Sr. Afonso Sancho- Permite um aparte? 

O SR- RONALDO ARAGÃO- É com pra
zer que ouço o nobre Senador pelo Ceará, tam
bém do Nordeste. 

O Sr. Afonso Sancho - V. Ex• está 
dentro da tónica que sempre defendi. Quando 
ouço, quando escuto pessoas relativamente cul
tas que vêm pregar aqui, neste plenário, o pessi
mismo, vêm afirmar que o Brasil está inteiramente 
perdido, fico profundamente triste, porque vejo 
o Brasil ainda muito por explorar. Vejo um Norte 
-e V. Ex" acaba de falar na exposição de motivos 
do General Bayma Denys - para o qual estão 
faltando, acima de tudo, os meios financeiros para 
desenvolver-se. E por que desenvolver-se? Porque 
o seu povo não se conforma em ser subdesen
volvido. Um País que tem regiões como o Norte 
e Nordeste, e que foi classificado pelas Nações 
Unidas de a única região do Mundo onde seu 
povo, seus habitantes querem desenvolver-se, 
não há razão para pessimismo porque o Brasil 
deve cem bilhões de dólares. Não nos devíamos 
preocupar com essa dívida, e sim procurar apri· 
morar a nossa administração, criar no espírito 
dos nossos administradores a necessidade de_tra
balhar dentro de um sistema de austeridade, de 
parcimónia, porque dinheiro de arrecadação já 
hâ muito, mas, infelizmente, ainda é muito mal 
aplicado. Congratulo-me com o nobre colega, 
porque esta tónica deveria ser a de todos os brasi
leiros, a de procurar os caminhos, e não estar 
aqui jogando pedras no FMI porque este manda 
uma comissão fazer uma auditagem aqui, a fim 
de saber das nossas condições e transmiti-las ao 
Mundo. Somos acionistas do FMI também. Te
mos o dever de zelar pelo dinheiro que é aplicado 
aqui, como nos demais países do Mundo. Deste 
modo, V, Ex" merece o nosso_fespelto e a nossa 
consideração por este seu pronunciamento, por
que o mesmo é de reivindicação é o pronuncia
mento que os nordestinos faz.em todos os dias, 
porque, diga-se de passagem, os nossos irmãos 
do Sul não têm a compreensão necessária de 
que não pode haver dois Brasis: um, subdesen
volvido; _outro, profundamente desenvolvido e, às 
vezes, desenvolvido através da mão_-de-obra _do 

Nordeste e do Norte, c com os· dólares que produ
zimos lá e que não oS utilizamos. Ainda agora 
tivemos um testemunho muito patente, quando 
o Governo, num ato de coragem, criou as ZPE 
uma necessidãde para as regiõ~s subdesenvol
vidas. Os exemplos ~stão aí na Asia, nos países 
onde as ZPE estão funcionando. Os nossos ir
-mãOs-dO-Sul Se arvoram em donos· do Brasil e 
proCuram torpedear convivências como essas, 
riam preparar-se para ir ao Nordeste montar suas 
indústrias, porque_, _se apenas os 1 O% que a lei 
permite de internamento, no Brasil, estão fazendo 
tantas cócegas, por que não vão gerar os seus 
produtos naquelas rRegiões, Já vender aqueles 
10% e mostrar o seu patriótisnlo, porque patrio
tismo não ·e só Produzir em Sâo Paulo, e sim 
no Pais inteiro. Por isso, Senador, as minhas con
gratulaçõ_es. Conte com a bancada do Nordeste, 
que sempre estará ao lado do Norte nas reivindi
cações justas e razóaveis que merecemos, porque 
temos um lastro de serviços muito grande presta
do_s_à._Naç_ãQbrasi\eira'-

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço 
a V. Ex', nobre companheiro Senador Afons-o San
cho, o aparte, e o incorporo· ao meu pronuncia
mento. 

Quando V. Ex,a se reporta aos vários Brasjs ---:-: 
ao Brasil rico~ ao Brasil pobre e ao Brasil miserável 
-, essa mesma tónica, ainda jovem, ouvia quan
do Juscelino quis interiorizar a administração pú
blica. Nos seus livros falava das críticas à "estrada 
das onças" que Brasma ia ser um vazio. Quando 
se procura fazer o desenvolvimento da região Nor
te e do Nordeste, sempre existem aqueles que 
vêm a público e à tribuna perguntar: por quê e 
para quê? Porque, entendemos, que a região, ao 
não se desenvolver, fica mais fácil de ser subju
gada, fica mais fácil produzir para enriquecer mais 
outras regiões. É preciso que os nossos irmãos 
do Sul entendam que o Brasil é um conjunto; 
que_ o_ Brasil é tanto do Sul, desde o Arroio Chuf 
até o Oiapoque; não é só o Brasil do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo; de Minas 
Gera[s, do Rio de Janeiro,_ do Paraná. O engrande
cimento do Sul deveu-se muito â força do Nor
deste e do Norte. Hoje, a potencialidade econó
mica qué é a região Sul do País deve-se sem 
sâtilbra de dúvida, Sr. Presidente, aos nossos ir
mãos nordestinos. 

Então", o País _deve ter uma política direcionada 
para o desenvolvimento das regiões Norte e Nor
deste. E o Nordeste e o Norte não estão cobrando, 
estão pedindo o que têm direito: que a Nação, 
que o Governo- institua Uma política direcionada 
para seu desenvolvimento. 

Continuo,_ Sr. Presidente. 
Somos um estado carente, com um forte con

tingente migratório a cada ano e não consegui
mos ampliar a oferta de recursos sociais básicos, 
por absoluta falta de recursos, aumentando a ten
sijQ social e o agravamento dos problemas sociais 
da nossa gente. 

Vivemos o problema caótico da escassez de 
energia elétrica que impõe graves restrições ao 
nos_so desenvolvimento económico e acredita
mos que as microuslnas sugeridas na exposição 
de motivos poderão minorar essa situação. 

O problema fundj;ll-io é um grande desafio para 
o Estado de Rondônia, pois precisamos conciliar 
os interesses dos indígenas; das empresas de ga-
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rimpo e da comunidade, vi;;;_ando a estimular a 
atividade agropecuária; com o conseguinte forta
lecimento das atividades de extração e manufa
tura da borracha, da castanha e da madeira, que 
são os pilares da nossa economia. 

Quero ressaltar ainda, na análise desse docu
mento, a proposta de implantação de um parque 
industrial moderno, antiga reivindicação de todos 
os segmentos do meu estado, como alternativa 
única para resolver o problema do desemprego, 
devido ao alto nível de migração, e dessa forma 
atenuar a gravidade dos nossos problemas. 

Finalmente, o Ministro Bayma Denys, na sua 
exposição de motivos sug~re a criação de um 
grupo de trabalha: intermini.Steria.l p.a,ra_ consolid_ar 
e apresentar urrt programa para o desenvolvimen
to da faixa de fronteira da ,.Amazónia ocidental 
bem como para assegurar, nos o(çainentos de 
cada órgão partidparite, a dotação de recurs-os 
para aplicação especffica na região. É importante 
também nesse.grupo de trabalho, a participação 
das unidades federativas da região, assegurando, 
assim, resultados mais efetivos e mais próximos 
da realidade. 

Ressurge a esperança para Os rondonienSes. 
Esperamos que esse projeto logo se torne uma 
realídade e que poSSamOS sentir os efeitos dessa 
decisão, passando Jogo do papel da retórica: à 
prática. 

Congratulo-me, Sem receio. ·com o Ministro 
Bayma Denys pela decisão de viabilizar esse pro
jeto e estareinos torcendo para que ele se tome 
efetivamente uma realidade, dentro do menor pra
zo possível, para que, dessa forma, possamos 
conquistar a nossa autonomia política, adminis
trativa e financeira. 

RonUônia tem pressa, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores. Não podemos esperar mais, Vivemos 
sufocados e angustiados pela gravidade dos nos
sos problemas e estaremos aguardando ansiosa
mente a implantação desse grupo de trabalho 
e.as.suasmedidas que possibilitarão o nosso cres
cimento e a nossa participação efetiva no Contexto 
do des_envolvimento nacional. 

Era o que tinha a dizer S~. Presidente e Srs. 
Senadores. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS)\ Q(JE SE REFERE O 
SR. RO!YAWO AR4GÃO EM SE(f D!SC(JR-
50; 

AVISO N' 040/5"SC/114/88 
Em 27 de julho de 1988 

A Sua Excelência. o Senhor 
Jerónimo Garcia de Santaria 
DD . .Governador do Estado de Rondônia 

Senhor Governador, 
Teoho a honra de me dirigir a V. EX, para enca

minhar cópia da Exposição de "MOtivos n~ 002/88, 
de 12 de julho de 1988, desta Secretaiia Cera[ 
do Conselho de Segurança Nacional, autorizada 
na mesma data pelo Ex.m~ Sr. Presidente da Repú
blica. 

2: A referida E.M., trata da instituição de um 
Grupo lnterministerial de Trabalho (GIT), sob a 
coordenação _desta SG/CS_N, com a incumbência 
de consolidar e apresentar um programa para 
o desenvoMmento da Faixa de Fronteira da Am_a
zônia OQd._en~l (PROFFAO), Deffi como..as:segu
rar, nos orçamentos de cada órgão participante, 
a dotação de recursos para aplicação específica 
na região. 
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3. Desta forma, encareço os bons oficias de 
V. Ex', no sentido de que seja indicado_ um repre-
sentante e um suplente para compor o referido 
grupo de trabalho. 

4. Informo, ainda, que a data da primeira reu~ 
nião será comunicada oportunamente. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. 
Ex" meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração. - Gen. Div. Rubens Bayma De
nys. Ministro de Estado; Secretário-Geral do Con
selho de Seguranà Nacional. 

E.M. N• 2/88 
Em 12 de julho de 1988 

EXcelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli~ 
ca: 

f:. Secretaria Geral do Consdho -de Segurança 
Nadonal tem realízado, periodicamente, viagens 
de estudos à faixa de fronteira do Pais, especial
mente à região da fronteira da Amazónia ociden~ 
tal, com o- prop6sito de prOmoVer leVantamento 
de dados para o planejamento de aç:ões integra
das, na região. 

2. Verificã-se, nessãS localidades,' Umâ eXtre- . 
ma dependência econômica do restante do País, 
uma grave carência de infra-esfrUtura estrafégica, 
que não permite o desenvolvimento daquele es
paço territorial, e um expressivo grau de esvazia
mento demográfico. Os contingentes humanos 
resumem-se a pequenas vilas e povoados multo 
mal-aparelhados. A população é- inexpressiva e 
o êxodo rural é crescente. 

.3. T ai quadro se observa, principalmente, em 
decorrência do crónico isolamento geográfico 
que, até o presente momento, não tem viabilizado 
um crescimento_ auto-sustentado e a conquista 
de novos mercados. 

4. Esta região, contudo, reúne condições para 
se transformar em nova fronteira dó desenvol
vimento, desde que se defina uma política, com 
diretrizes_ que estabeleçam uma intenção clara de 
aç:ão governamental, principalmente calcada nu
ma visão de continuidade, onde seja considerada 
a possibilidade de ações _graduais integradas de 
curto, médio_ e longo prazos. 

5. Sab.e"-se da" permaõente atuação de VOssa 
Ex.celência e do grande esforço do Governo em 
beneficio das populações carentes do País. 

Cohtudo, a caracterização física e as peculia
rtdades regionaís da faixa de fronteira da Ama
zônia ocidental, que inclui o sul do Amazonas, 
Acre, Rondônia e Mato Grosso, exigem ações 
mais efetivas, para integrá-la ao processo de de
senvoJvimento do restante do País. 

6. Convém destacar que o posicionamento 
geopolítico da região, em face dos países frontei
rtços, as característlcas naturais e as neces_sldades 
básicas comuns refletem a necessidade de _uma 
integração de esforços, para a consecução de 
um desenvolvimento harmonioso. 

7. Um projeto multilateral de desenvolvimen
to integrado pressupõe, no entanto, um prévio 
fortalecimentQde_estrutura econômica interna da 
região, com vistas ao_ acesso aos mercados poten
ciais dos países andinos e aos do Pacifico. 

8. Neste ponto, permito-me resumir para Vos
sa Excelência as necessidades fundamentais e 
imediatas, julgado prioritárias por esta secretaria 
geral: _ 

a) recuperação, ampliação e integração da in
fra-estrutura viária; 

b) recuperação e ampliação da oferta de re
-Cürsos sociais básicos (educação, saúde. sanea
mento básfco, energia elétrica, comunicações, 
transportes, trabalho); 

c) pi'oduçãci de e-nergia elétrica através de mi
crousinas; 

d) fOrtalecimento e racionalização das ativida
des de extração e manufatura da borracha, casta
nha e madeira; 

e) regularização-de questões fundiárias, indí
genas e garimpeira e assistência às respectivas 
comunidades; 

f) estimulas para uma ativídade agropecuáría 
orientada; 

g) fomento para a írilplantação de um parque 
induStriaL adequado aos mercados potenciais in-
terno e externo; e · 

h) incremento das relações multilaterais. 
Em- face da situação que acabo de-descrever, 

_e diante da importância e da complexidade do 
próblema, tenhO a honra de submeter o assunto 
à elevada consideração de Vossa Excelência, su
gerindo seja instituído grupo de trabalho intermi
·nistéríál. -assim integradO:-

-Ministério do Exército; 
:~~Ministério das Relações Exteriores; 
-_Ministério dos Transportes; 
-Ministério da Agricultura; 
-Ministério da EdUcação; 
-Ministério do i rabalho; 
-Ministério da Aeronáutica; 
-~Ministério da Saúde; 
-Ministério da Indústria e do Comércio; 
-Ministério das Minas e Energia; 
-Ministério do Interior; 
-MiniStério" das Coinunicaçôes; 
-Ministério da Previdência e Assistência So-

cial; 
-Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio 

Ambiente; 
-Ministério da Reforma e do Desenvolvimento 

Agrário; 
-Secretaria Geral do Conselho de Segurança 

Nacional; 
-Secretaria _de Planejamento e Coordenação 

da Presidência -da República: e 
-Secretaria Especial de Ação Comunitária. 
Esse grupo, sob a coOrdenação da Secretaria 

Geral dO-conSelho de Segurança Nacional, deverá 
ter a incUmbência de consolidar e apresentar um 
Programa: para o Desenvolvimento da Faixa de 
Frontieírá da Amazônia Ocidental Proffao, bem 
como assegurar, nos orçamentos de cada órgão 
participante, a dotação de recursos para aplicação 
específiCa na região. 

10. Por último, permito-me acrescentar qUe 
poderá fazer parte do referido grupo, na qualidade 
de co~particlpante, representação das_ unidades 
federativas da região, para que fique assegurada 
aefetiva integração, não só dos estados, mas tam
bém dos municípios e comunidades envolvidas. 

Numa primeira fase, os esforços poderão ser 
concentrados no Estado do Acre e no sul do Esta
do do Amazonas, que representam, sem dúvida, 
as áreas onde os problemas do isolamento são 
mais graves. 

Aprov_eito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos de meu mais profundo 
respeito. __;_. Gen, Div. Rubens Bayma Denys, 
/Y\inistro de Estado; Secretário-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Se!lador Roberto 
Campos. (Pausa.) 

S. Ex.• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador _Jutahy 

Magalhães. 

OSR.JUTAHYMAGAUIÃES(PMDB-BA 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. já tive ocasião de denunciar desta 
tribuna, por diversas yez.es, a discriminação que 
meu estado tem sofrido da parte do Governo fede-

-_ ral. 
Essa circunstância, aliada às conhecidas difi~ 

culdades financeiras por que passam todos os 
estados, poderia servir de justificativa para que 
o governo estadual permanecesse inerte. _ 

Felizmente, entretanto, não é o que ocorre. E 
com satisfação que dou noticia do discurso pro
nunciado pelo Governador _Waldir Pires. dia 19 
de setembro passado, em cadeia de rádio e televi
são da Bahia, _no qual S. Ex: presta contas ao 
povo dos 18 meses de seu governo democrático. 

S. Ex·' alinha, de modo sLstemático, as realiza
ções de seu governo, na área de saúde, educação, 
combate à seca. reforma agrária. transportes, 
energia, assistência social, moradia e segurança. 

Fugindo da falsa grandiosidade das obras fa
raónicas, o_GQVernador Waldir Pires, com os par
cos recursos do estado, conseguiu vitórias expres
sivas na reconstrução da Bahia, na recuperação 
de suas finanças arruinadas. com tránsparêriciã. 
Com moralidade. Sem dísCriminações partidárias. 
Com as atitudes que se pode esperar de um verda
deiro estadista. 

Transcrevo aqui o pronunciamento de S. ExJ. 
para que esta Casa tome conhecimento das reali
zações do governo de meu estado que, com pou
co dinheiro, mas com muita competência, muita 
honestidade e muito trabalho, sabe honrar a con
fiança: do povo baiano. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
·JUTAHY MAG\LrviES D1 SEU DISCURSO: 

Minhas conterrâneas, meus conterrâneos:_ 
O Governo Democrático acaba de completar 

um ano e meio. São 18 meses de trabalho árduo, 
lutando para mudar a Bahia. Enfrentamos desa
fios diários neste período. 

No País, uma crise económica sem preceden
tes - a paralisação que se vai instalando com 
uma inflação de mil pOi' Cento ao ano, penalizando 
todos, principalmente os mais fracos. Ano passa
do, no estado,_ além do racionamento de energia, 
que afetou a_ indústria, tivemos uma terrível seca, 
que atingiu 85% dos municípios, Inclusive na zona 
úmida do cacau. 

Do ponto de vista administrativo e financeiro, 
como todos sabem, encontramos o caos. A casa 
em ruínas. Créditos cortados, obras paralisadas, 
mord_omiás absurdas, o desperdício do dinheiro 
público. O desrespeito a uma população que sofre 
carências essenciais. 

Às dificuldades financeiraS internaS se somou 
a discriminação ao povo da Bahia imposta pelos 
donos da administração federal. Recursos nor
malmente repassados pela União a.os estados, 
principalmente em áreas básicas, indispensáveis 
ao bem-estar da população, foram retido_s de ma
neira odiosa, indevida e inaceitável. Tudo isto por-
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que a Bahia defende uma transição democrática 
verdadeira, sem conchavas, como prometemos 
ao povo; porque a Bahia defende uma política 
econômlca para o País de crescimento e de em
prego, autónoma, sem submissões; porque a Ba
hia quer o Brasil com um projeto claro, que defina 

·o destino melhor do seu povo, que não paralise 
nosso desenvolvimento, numa sociedade abran
gente e mais justa. 

Para me agredirem, pratica-se retaliação, mo
vida pela sabotagem de maus baianos derrotados, 
inconformados com o clima de paz e de respeito 
aos princípios morais que o GOverno Democrá
tico garante. Atingem a Bahia e maltratam a popu
lação, que precisa de tudo. O povo baiano tem 
direito ao dinheiro público federal como o povo 
de qualquer estado. O dinheiro público-não pode 
ser propriedade de ninguém. -

Nesses 18 meses de trabalho árduo e inces_~ 
sante, o Governo Democrático conseguiu-vitórias 
expressivas na reconstrução da Bahia. Consertou 
a casa em ruínas, recuperou as finanças do esta~ 
do. Equilibramos a receita e a despesa, numa 
inversão completa do que se fazia nos últimos 
tempos: O pagamento ao funciOnalismo, a trans~ 
ferêncta de recursos de_vidos aos municípios, sem 
discriminação partidária. Tudo é feito com regula
ridade. 

A moralização na gestão da coisa pública, a 
transparência da administração e a participação 
da comunidade concorreram para atingirmos os 
·resultados positivos deste ano e nielo de Governo 
Democrático. 

O dinheiro poupado, no combate à corrupç-ão 
e ao desperdício, foi dirigido para investimentos 
essenciais, para obras que signific_am mudança 
na vida do povo. Demos ·um basta à megalo· 
mania, às obras monumentais de fachada. fi. prio
ridade é a reconstrução do patr!mônlo público, 
maltrado, que pertence a todos. 

Implantamos os princípios da mudança. Nes
ses 18 meses_, inclusive no plano material, apesar 
das dificuldades, o que fizemos supera de muito, 
em vários setores, as obras de igual período dos 
últimos governos, como por exemplo: 

1. Cerca de 130 ullíáadéS de saúde, no inte
rior e na capital, entre hospitais, centros e postos 
foram construídos, reconstruidos -ou ampliados, 
com a participação do SUDS. Para atender melhor 
ao trabalhador, 10 centros de saúde na capital 
já funcionam também à noite, sistema que será 
estendido a todos os 20 centros da capital e tam~ 
bém a cidades do interlor. -

2. Na área de educação, criamos 200 mil no· 
vas vagas. Mais de 4 mil salas de aula já foram 
construídas e reconstruídas, beneficiando cerca 
de 400.000 alunos. Implantamos, com a partici
pação da comunidade, e no espírito da mudança, 
programas inovadores com o "SOS Escola" e 
"Sábado e Domingo na Escola", que começam_ 
a ser adotados em outras unidades da Federação. 
E no setor da cultura, reconstruímos, ampliamos 
espaços culturais importantes, como o da Concha 
Acústica do Teatro Castro Alves, e muitos outros 
no interior do estado, todos intensamente utiliza~ 
dos. Programações importantes foram e eStão 
sendo realizadas, valorizando nossa criatividade 
pluricultural. 

3. As ações de combate permanente à seca, 
organizando as _comunidades, através das cernis~ 
sôes participativas, para impedir o d.ientelismo 

e os desvios habituais do passado, atingiram 238 _ 
municípios. Foram construídas cerca de 6.000 
aguadas, mais de 1.000 cisternas, 600 poços arte
sianos e mais de 300 mil metros de adutoras. 
A "Adutora do Sisai", que beneficiará diretamente 
22 localidades, numa área de 4.800 km2, cujas 
obras encontramos paralisadas, deverá alcançar 
ainda este ano Riachão do Jacuípe. Distribuímos 

- 5.500 toneladas de sementes de feijão, milho, ar
roz a pequenos produtores de 337 municípios, 
no cumprimento de um programa que supera, 
expressivamente, o realizado pelas últimas admi~ 
nistrações. 

4. Foram assentadas 6.500 famílias, em áreas 
do programa nacional de reforma agrária que o 
Pais precisa realizar. É o começo de um trabalho 
sério, coin _parcelamento da terra, análise de solo, 
instrução tecnológica de ajuda à produção e co
mercialização, assistência à saúde, à educação. 
Ainda é muito pouco;· mas é a primeira vez que 
se está fazendo. 

5. No programa de apoio ao pequeno produ
tor rural, 27 mil famíl_ia.s foram beneficiadas com 
assistência técnica, mais de dez mil com abasteci· 
mente de ins_umos e de gêneros alimentícios; 18 
mil com projetos_comunitários- como fábricas 
de farinha e de. doces 7"". e çom equipamentos 
públicos - armazenamento e obras de sanea
_mento. 

6. No setor dos transportes ftzemos trabalhos 
de recuperação em 4.000km de rodovias -e esta
mos Ultimando urri progr-ama prioritário' de pavi· 
mentação de cerCa de 1.50Qkm· de es:tr_adas e 
construção de pontes, incluída aí a ponte sobre 

- o rio São Francisco, em Bom Jesus da Lapa. 
ASulba foi restaurada. A navegação baiana desen· 
volve grande esforço para recuperação, amplia· 
ção e aquisição de "ferry-boats" e conclui a re
construção do molhe do Bom Despacho, que 
ericontrani.os quase desfruído,_ com grave risco 
de paralisação do sistema do "ferry-boaf'. 

7. Em energía, cerca de 140 mil novos Consu· 
midores foram benefi"ciados, grande parte dos 
-quais de baixa renda;_ a energia chegou a 150 
novas comunidades. 1 .OOOkm de linhaS de distri
buição foram construídas. Já iniciamos, para con
clusão em 1989, a obra da usina hidroelétrica 
Alto Fêmeas, fundamental para-o desenvolvimen
to do oeste baiano. Isto significa, no seu conjunto, 
um recorde de trabalho, especialmente na eletrifi
cação rural. 

8. Este ano, o Movimento de Ação Integrada 
- Sociãr(MAIS) Completará a entrega de novas cre· 

ches, em número que Ultrapassa o tOtal realizado 
nos quatro anos do governo passado. 

9. No setor da moradia, sem acesso aos finan· 
ciamentos da Caixa Econômica, com recursos 
exclusivos do estado, temos realizado o que nunca 
se.realizou em obras de humanização das fave1as, 

__ que já alcança mais de 20 áreas; na melhoria 
habitacional de pOpulações pobres, nas periferias 
das cidad~s. já foram beneficiadas 40 mil fam~ias 
em 90 municípios, inclusive Salvador. E estariios 
construindo, dentre outros, o projeto das Malvinas, 
cõln a participação da comunidade, para inicial· 
mente, cerca de 3.000 lotes urbanizados e seus 
embriões de casa, na execu~ão do projeto "Minha 
Casa- o Direito de Morar';. - -

10. Na área de segurança - vamos reequi
pando e reaparelhando, incessantemente, a polí-
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ci_a militar, a polícia civU e o corpo de bombeiros, 
buscando que· sua formação profissional se apri
more,-para O melhor Serviço_ao cidadão e à socie
dade. EstamOs cOncluindo a escola de formação 
e treinamento de praças da polícia militar, que 
terá a tarefa de formar dois a três _mil homens 
cacta' ano. Até o final deste ano, estaremos já inte· 
grande 1.600 policiais preparados, aO serviço da 
população. Isto não existia; nunca existiU. 

Minhas conterrâneas, meus conterrâneOs: 
Ftzemos o que foi Possível e_ faremos muito 

mais no governo democrático. Faremos sempre 
mais para os que mais precisam. Com a decisiva 
participação popular buscaremos as metas pro
postas pelo plano estratégico do governo:_ o resga
te da dívida social e a modernização econômica 
e tecnológica da Bahia, no aproveitamento, inclu
sive, dos fatores que decorrem da duplicação do 
pólo petroquímica. 

Nossa velocidade é a da luta pela mudança 
social. Não é a da mentira dos que, depois de 
tantos anos de arrogância, de arbítrio e de incem~ 
petência no poder, ergueram algumas obras de 
fachada e produziram e nos legaram esta socie
dade conflitiva, injusta, com tanta pobreza, tanto 
sofrimento e tantas inquietações. 

Estamos desafiados a passar às novas gerações 
um tempo novo, uma sociedade melhor. É nosso 
dever recriar _a_ esperança e fortalecer a co_nfiª"ça 
no destino do nosso povo._ 

Mudar a Bahia, esta é- a nosSi;) Juta de todo 
dia;- WALDIR PIRES. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. LOCIRIVAL BAPTISTA (PFL·:._ SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, 
Srs. Senadores, nO úftirno dia 14 de Setembro, 
estive presente à solenidade da assinatura de con· 
vênio da ordem de 1 bilhão e 650 milhões_ de 
cnJ?:ados, pelo Presidente José Samey, ci_:Oove~ 
nadar Antônio Carlos Valadares e o MiniStro do 
Planejamento, João ~lista de Abreu, no decorrer 
da á.tidiêncía realizada no Palácio dO Planalto. 

Os recursos acíme: referidos serao trans(eridos 
para o governo do estado e destinados à execução 
de diversas obras e serviços essenciais para Sergi
pe, destacando~se a recuperação de acessO_r'odo
viário da barragem do Xingá, no trecho entre GI6· 
ria e Monte Alegre, danificado pela chuva e tráfego 
pesado, a infra-estrutura do Distrito Industrial de 
Socorro e a construção da subestação do Porto 
de Sergipe, além de obras visando à recuPeração 
da cidade e a limpeza pública. 

O Governador Antônio Carlos VaJadares assina
lou, em declarações à imprensa, que a asSiriatura 
do convênio firmado com o estado fol justificada 
pelo Presidente José Samey -Conio sehdo Uma 
forma de retribuir o muito que Sergipe terri dado 
ao Brasll. 

De fato, em face do volume dos recursoS trans
feridos, -e, riofadamenie, -da suã-eXC"e"pc!onal desti
nação da utilidade, entendi ser justo e oportuno 
registrar o significado do aludido convêriio Como 
mais uma demostração do irrestrito apOio do Pre
sidente José Samey no concernente à solução 
dos problemas, de Sergipe, e. Sobretudo, ~o alto 
apreço e indiscutível carinho pelo_ bem-estar do 
povo sergipano. 
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Ao ensejCI congratulo-me com o Governador 
Antônio- Carlos Valaâares pelO feliz- resultado de 
suas démarches no sentido de canalizar recursos 
adicionais para consolidar e expandir a execução 
do seu programa de governo, cujo êxito está sen
do aplaudido pelo povo· sergipano. (Muito beml 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente_ sessão, convocando uma extraordinária 
para amanhã, às 1 O horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

· Votação; em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 52; de 1988, qUe aütoriza a PrefeiturãMuni
dpal de Maria Helena, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.116.12- Obriga-Ções do 
Tesouro Nacional (OTN), -tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~ 
ção n~ 67,_de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni~ 
cipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, a contratar 
operação de crédito no v-alor correspondente, em 
cruzados, a 5.448,34 Obrigações do T escuro Na~ 
cional (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

3 
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de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação, pelo 
Pod~r Executivo, de entidade destinada a premo~ 
ver o desenvolvimento da tecnologia mineral, e 
dá outras providências. (Dependendo de parecer.} 

8 

Mensagem n~ 382, de 1987 (no 558187, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 155.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN_). (Depen
dendo de parecer.) 

9 

M.ens_agem no 47, de 1988 (n~ 47/88, na ori
gem)-, fei'ã"tiVã à proposta pará que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no. valor COrreSpoi1Ciêntê, em cruZadoS; a 4.000,00 
ObrigaÇões do Tesouro Nacional (OTN). (Depen-
dendo de pareCer.) - - " 

10 

Mensagem n~ 51, de 1988 (ri~ 51/88, na ori
gem), relativa à propOsta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Estado doMara
nhão, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 16.071,43 Obri
gãÇôes do Tesouro Nacional (OTN). (Dependen
do de parecer;) 

11 

Votação, em turno único, do Proje.to_de Resolu- Mensagem n~ 138, de 1988 (n~ 240/88, na ori-
ção nn 73, de 1988, que autoriza a Prefeitura Mimi- gem), relativa à proposta para que seja autorizada-
<::ipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, - a Prefeitura Municipal de Paranatinga, Estado do 
a contratar operação-de crédito no_ valor corres- . Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
pendente, em cruzados, a 7.033,00 Obrigações valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Oepen-

PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Plenário. . dendo de parecer.) 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n" 92, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 10.000,00 Obrigações 
do Tesouro Nacional (OTN), tendo 
' PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolu
ção n" 108, de 1988, --que autOriza -o Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar opera
ção de créditO no valor correspondente, em cruza
dos, a 36.161,03.0brígãÇões do_Tes6uro Nacio
nal (OTN), tendo 

PARECER FA VOI(Ã VEL, proferido em Plenário. 

6 

12 

Mensagem n" 144, de 1988 (n" 248/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 

_a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado· de 
_Mato_G_r_osso_do Sul, a contratar operação de cré
dito no vaJor _correspondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do 'tesouro Nacional 
(OTN). (Dependendo de parecer.} 

13 

Mensagem n" 194, de 1988 (n" 373/88, na cri~ 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de 

. crédito no valor correspondente, em cruzados, 
a 80.000,90.Qbrig~ções do Tesouro Nacional 
(OTN). (Dependendo de pare-cer.) 

14 
DisCuSsão, em turno único, do Projeto de Lei _ _ __ _ _ . 

da Câmara n" 46, de 1988 (n" 7.86t/S6, na Cas·a-~ Men~ag~m !:~ 2_1:r,-c1e 1988 (n~ 4~5/88, n~ on-
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente gem), relativa a proposta para que SeJa autoriZado 
da República, que dispõe sobre a produção, circu- o G_ovérnO do ~stado de Alagoas a contratar ape-
lação e comercialização do vinho e derivados da raçao de créd1to no val~f co~responc::lente, em cr:u-
uva e do vinho, e dá outras providências. (Depen- zados, a 8.313,240 Obngaçoes do Tesouro NacJo-
dendo de pare_cer.) na! (OTN). (Dependendo de parecer.) 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 48, de 1988 _(n" 843/88, _na Ccisa 

15 

Discussão, em turno únicO, do parec~r da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
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n" 173~ de 1988 (n~ ~,;16/88, na qrigem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Pr_esi
dente da RepUbliCa submete_ à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Adolpho Correa de 
Sá e_ BeneVides, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Equa-
dor. -

16 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Me_nsagem 
n" 174, de 1988. (n" 337/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Seilhof Paulo Guilherme Vilas
Bôas ('aS(tp, Ministro de -=se9Unda Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Dominicana. 

17 

··DiscUssão, effi fumo único; do- pai'ecer da Co
missão de Relações Em:eriOres sobre a Mensagem 
nn 175, de 19"88 (nQ 338/88, _na-origem), de 2 
de ~etembro de 1988, pela qual o_Senhor Presi
dente da R~Pública_su_bmete_à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor José Artur Denot Me
deiros, Ministro de Segunda Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de_ Embai~ 
xador do Brasil junto à República do Suriname. 

18 

Discussão, em tumo único, do parecer da Co
missão de Relaçõe~ J;Xteriores sobre a Mensagem 
n" 176, de 1988 cn~ 339/88, na õrlgem}, de 2 
de setembro_d_e _ _l968, pela quaro Senhor-Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Sr. G_uy Marie de Castro ~ran
dão, Ministro de Primeira Oasse, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da Bulgária. 

19 

Discuss_ãÕ, em tUrno único, do parecer da Co
missão 'de Relações Exteriores sobre.a Mensagem 
n~ 177, de 1988 (n" 340/88, na origem), de 2 
de setembro de 19_88, peta quaJ o Senhor Presi
-dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Carlos Augusto de 
Proença Rosa, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ã República Árabe do 
Egito. -

20 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações ExteripreS sobre <:!_Mensagem 
n~ 178, de 1988 (n~ 341188, ria origem), de 2 
de setembro de _1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à delibercição do Se
nado a escolha do Senhor Ivan Velloso da Silveira 
Batalha, Ministro de Primeira Ç]asse., da çatteira 
de diplomata, para exerCer a_ FUnção de- Embai
xador do Brasil junto à República Popular da Hun-
gria. _ _ _ ________ _ 

21 

Discussão, ~m turno único, do parecer da Co
missão de Relaçõe& E:l(teriores sobre a_ Mensagem 
n~ 179,- de 1988 (n9 3421$8, na origem), de 2 
de setembrO de 1988, pela qual o Senhor Presi-
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dente da República submete à deliberação do Se-- -lhes procurassem o Seltador Nelson Carneiro, uffi- - -tante·aessa greve. E o pior, -coino eu 6em disse, 
nado _a escolha do Sr. Antônio Sabino Cantuária "jurista do estado deles, que poderia encaniinhá- não são só os administradores que vêem a g-ravi
Guimarães, MinistrO de Primeira Oasse, da car- -los. Mas, facilmente depois, me puseram a par dade do problema, -mas os próprios gre"vistas fa-
reira de diplomata, para exerCer a fuhÇâo de Em- do assunto. zem uma greve constrangidos, porque eles gosta-
baixador do Brasil junto ao Reino do Marro-cos, ___ É o seguinte, Sr. Presidente: através do Decreto riam de continuar ligados àquelas crianças e 

22 no 95.033, de 14 de outubro de 1987, a Fundação àqueles velhos a quem têin assistidO durante muiM 
Abrigo Cristo Redentor foi incorporada à Legião to tempo. Daí, o apelo que V. Ex• faz," e (}Ue eu 

Discussão, em turno único, do parecer da CoM Brasileira de Assistência. Houve prazo, inclusive, já fiZ duas vezes na tribuna da Assembléia Nado-
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem para_ cumprimento da incorporação e, até_ hoje, na! Constituinte, é o mais justo: para que as autori-
n" 180, de 1988 (ri~ :558/88, na origerri}, de 8 o Ministério da Previdência e Assistência Social dades cumpram aquilo que outorgaram, c_umM 
de setembro ·de 1988, pela qual o Senhor Presi- não o executou. pram a lei que promulgaram ou o decreto que 
dente da República submete à deliberação do Se- De acordo com informações que tenho, essa expediram. O que não é possível é qÚe esSa greve 
nado a escolha do Senhor Mauro Mendes de Aze- matéria já não pertence àquele ministério, e sim se prolongue ante a indiferença do GOVerno Fede-
rede, Ministro--de Primeira Classe, da cãireirã de aoMinistériodaHabitaçãoedoBemMEstarSocial, ral. V. Ex• tem inteira raZão, e, hoje, V. Ex· não 
diplomata, para exercer a função -de Embaixador hoje sob o comando do Deputado Prisco Viana. é sô o representante do Paraná, mas é, neste 
do Brasil junto à República da Guatemala. Então, Sr. Presidente, uso da- palavra apenas mornentp~_o representante C:Je inlifiafies de crian-

23 para fazer este apelo: temos que djspensar consi- ças e velhos do Rio de J~neiro. 
deração _a esta comissão e também ao pessoal 

Discussão, em turno único, do parecer da Co- que chega" perdido aqui,-ao Senado~ para buscar O SR. LEITE CHAVES -Muito obrigado, 
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem ,0 _ curnpriniento .do aecreto qUe dá ao prOprio Senador Nelson Carneir-o. ESpero que esfe apelo 
n~ 181, de 1988 (n~ 359/88, -na origem), de 8 rnlni_stro prazo para efetivar a incorporação. caia nos ouvidos_ do Ministro .Prisco·Viana e S. 
de setembro _de 1988, pela qual o Senhor PresiM Vejam V .. Ex~, Srs. S~n~dores, a importância Ex" cumpra a deteriTiiflaç"ãó legal. E que o faça, 
dente da República submete à deliberação do Se- dessa nova ConstituiçãO, qUando colocou na mão não só_ por determinação legal, mas por senti-
nado-a escolha do-Senhor Marcos-Antônio de do_ povo 0 mandado de Jnjunção. Essa Consti- mente e ato d_e justiça, porque, se não ·a f12:er, 
Salvo Coimbra, Ministro _a:e Primeira Oasse, da tr,.~ição que hoje acabamos de aprovar ê um patriM S. Ex• será obrigado a fazê-lo por determinação 
carreira de diplomata, para exercer a função de m6nio para a Nação. Sob sua égide já não existiria da Justiça, a partir do diaS. Porque, Srs. Senado-
Embaixador do _Brasil junto à República Helênica. necessidade dessa peregrinação cansativa dos in- res, esse mandado de injunção passará a ter" vi-

24 teressados para cumprimento do decreto, Bas- gência imediata. Admitimos que muitoS _el~rnenM 
tava o uso do mandado de injunção para que tos não tiveram maior participação nessa Consti~ 

Discussão, em turno único, do parecer da Co- 0 ministério fosse obrigado a agir. tuição e agora queiram dar-lhe interpretação 
missão de Relações Exteriores SoOre a Mensagem . ,A partir do dia 5, seguramente e_sse organismo completamente estranha, chegandQ a dizer que 
n~ 182, de 198"8 (nn 360/88, ·ria· Orig"erTI), de 8 . haverá de fazer isso, porque é uma injustiça, criou- o mandado de injunção, recentemente instituído, 
de setembro de 1988, peléi qual o ·senhor Preisi~ ~e com a inação, ~ma situação de quase cala- tem a sua aplicação_ condicionada à _legislaç~o _ 
dente da República submete à deliberação do Se- ~midade! ordinária. Não, ele é direito individual e tem aplica-
nado a escolha do Senhor Lyle .Amaury Tarisse ção imediata. Se não há rito, há um rito similar 
da Fontoura, Ministro de Primeira Oasse. da car- -O Sr. Nelson Carneiro- Permitiria V. Ex" aseradotado.OpróprioCódigodeProcessoCivil 
reira de diplomata, para exercer a função de Em- um aparte? estab_elece que, quando não há norma que se 
baixador do Brasil junto à República da Turquia. O SR. LEITE CHAVES- Concedo o aparte use a norma semelhante. O man_d_.:,@ de seguM 

25 _a V. Ex•, que, sendo do Rio de Janeiro, conhece rança já oferece ri!<? _que, pela analogia pode s_er 
~bern_esta matéria. --Utilizado. Então, juiz nenhum poderá recusar a 

Discuss~·o, erp turno únlcc\) .. elo, parecer da Co
missão de Relações E>rt:erioi'-e_s sobre a Mensagem 
n~ 187, de 1988 (n~-366/88, na "orige-m), de 13 
de setembro de 1988. peta qUal O ·senhor Pl-e"siM 
dente da República submete à'delibeÍ'ação do Se- -
nado a escolha do Senhor-Roberto Pinto Ferreira 
Mameri Abdenur, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a·função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular 
da China. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas ~ 45 mi
nutos.) 

DISCURSO PR0f'l(ff'IOADO PELO SR. 
LErrE CHAVES IYA SESSÃO DE 22·9-88 
E QUE, ENTREGUE À REVISÁO DO ORA
DOR, SERIA PUBUCADO POSTER/ORME/'1-
TE: 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronun
cia o Seguinte discurso.) - Sr . .Pre.sidente, Srs. -
Senadores, pouCo antes do iníciO-desta sessão, 
encontrei uma comissão de cariocas, funcioná
rios da Fundaçflo Abrigo Cristo Redentor, pedindo 
assinaturas para viabilizar uma pretensão. Disse
lhes que esse negócio de assinatura é a um tempo 
constrangedor--e- ineficaz e que preferíria enViar 
um oficio ou dar um telefonema para _o ministro. 
E como não sabiam definir a pretensão, sugeri-

-OSr.NelsonCameiro-Jáocupeiporduas aplicação desses mandados injundonais sob a 
vezes a tribuna da Assembléia Nacional Consti~ alegação de que não há lei processual para a 
tuinte para endereçar às autoridades federais um sua aplicação. 
apelo para o cumprimento do texto que V. Ex• 0 Sr. Cid Sabóia de CaJValfÍo _v. Ex" me 
acaba de referir. ,A ausência do cumprimento des- permite um aparte, nobre Senador? -
Sã disposição legal levou os servidores do Abrigo 
Cristo Redentor, do Rio de Janeiro à greve, que O SR. LEITE CHAVES- Concedo o aparte 
continua, até que sejam atendidos seus justos a V. Ex•, Senador, 
reclamos. Essa greve atinge uma população que o Sr. Cid Sabóia de Carva1ho -Acho inte-
comoveprinclpalmenteosprópriosgrevistas,por- ressante a observação de V. Ex•, Senador Lelte 
que são velhos e crianças doentes, mais de mil Cheves, pelos aspectos que passo a analisar: no 
abrigados nesse estabelecimento, que__até hoje momento em que se diz que o mandado de injun-
oontinuam em greve, para forçar o Governo a ção depende de uma lei de regulamentação, oe-
cumprir a lei que ele próprio outorgou. V. Ex' ga-se a própria essência do novo instituto. 
tem_ inteira razão. A greve se prolonga e, de todas 
as grev-es que cOnheÇo e das quais tenho tido O SR. LEITE CHAVES - Exato. 
notfcia, talvez essa seja a mais dolorosa, porque 
fere o direito à vida, à tranqüilidade, a subsistência. 
De quem? Dos abrigados, que são milhares de · 
crianças e milhares de velhos recolhidos, muitos 
d~les, da rua, que encontraram o abrigo daquela 
casa, graças ao esforço de uma mulher magnífica, 
que é D. Margarida, e da atual administração, que 
não tem culpa disso. Esse fato determina que 
a greve continue e ningUém sabe quando vai acaM 
bar. Vai acabar no dia em que o Governo cumprir· 
a lei, porque é justa a causa dos grevistas. Apesar 
dos esforços da Superintendência, dos respon-

- sáv~ls pela direção do estabelecimento, essa gre
ve não pode parar, porque a reivindicação é justa. 
Mas é profundamente doloroso o quadro resul-

O Sr. Cid SabóJa de Carvalho - Fica a 
sua própria ess_ência comprometida pela interpre
tação. E, aJém do mais, há um detalhe que merece 
realce. O Brasil, lamentavelmente, Senador Leite 
Cftevas, ifigre"SSa-IÍ.aqUela mania, numa-verdadeira 
síndroine dci-Oireito sumular~ E esse Direito su
mular, pe_la _pressa CÇiffi que é aplicado, tennina 
em prejuízO do verdadeiro Direito, das subjeti
vidades do Direito, do Direito substantivo, porque 
a norma adjetiva passa a ter uma predominância 
absoluta. E, então, me parece absolutamente con
traSte que, tendo a oportunidade de se criar um 
Direito sumular a respeito_ do_mand:ado q_e injun
ção, prefira o sábío que fala sobre a matéria acenM 
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tuar que o mandado de injunção fica à espera 
da lei de regulamentação. isso é uma contradição 
e talvez seja uma contradição até feliz. Tão feliz 
porque se planta como fruto de uma árvore infeliz, 
que é exatamente a respeito da aplicação não 
imediata do mandado de injunção, contrariando, 
como disse, a essência do instituto. Na verdade, 
a Constituição tem muitos aspectos que depen
dem de regulamentação, como, por exemplo, o 
caso do_ controle dos juros . .Muitos dizem que 
há uma diferença entre ser inciso, entr_e ser pará
grafo. Para mim, não tem a menor importância, 
se é artigo, se é parágrafo, se é inciso. A Impor
tância está na complexidade da matéria e na falta 
de disposições legais a respeito do assunto. Co
mo, por exemplo, sabemos muito bem que os 
juros reais_ são aqueles_ que são calculados de 
acordo com a prática bancária, onde se inclui 
o índice da inflação. Mas não há nenhuma lei 
que assim autorize, e de resto é necessário que 
o diploma legal venha oferecer ao controle dos 
juros em 12%, a definiç!o absolutamente neces
sária dos critérios para o -cálculo do que seja o 
juro real ou do que sejam os juros reais. Felicito 
V. EJc~ por sua presença na tnbuna, com ·essa 
grande inteligência e aptidão para tratar de temas 
tão sérios. Na verdade, a Const!tuiçáo - e is-so· 
eu advirto o Senado Federal - vem ganhando 
uns intérpretes antecipados; pessoas que até che
gam a acentuar que determinadas normas não 
serão aplicadas a despeito da auto-especialidade, 
e do anúncio que a própria norma contém de 
aplicação instantânea. Fica o meu aparte a V. ~ 

O SR. LEITE CHAVES -Eu é que sou grato 
a V. Ex" pelo aparte. E concordo com os seus 
fundamentos, lamentando que um jurista do porte 
de V. Ex" tenha ficado à margem da COnstituinte. 
Daí algumas falhas que estão já ensejando essas 
dúvidas. Agradeço a V. Ex• também os elogios, 
V. Ex• é de fato um homem excepcional. porque 
é o único que vê talento e inteligência em mim. 

Sr. Presidente, fica registrado o apelo. E eu es
pero que o Ministro PrisCo Viana não venha a 
ser o primeiro a se constranger a dar cumpri
mento ao decreto, em razão de uma determi· 
naçâo judicial exsurgente da nova Constituição. 

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

DIRC(JRSO PRONUNCIADO PELO SR. 
LEfTE CHA ffS NA SESSÃO DE 22-9-88 
E QUE, ENTJ?EG(JE À REWSÃO DO 01<4-
DOR, SERIA PUBUCADO POSTER/ORMEI'{. 
TE: -

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para 
uma questão de ordem.) - Sr. Presidente, Srs. 
Seriãdores, há poucos instantes votamos diversos 
financiamentos para prefeituras, e ninguém levan· 
tau inconstitucionalidade nem dúvida, porque, 
embora todas as remessas tenham sido feitas 
com base no art. 42 da Constituição atual, a nova, 
reproduz,lpsis verbis, a competência do Senado 
para apreciar esses empréstimos. 

No caso aqui, em exame, Sr. Presidente, houve 
uma modificação de atribuições do Congresso. 
Hoje, esses tratados Internacionais _a serem apro· 
v.ados pelo Congresso têm outra extensão, têm 
outra amplitude, e não é a mesma competência 
que a Constituição atual estabelece. Logo, haverá, 
necessariamente, uma Inconstitucionalidade a 
partir do dia 6 de outubro, porque a competência 
é outra, os critérios serão Outros a partir daquela 
data, quando a Constituição entrará em vigof e 
a norma constitucional tem aplicação imediata. 
De forma que é inteiramente pertinente a adver
tência feita pelo Senador Severo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _, 
Qual é a questão de ordem de V. Ex"? -

- O SR. LEITE CHAVES - O requerimento, 
Sr. Presidente, é pertinente Porque --:- digamos 
-se o- Congresso" continu-ar a aProvar ou a refe
rendar atas internacionais, estaremos já, agora, 
neste momento, incidindo em inconstítucionali
dade. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Perfeito. 

Quanto à pertiriénda, nao há -dúvida, v. Ex· 
tem razão, tanto que a Mesa recebeu o requeri
mento. O que se trata, agora, é da votação do 
mérito e mais, antes da urgência requerida pelos 
Srs. Líderes. -

ATO DO PRESIDENTE 
J'l• 131, DE 1988 

O Presidente do Senado Federal, no uso qas 
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 
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38, e· 91; inciSO IV; do R:eglmento Iriterno, em 
coriformidade com a deJegação de competência 
que lhe foí ouiori;Jada iú~lo ÃtO da Comissão Dire
tora n.c 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vi~t~ o que_consta do Processo n? 011.917/88~1, 

Resolve aposentar, voluntariamente, .Adalgisa 
Xavier Reis, Adjunto Legislativo, Classe "ESpe
cial", ReferênCia NS_-19, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, 
inciso III, parágrafo único, e 102, inclso I, alínea 
"a", da ConstitUição da República Federativa do 
Brasil, combinados com os artigos 428, inciso 
](, 429, inciso I, 430, incisOs IV e V, 414, § 4°, 
e 438 da _Resolução SF n~ _58, de 1972; art. 2c, 
parágrafo único, da Resolução SF n~ 358, de 
1983; artigo 3o da Resolução SF no 13, de 1985,' 
e artigo 2« da Resolução SF n" 182, de 1987, 
com proventos integrais, observado o limite pre
visto no artigo 102, § 2c, da Constituição Federal. 

Senado F eder_al, 29 ~e setembro de 1988. -
Senador Humberto Lucena, Presidente. 

EXTRAI~ O DE CONTRA TOS E/OU 

TERMOSADITNOS 

Espécie: Contrato n~ 113/88. 
Contratada: Cowapp Engenharia Ltda. 
Contratante: Senado Federal. 
ObjetO:- ExecUção de obfas- de. r'eformas no 

serviço de TrallSpOrt'e~. ·sob o regime_ ~~_emprei-
tada-pOr Preço Ql66ãl. - - -

ucitaÇão:-Tornada de PreçOs ri. c 026/88. 

Crédito pelo qual correrá a despesa: À con
ta do Programa de Trabalho 0101025.1127/003, 
Naturez~ da Despesa 4110-0~03/5. 

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho 
n' 00010-8, l;J-9-88. 

Valor contratual: Cz$ 114.873.242,00 (cento 
e quatorze n1ilhõeS, oitocentoS ·e s'ete-nta e três 
mil, duzeritos e quarenta e dois cruzados). 

Vl_gimda; 28·9·88 a 25· J -89. 

- Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José 
Passos Põrto. Pela Contratada: Dr. Paulo Roóerto 
Perez de Almeida. - Amamy Gonçalves Mar· 
tins, Direto(' da Subsecietaria de Administração 
de Material e Património. 
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CONGRESSO NACIONAL 
(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art 55, § 1 •, da Constituição, e eu, 

Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 1'1• 61, DE 1988 

Aprova o texto do Decreto-Lei n• 2.416, de 18 de fevereiro de 1988, que "fixa prazo 
máximo para duração de contratos no ãmbito do Ministério da Marinha". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n• 2.416, de 18 ae fevereiro de~ 19ff8, que "fiXa prazo 
máximo para duração de contratos no âmbito do Ministério da Marinha". ~ 

Senado Federal, 26 de agosto de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção li), de 13-9-88, na pág. 2222. 

SENADO FEDERAL 

1 -ATA DA 311" REUNIÃO, EM 29 DE 
SETEMBRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1- Comunicações da Presidência 
- Inexistência de quorUm para -abertura da 

sessão. 
-ConvOcaçãO de sessão extraordinária a 

realizar-se hoje, às 14 horas_e 30 rriútut6s, 
com Ordem do Dia que designa. 

1.2-ENCERRAMENTO 

13-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 -Projetas de Lei 

SUMÁRIO 

-Projeto de Lei do Senado no 74/88, de 
autoria_ do Senador Alfredo Campos, que mo
difica redação dos artigos 1" e_ 2q da Lei n~ 
3.557/59, e dá outras providências. _-

-Projeto de Lei do Senado n~ 75/88, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, que fixa 
jornada de trabalho semanal à categoria pro

_fi_ssional de farmaCêutico. 

2-ATADA31• REUNIÃO, EM29 DE 
SETEMBRO DE 1988 

2.2-ABERTURA 

2.2.2 - Comurúcações da Presidência 
..::..1nexistênda de quorum para abertura da 

sessão. 

. 

-Convocação de sessão extraordinária. a 
realizar-se amanhã, dia 30, às 14 horas e 30 
minutos, com Ordem do Dia que designa. 

2.3- ENCERRAMENTO 

3-ATADECOMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LiDERES E VI CE-LiDERES DE 
PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 



2738 Sexta-feira 30 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 111 Setembro de 1988 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO'FEDERAL 

PASSOS PORTO . . 
Dtretor·Gelal do Sena"do Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Oiretor Executivo 

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

LUIZ CARLOS DE BASTOS 
Diretor Adminis.trativo 

JOSECLER GOMES MOREIRA 
DiretOf' Industrial 

ASSINATURAS 

Semestral ······~······················ .. ·············•· Cz$2.600,00 

Exemplar Avulso Cz$16,00 LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto Tiragefn: 2.200-eXemplares. __ 

Ata da 30" Reunião, em 29 de setembro de 1988 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura 

Presidência do Sr. Francisco Rollemberg 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS 2 

SRS. SENADORES: :-- -- _ """" -=Votação, em tumo único, do Projeto de ResoJu-
Nabor Júnior --Aureo Mello - Ronaldo Aragão ção n" 67,_de 1988,_que autoriza a Prefeitura Muni-
-João Menezes -Jarbas Passarinho- Alexan- cf~al ~~Alto Pa~á, Estado do Paraná, a contratar 
dre Costa _ Edison" Lobão _ Chagas Rodrigues operaçao de cred1to no v~or :_orrespondente, em 
_ Afonso Sancho _ Cid Si:I.Qóia_ de Carvalho c~ dos, a 5.448,34 Obngaçoes do T escuro Na-
- Mauro Benevides -- Marcondes Gadelha - conal_- OTN, tendo ··: : _ 
Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco PARECERFAVORÁVEL,proferidoemPienário. 
Maciel - Ney Maranhão - Divaldo Suruagy - 3 
Teotonio V~ela Filho- Francisco Rollemberg
Lourival Baptista- jutahy Magalhães- Ruy Ba
celar-João Calmon- Jamil Haddad- Alfredo 
Campos - Severo Gomes - Mauro Borges -
Iram SaraiVa - lrapLian Costa Júnior- Pompeu 
de Sousa - Maurícjo Córi'êa - Meira Filho -
Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha 
- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi -
Leite Chaves --Affonso-Camargo- Dirceu Car
neiro - Carlos Chiarell_i_ -:-José Paulo Biso!. 

O SR. PRESIDENTE (F~ancisco Rollemberg) 
- A Usta de presença acusa o comparecimento 
de 41 Srs. Senadores. Entretanto. não_ há em pie· 
nário o quorum regimental para abertura da ses
são. 

Nos tennos do § 29 do art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião, convocando sessão extraordinária a reali· 
zar-se hoje, às 14 horas e 30 minutos, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Projetq_de _Resolu
ção n~ 52, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Maria HeJena, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito no valor correspon
dente, em cruzados, a 3.116,12 Obrigações do 
Tesouro Naclontc11--0TN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n? 73, de 1988, que autoriZa a Prefeitura Muni
clpa1 de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, 
a contratãr operação de crédito no Va1or cofres· 
_pondente, em cruzados. a 7.033~00 Ol:?rig_ações . 
do Tesouro Nacional- OTN, tendo 
. PARECER FAVORÁVEL, proferido em P)enário ... 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n? 92, de 1988, que autoriza a Prefeitura Muni
cipa1 de Macaíba, Estado do Rio Grande do Norte, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 10.000,00 ObriQ-aÇOes 
do Tesouro Nacional - OTN, tendo 
_P~CERFAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolu
ção n<> 108, de 1988, que autoriZa o Governo do 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar opera
ção de crédito no valor correspondente, em cruza. 
dos, a 36.161,03 Obrigações do T escuro Nado
na] - OTN, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido-em Plenário. 

6 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara n9 46, de 1988 (n? 7.861/86, na Casa 
de origem), de iniciativa do Sen_hor Presidente 
da República, que dispõe sobre a produção, circu
lação e comercialização do vinho e derivados da 
uva e do vinho, e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer.) 

7 

Discussão, em turno único, do. Projeto de Lei 
da Câm-ara n~ 48, de 1988 (no 843/88,_na Casa 
de Origem)-, de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação, pelo 
Poder_~ec.utivó, de entidade destinada_ a premo-

- ver_ o dé.senvolvimento da tecnologia mineral e 
dá outras prOvidências. (Dependendo de pareéer.) 

8 

Mensagem n~ 382., de 1987 (n~ 558/87, na'ori· 
gem}, relatiVa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Teixeira-de Freitas, Esta
do da Bahia, a contratar operação de crédito no 
~or torrespondente, em cruzados, a 155.000,00 
Obrigações dO Tesouro Nacional"- OTN. (De
pendendo_ de parecer.t 

- 9 

Mensagem n<> 47, de 1988 (n" 47/88, ná orf· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de cfédito 

-nO valor correspondente, em cruzados, a 4.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 

10 

Mensagem n" 51, de 1988 (n" 51!88, na o ri· 
gem}, relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Twiaç:u, Estado doMara
nhão, a contratar_ operação de crédito no valor 
cOrresPondente, em ciUZados, a 16.071,43 Obri
gações do Te$0UrQ Nacional - OTN. (Depen-
deil.do de parecer.} - - -

11 

Mensagem no 138, de 1988 {n" 240!88, na ori· 
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Paranatinga, Estado do 
Mato Grosso, a C'Ontra~r operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (De
pendendo de parecer.) 
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12 

Mensagem n\' 144, de 1988 (n9 248/88", na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de cré
dito no valor correspondente, em cruzados, a 
80.000,00 Obrigações do TesOuro Nacional -
OTN. (Dependendo de parecer.) 

13 

Mensagem n~ 194, de 1988 (n? 373/88, na cri· 
gem), reJativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de São José de Ribamar, 
Estado do Maranhão, a contratar operação de 
crédito no valor correspondente, em- cruzados, 
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacionai
OTN. (Dependendo de parecer.) 

14 

Mensagem n9 213, de 1988 (n~ 405/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o G_o...,emo do Estado de Alagoas a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 8313,240 Obrigações do T esOLiro Nacio
nal- OTN. (Dependendo de parecer.) 

-15-

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 173 de 1988 (n9 336/88, na origem), de_ 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Adolpho Correa de 
Sá e Benevides, Ministro de Primeira Oass-e, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Equa
dor. 

-16-

Discussão, em tumo único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 174, de 1988 (n" 337/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela quaro Senhor Presi
dente_da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Pa_ulo Quilbenne Vilas
bôas Castro~ Ministro de Segunda Classe. da car
reita de diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Dominicana. 

-17-

Discussão, em tumo único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 175, de_ 1988 (n" 338/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela queiJ-o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor José Artur Denot Me
deiros, Ministro de Segunda Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Suriname. 

-18-

Discussão, em turno único, do parecer da C~ 
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n" 176, de 1988 (n" 339/88, na origem), de 2 
de _setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do SL GUy Marie de Castro Bran
dão, Ministro de Primeira Classe, da carreira de 
diplomata, para _exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da Bulgária. 

-19-
Discussão, em turno único, do parecer da Co

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n"' 177, de 1988 (n~ 340/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberaçã\Ydo Se
nado a escolha do Senhor Carlos AugUsto de 
Proença Rosa, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de dip1omata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Arabe do 
Egito. · 

-20-

DiscusSão, em turno único, do parecer da Co-
- missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 178, de 1988 (n' 341/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, Pela qual o Senhor Presi
dente da REipública submete à deliberação do Se~ 
nado a escolha do Senhor Ivan Velloso da Silveira 
Batalhã, Ministro de Pl'imeira Classe, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República Popular da Hun
gria. 

-21-

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
no 179, de 1988 (n" 342/88,_ na origem), de 2 
de.setembro de 1988. pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se- o 

nado a escolha do Sr. Antônio Sabino_ CantUária 
tiuimarãeS, Ministro de Primeira aasse. _da-car
reira de diplomata para exercer a função de Em
baixador do Brasil juntp ao Reino do Marrocos. 

-22-

Discussão, em turno- único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 180, de 1988 (n• 358/88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
.dente da ~epública submete à de!ib_e~?ção do Se
nado a escolha do Senhor Mauro Mendes de A2.e
redo, Ministro de Primeira aasse, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da_ Guatemala. 

-23-
Discussã_o, em turno único, do parecer da Co

rri!~_são de R~Iaç:c?es Exteriores sobfe a Mensagem 
n' 181, de 1988 (n' 359/88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Marcos Antônio de 
$alvo LOirribra, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
EmbalJ:ador·do Br~sil]unto à República Helénica. 

-24-

DiscusSão, em turno único, do-parecer da Co
missão de_ Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n~ 182, de 1988 (n° 360/88, na origem), de _8_ 

de setembro de 1988, pela qual o Senhoi-Presi~ 
dente da República s_ubmete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Lyle Amaury Tarisse 
da Fontoura, Ministro de Primeira Classe, da car
reira de diplomata,-Para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Turquia. 

-25~ 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
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no 187, de 1988 (h."' _3:66/88, na origem), de 13 
de setembro de 1.988, pela qual o Senhor Presi
<lente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira 
Mameri Abdenur, Ministro de PrirÍ'leira~ Oasse, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular 
da China. 

O SR. PRESIDENTE (Frdncisco Rollemberg) 
-Está encerrada a.reunião. 

(Levanta-se reunião às 1 O horas e 35 minu
tos) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TER
MOS DO§ 2• DO ART. 180 DO REGIMENTO 
INTERNO 

·PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 74, de 1988 

Modifica redação dos artigos 1" e 
Z' da Lei no 3.557/59, e dá outras provlk 
dêndas. 

CônQreSso Nacional decreta: 

Art. 1" Passam a ter a seguinte redação os 
arts. 1 ~ e 2Q da Lei n" 3.55 7 de 17 de maio de 
1959, 

__ ·"Art. 1" Será consigr1<1tda, anualmente, 
no Orçamento_ do Ministério da Educação, 
em favor da CNEC - Campanha Nacional 
çle Escolas _da Comunidade, sociedade civil, 
de ftns educacionais, considerada de utiiida
de pública pelo Decreto -n" 3"6:505, de 30 
de novembro de 1954, subvenção relativa 
ao númercr de turmas das unidades escolares 
por ela mantidas em todo o território na
cional 

Parágrafo único._ A subvenção a que se 
refere este artigo será-ftxada à base de Cz$ 
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruza
dos), reajustável anualmente de acOrdo com 
os Indices "Ofíc_iaí.S da ihflação. 

Art. 2~ Para a consignaÇãO da Subven
ção de que trata- o ãrtlQo anterior, a CNEC 
- Campànha _Nacional de Escolas da Comu
nídade enviará, até o dia 30 de jtiilho de cada 
ano, o ôrgão competente do Ministério da 
Educação, a relação das unidades em funcio
namento, com os respectivos números de 
turmas." 

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

Art. 3? Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

1 - As bases constitucionais 

O art. 205 da nova Constituição do Brasil, .quan
do em Vigor, determinará ~e "a educação, direito 
de todos e dever do Estado e da família. será 
promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedBde, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidada
nia e sua qualificação para o trabalho" (o grigo -
é nosso). 

o art. 213 estabelec-era_ que "os recursos públi
cos serão destinados às escolas públicas, poden-
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do ser dirigidos a escolas comunitárias , confes
sionais e filantrópiCas, definlâas em lei, Que ... " 
(idem). 

O art. 60 Das Disposições CórlstitúcionaisTran
sitórias estabelecerá ainda que '"nos dez primeiros_ 
anos de promulgação da Constituição, o Poder 
Público desenvolverá esforços, com a mobiliza
ção de todos os setores organizados da so
ciedade e com a aplicação de, pelo menos, cin
qüenta por cento dos_ recursos a que se refere__ 
o art. 212 da Constituição; para eliminar o anal
fabetismo e universalizar o ensino funda
mental" (idem). 

O art. 61 dessas mesmas Disposições estará 
determinando que "as entidades educacionais a 
que se refere o art. 213, bem como as fundações 
de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido auto
rizada por lei, que preencham os requisitoS dos 
incisos I e II do referido artigo e que, nos últimos 
três anos, tenham recebido, recursos públi
cos, poderão continuar a recebê-los, salvo dis
posição legal em contrário" (idem). 

II- CNEC - Escolas Comunitárias 

Nos calorosos debates que acompanharam a 
decisão do disposto no art. 213 da nova Consti-_ 
tuição, desde as Comissões Temáticas até à vota
ção final, os Anais da Assembléia Nacional Consti
tuinte registraram muitas vezes o testemunho de 
inúmeros parlamentares fundamentando suas 
posições no trabalho que a CNEC .,....- Campinha: 
Nacional de Escolas da Comunidade vern_ reali
zando há mais de 45 anQs_ em todos os estados 
da Federação. 

Tornando o legislador a CNEC como modelo 
e como exemplo para justificar o seu voto, correto 
está que ela, melhor do_que qualquer outra insti
tuição, preenche o_disposltivo constitucional con
dicionante. -
· Vitorioso o priildpió em nossa Carta- Magna, 

é chegado o momento de torná-lo aplicável a 
essa_ organização, que possui hoje em todo o País 
1.160 unidades, em 944 ini.Tnidp!os, beneficiando 
mais de 442.000 brasileiros, indiscutivelmente o 
maior movimento educacional organizado -e ge
renciado pela sociedade civil em nosso Continente 
para educar o seu próprio povo. 

A despeito de seu reconhecido e indiscutível 
mérito, vem essa organização sofrendo terrível 
agressões, pois há quem deixe de __ apoiar ess_a 

IV- A representatividade da CNEC como 
escola pública-não estatal. 

A_CNEC é. seguramente, a maior iristituição
educacional do País, com 1.160 unidades, em 
944 municípios brasileiros com mais de 442.000 
alunos. 

É a precursora de um modelo bem-sucedido 
de educação para todos, nascido de _um_ movi
mento libertário, sui'gido há 45 anos, no bojo da 
ditadura Vargas, com o propósito de resgatar a 
cidadania dos jovens brasileiros privados do direi
lei-de acesso à ed-UCaÇão. 
-- -Ê 6 primeiro exemplo de escola pública não 
estatal, uma escola do povo e por ele gerida e 
mantida, que somente agora encontra respaldo 

- e·a!'llpãrO do textõ constitucionaL 
E uma escola onde não vicejam as greves rei

vindicatórias, onde as pessoas engajadas têm a 
consciênda da prestação de um serviço público 
relevante, e muitas delas, como voluntárias, nada 
recebem. 

É uma escola do tamanho da comunidade, 
com os seus pontos fortes e os seus pontos fraco_s, 
mas indiscutivelmente uma alavanca para o seu 

- desenvolvimento. 
O siStema edUCãdOnal CeneciSta se assenta nu

ma estrutura siiTiples, altan1ente descentralizada, 
privilegiando as unidades de ponto com as deci
sões que digam respeito à sua economia interna. 
As admin-istrãções estaduais, cOntudo, mantém 
órgãos de acompanhamento, avaliação e orienta
ção pedagógica para garantir a harmonia do siste
ma. O conjunto de setores locais, sob cuja jurisdi
ção se encontram as unidades escolares, adminis
trações estaduais e administraçáo nadonal tem, 
apenas, 30.000 funciOnários, dos quais 23.000 
professores e 7.000 da área técnico-administra
tiva. Dessa massa de funcionárioS, somente, 372 
atuain -nas -adminístrãções estadual e nacional, 
responsáveis, portanto, pela gestão do sistemã 
numa razão- de aproximadamente 1% (um por 
centO) do totar de servidores. 
- Informações -do próPriO MEC sobre os custos 
dos sistemas educacionais brasileiros, estudos 
embasados na moeda americana, indicam que 
uma escola estadual urbana--gasta U~$ 100,07 
(cem dólares e sete centavo-s) por aluno/ano, Já 
a CNEC, incluindO o custo global do slfu sistema, 
tem t..im ônus de US$ 77,00 rs_eterita e sete dóla-
res) por aluno/ano. -iniciativa sócia! para implantar escolas oficiais em __ _ 

-O projeto propõe uma ajuda à ·cNEC de Cz$ 
25D.OOO,OO (duzentos e dnqüenta mil cruzados) 

__ p_or turma dO-eiisino básico, de 35 (trinta e Cinco)_ 
- alunos e equivale a US$ 45,97 (quarenta e cinco 

comunidades onde o povo fez surgir a escola: 
da CNEC, proVocando o fechamento das unida
des pioneiras. 

III-A Lei n9 3.557/59 

dólares e noventa e sete centavos), correspon
dentes, portanto, a cerca de 59% do custo aluno/ 
ano da CNEC. Vale, dessa forma, 46% (quarenta 

Já em 1959, o legislador brasileiro :reconhecia e seis por centoldo custo de uin aluno/ano da 
a importância da CNEC - Campanha Nacional- escola estadUal urbana. É, pois, sem dúvida uma 
de Escolas da comunidade, como-tinha auxiliar - SubvenÇão com caráter de aUxílio. -
do governo na educação de nosso po~;-e editava A CNEÇ tem sido rigorosa !)a manUtenção da 
um diploma legal procurando ampará-la financei- sua filosofia básica, de forma a preservar a tríplice 
ramente. Os valores estabelecidoS nã- Lei n° dimensão da sua natureza: -
3.557/59, basfáOte"significativoS àquela época, -é_a comunidade organizada para a canseM 
por serem fixos, se tornaram irrelevantes com o ci.!ção dos seus p-ropósitos; 
passar dos anos. _--é um -movimento de transformaÇãO Social, 

O presente projeto de lei procura simpleSmente pois educa enquanto acumula conquistas, dura-
reajustar os valores daquela lei e compatibilizá-la mente conseguidas através do associativismo cc-
com as novas disposições constitudonãiS: ---rri:unitário; 

Setembro de 1988 

-é uma instituição_ 4e __ çaráter nacional que 
harmoniza a açào comunitária das suas bases, 
em todo o terrotôrio brasileiro. 

Em função da sua filOsofia, as comunidades 
assumem a responsabilidade pela manutenção 
das unidades educativo-comunitárias cenedstas, 
.sendo desoneradas de parte do seu custos, atra
vés de subvenções públicas. Porém; com o au
mento desmesurado dos preços dos seus insu
mos, inclusive, e principalmente salários, tem sido 
insuportável, para as comunidades cenecistas, ar
car com o peso desses aumentos. 

Não se trata, por conseguinte, de transferir à 
União o ónus ·da: manutenção. das escolas cene
cistas. reajustando o valor de uma subvenção, 
ou auXílio fixado em lei, nem tannidatiVa inibirá 
a participação das comunidades na manutenção 
das suas escolas. Trata-se. isso sim, de preservar 
uma instituição que já prestou e vem prestando 
inestimável serviço à educação brasileira. O auxí
lio, ao contrário de inibir a participação das comu
nidai:les, a.s estimUlará, porque os novos recursos 
permitirão a busca da excelência das suas escolas. 

Consideramos a escola comunitária uma op
ção inteligente, em que se devem apoiar os gover
nos federal, estaduais e municipais, ao invéS de 
permitir o crescimento de suas estruturas pesa
das, onerosas e inéficientes. 

O cr_escimento da demanda da_ CNEC far-se-à 
com a queda de demanda em outros sistemas. 
Não acarretará, pois numa procura cumulativa. 
Conclui-se, d9í, que a subvenção à CNEC desone
rará a aplicação de recursos destinados ao cresci
mento dos outros sistemas. 
- A tese da educação- comunitária é imbatível, 

por se constituir em solução potencial para o siste
ma educacional brasileiro, ao devolver às comuni
dades a gestão desse sistema, democratizando-o 
e criando oportunidade para a universalidade do 
acesso à escola. 

Sala das Sessões; 29 de setembro de 1988. 
- Senador Alfredo Campos. 

LEGISLAÇÃO aTADA 

LEI Nc 3.557. DE I 7 OE MAIO DE 1959 

Detennina a inclusão de subvenções 
no orçamento do Ministério da Educação 
e Cultura em favor da Campanha Naclow 
nal de Educandárlos Gratuitos e da As
sociação de Educação Católica do Brasil. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1" Será consig-nada anualmente, no or

çamento do Ministério da Educação e Cultura, 
em favor da Campanha Nacional de Educandá
rios Gratuitos. sociedade civil de fins educacio
nais, :;ubvenção relativa ao número_ de turmas 
dos estabelecimentos de ensino de nível médio 
por ela mantidos em todo o território nacional. 

§ 1 ~ A subvenção a que se refere este artigo 
será fixada à base de Cr$ 60.000,00 (sessenta 
mil cruZeiroS) por turma: 

§ 2" Os estabelecimentos de ensino médio 
mantidos pela Campanha Nacional de Educan
dários Gratuitos poderão ter mais de uma turma, 
quando a soma dos alunos de duas das turmas
não for inferior a setenta e cinco. 

Art. 2~ Para a consignação da subvenção de 
que trata o artigo anterior, o presidente da Campa-

·~ ' 
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nha enviará até o dia 13 de março de cada ano, 
à Divisão de Orçamento do Ministério da Educa
ção e Cultura a relação dos ~~tabeleciQlentos de 
ensino médio em funcionarflerifõ cótn o número 
de série, turma!? e alunos, devi_çlamente atestada. 
pelo órgão comPetente: 
·············--····-· ......................... -....... ..,.. . .,. ____ . 
..................... __ , ........................... --·------.-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 75, de 1988 
FIXa jornada de trabalho semanal à ca· 

tegoria profissional de Farmacêutico. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 c Fica estabelecida jornadã de trabalho 

de 30 (trinta) horas semanais à categoria profis
sional de Farmacêutico, do Gfupo Out:ras-Ativi
dades de Nível Superior, a que se refere a Lei 
n<> 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de su~ 
publicação. 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em con
trário. 

Justificação 

A profissão de farmacêutico foi regulamentada 
pela Lei no 3.82.0, de 11 de novembro de 19_60, 
estabelecendo como requisito para O- _seu .exerci
do, entre outros, ser diplomado ou graduado por 
instituto de: ensino oficial ou a_ este equiparado; 

estar com o __ seu diploma registrado e gozar de_ Pretendemos,_ assim, assegurar aos farmacêu
boa reputação por s_ua conduta pública. - ticos pariài:lde legal de tratamentO, mormente 

De...acordo com _o Parecer no 28.7/69 do Canse- considerando o relevante papel que desempe
lho Federãl de Educação, o cursO básico_de Far- nham no pro-cesso de desenvolvimento do País, 
mácia tem çl_u[_ação mínima de 2.250 horas-aulá · já que seu campo de trabalho compreende amplo 
e se-rã ministrado em no riííilimo2,5 (dois e meio), - leque de atribuições, destacando-se entre elas as 
e no máxirTro 5 (cinco) anos letivos. O curs-o, área,.s de medicamenteis, das_ ~nálises clínicas, tO-

-_na_s-modalidad_es farmacêutica industriaLe fanna- · xic:oJógica, e pesquisa dentífica . 
cêutico_ bioquímico, tem douração miníma de Diante do exposto, contamos com a atenção 
3.QOO horas-aula, devendo ser ministrado em, no e 0 empenho dos ilustres Pares, no sentido do 
mínimo, 3.5 (três e meio), e no máximo_ 6 (seis) . acolhimento do presente projeto. 
anos letivos. Sala âas Sessões, 29 de setembro de 1988. 

O farmacêutico _formado no curso básico satis- -Senador Nelson Carneiro. 
faz às necessidades_ de farmácia comercial, da 
farmácia hospitalar e dos serviços de saúde. O 
farmacêutico ihdustrial, além de habilitado às fun
ções de rarmacêutico, apresenta-se adequada
mente Preparado para as atividades opeiadonais 
da inaüstria fãrma-cêutica. Já O farmacêutico bio
químiCo, além ·de habilitado às funções de farma

-cêUtico; apresenta-se adeqUadamente prearado 
pa'ra a·s âtividadeS de laboratórios b"ioqulmicos 
(análises clínicas e análises biomatológicas e toxi-
cológicas). 

Vale ressaltar que o farmacêutico já se encontra 
enquãdi"ado no Grupo Outras-Atividades de Nível 
Superior, no Código NS-908, mediante o Decreto 
nn 72.493, ele 19-7-73,.que dispõe sobre o Grupo 
Outras~Atividades de _Nível Superior. 

-o atUa! projeto de lei propõe rTia-nter i9ualdade 
de prerrogativas com as já fixadas para outras 
categÇ~riaS de __ is.~.:~al nível d~ co_mplexidade e difi
culdade. 

LEO!SLAÇÃO C!TADA 

LEI N' 6.965, 
DE9 DE DEZEMBRO DE 1981 

DisPõe sobre a regulamentação da 
profissão de Fonoiiludiólogo, e determi
na oub"as providências. 

DECRETO Í'i' 72.493, 
DE 19 DE JULHO DE 1973 

DISpõe SOtiré O Gfupo:.outras Ativiâa~ 
_c;le~ de Nív~U;uperior, a que se refere 
o art. zo, da Lei n' 5.045, de 10 de dezem
bro de 1970, e dá outras providências. 

.................... _., ....... -........... -----:---·""-"'"""---··:-:-·"""--

Ata da 31 ~ Reunião, em 29 de setembro de 1988 
2~ Sessão LegislatiVa Ordinária, da 48~ Legislatura 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENT!':S OS SRS. SENAD9RES -

Nabor Júnior - Aureo Mello - Ronaldo Ara
gão -João Menezes_:::- Ja(b~_s Passarinho -
Alexandre Costa - Edison Lobão - Chagas Ro
drigues -Afonso Sancho-~ Cid Sabója de Car
valho- Mauro Benevides- Marcondes Gadelha 
-Humberto Lucena- Raimundo Lira~ Marco 
Madel ~ Ne_y Maranhão -:- _Divaldo Suruagy -
T eotonio Vilela Filho- Francis~o Rqllemberg -

. Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Ruy Ba
celar -João C~lrnon -Jamil Haddad ~ Alfreçlo 
Campos -Severo. Gomes - Ma.uro Borges -
Iram Saraiva - Irapuan Costa JUnicif-:- P_Qmpeu 
de Sousa - Mauricio Corrêa - Meira Filho -
Roberto Campos ~ Louremberg Nunes Rocha 
- Mendes Canale .:___ Rachid Saldanha Derzi -
Leite Chaves - Affonso Camargo- Dirceu Car
neiro- Carlos Chiarem -=--Jósé Paulo Bisol. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 
41 Srs. Senadores, Entretanto, não há em plenário 
o quorum regimental para abertura da sessão. 

Nos terinos do ~ 2<> do_art. 180 do Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 

Presidência do Sr. Lourivaf Baptista 

_ ~sa_será despachadO pela Presidência, indepen~ 
deiltemente- de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reu
nião convocando sessão extraordiná_ria a realizar

-se ·amanhã, às 14 horas _e 30 minutos, com a 
seguinte. _ 

ORDEM DO DIA 

-1-

Võta"Ç21Cl~ em tUrno únicó, do Projeto de Reso1u_
ção n" 52, de 1988, qUe autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Maria Helena, Estado do Paraná, a con
tratar operação de crédito no Vé)lor correspon
dente, emci:ruzados, a 3.116,12 Obrigaç"óes do 
TesoUro tl:a_ç:i_o_ntal- (OTN), tendo 

PARECER F AV ORÁ VEL.- prOferido em Plenâiio. 

-2-

Votação, em-turno único, do Projeto de Resolu
ção nQ 67, de 1988, que autoriza a Prefeitu_ra Muni

- cipal de Alto Paraná, Estado d9 Paraná, a contratar 
operação de cr~dito no valor correspondente, em 

cruzados, a 5.448,34 Obrigações do T escuro Na
dona_]--:- (OTN), tendo 

PARECER F AVQRÁ VEL, proferido em Plenário. 

-3-

V:otação, em turnO: único, do projeto de.Resolu
ção no 73. de 1988, ijue autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Jardim, Estado do M<)to_ Grosso do Sul, 
a contratar operação de crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 7.033,00 Obrigações 
do_ Tesouro Nacional- (OTN), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, proferido em-Plenário. 

-4-
Votação, em turno único, do Piojeto de Resolu

ção no 92, de 1988, que aUtOriza a Prefeitura Muni
cipal de Macaíba, Estado do Rio G_fande do Norte, 
a contratar operação de_ crédito no valor corres
pondente, em cruzados, a 10.000,00 Obrigaçõ~s 
do Te~ouro Nacional- (OTN), tendo 

PARECÉR FAVORÁVEL, proferido em Plenário, 

-5-
Votação, em turno único, do_ Projeto de Resolu

ção no 108,- de 1988. que autoriza o GoVerno do 
Estado do Rio ~rande dÔ_ Nort._e, a contratar Opera-

' " 
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ção de crédito no valor correspondente, em cruza
dos, a 36.161,03 ObrlgãÇões do Tesouro Nacio-
nal - (OTN), tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário. 

-6-
Dfscussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara n9 46, de 1988 (n" 7.861186, na Casa 
de origem}, de iniciativa do Senhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a produção, circu
lação e comercialização do vinho e derivados da 
uva e do vinho, e dá outras providências. (Depen
dendo de parecer.) 

-7-
Discussáo, em turno único, do Projeto de Lei 

da Câmara nQ 48, de 1988 (n° 843/88, na Casa 
de origem), de iniciativa do S_enhor Presidente 
da República, que dispõe sobre a criação, pelo 
Poder Executivo, de entidade destinada a promo
ver o desenvolvimento da te<:nologia mineral e 
dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

-8-
Mensagem n" 332, de _1987 (n~ 55ar87, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Frei tas, Esta
do da Bahia, a contratar operaç.êo de crédito no 
valor correspondente,_em cruzados, a 155.000,00 
Obrigações _do Tesóufó Nacional- (OTN). (De
pendendo de parecer.) 

-9-
Mensagem n~ 47, de 1988 (n~- 47/88, na ori

gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar operação de crédito 
no valor correspondente, em cruzados, a4.000,00 
Obrigações do Tesouro Nacional- (OTN). (De
pendendo de parecer.) 

-lO-

Mensagem n" 51, de 1988 (n" 51/88, na ori
gem), relativa à proposta para que_ seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Turiaçu, Estado doMara
nhão, a contratar operação de crédito no valor 
correspondente, em cruzados, a 1 _6.071 ,43 Obri
gações do Tesouro Nacional- (OTN). (Depen
dendo de parecer.) 

-li-

Mensagem n" 138, de 1988 (n~ 240/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura MunidpãJ de Paranatinga, Estado do 
Mato Grosso, a contratar operação de crédito no 
valor correspondente, em cruzados, a 80.00(),00 
Obrigações do-TesOurO Nacional- -(OTNj. -(De
pendendo de parecer.) 

-12-

Mensagem n~ 144, de 1988 (n~ 248/88, na ori
gem), relativa à proposta para que seja autOrizada 
a Prefeitura- MuniciPal de Anastácio, Estado de 
Mato Grosso do Sul, a Confratar' operação de cré
dito no valor corre-spo-ndente, em __ cruzados, a _ 
80.000,00 Obrigações do Tesouro_ Nacional -
(OTN). (Dependendo de parecer.) 

-13-

Mensagem nn 194, de 1988 (n~ 373/88, nã ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal 'de São José de Ribamar, 

Estado do Maranhão, a contratar operação _de 
crédito no valor corresPondente, em cruzados, 
a 8_Q.OOO,OO Obrigações do T esCuro Nãcional -
(OTN). (Dependendo de parecer.) 

-·14-

Mensa.Qem n9 213, de 198~ (n9 405/88~ na ori
gem), relativa à proposta para que seja autorizado 
o Governo ·do Estado de Alagoas a contratar ope
ração de crédito no valor correspondente, em cru
zados, a 8.313,240 Obrigações do Tesouro Nacio
nal- (OTN). (Dependendo de parecer.) 

-15-

_Disc~ss&o, em tumq_ _único, do p~cer da Co
- inissão de Relações Exteljores sobre a Mensagem 

n9 17.3 de 1988 (n9 336/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988~ pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do _Senhor Adolpho Correa de 
Sá e Benevides, Ministro de Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
'Embaixador do Brasil junto à República do Equa
dor. 

-16-

Discussão, em tu~º- único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
li" 174, de 1988 (n9 337/88, na origem), de 2 
de setembro-de 1988; pela qual o Senhor PreSi
dente da República submete à deliberação do Se

--nado a escolha do Senhor Paulo Guilherme Vilas-
bôas Castro, Ministro de Segunda Classe, da car
reira-de diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Dominicana. 

-17 _:c~~ 

Discussão, ·em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 175, de 1988_ {n9 33_8/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor José __Artur Denot Me
dei~s, Ministr9 _de Segunda Oasse, da carreira 
de dip~omata, para exercer a função de Emb<ili
xador do Brasil junto à República do Suriname. 

-IS-

Discussão, em tumo ónico, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n" 176, de 1988 (n9 339/88, na origem), -de 2 
de setembro de 1988, j)ela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
·nãdo a escolha do Sr. Guy Marie de Castro Bran
dão, Ministro de Primeira Classe, da carreira de 
diplomata, para exercer a função_ de Embaixador 
do Brasil junto à Repúbllca. Popular da Bulgária. 

-19-

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 177, de 1988 (n' 340/88, na origem), de 2 
de s_etembro de 19_8_8, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Carlos Augusto. de 
Proença Rosa, Ministro de Primeira Oasse,_da car
r'eíra de diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República Árabe do 
Egito. '- -

Setembro de 1988 

-20-

Discussão, em turno único, do parecer da Co-
iriiSSão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
f19 178, de 1988 {n" 341188, na Ôrigem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi
dente da-Repób~ca submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Ivan Venoso da Silveira 
Batalha. Ministro de Primeira Casse, da carreira 
de diplomata, para exercer a função de Embai
~dor do Brasil junto à República Popular da Hun
gria. 

-21-

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n' 179, de 1988 (n' 342/88, na origem), de 2 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi· 
dente da Repúb~ca submete à deliberação do Se
nado a escolha do Sr. Antônio Sabino Cantuária 
Guimarães, Ministro de Primeira Casse, da car· 
reira de diplomata para exercer a função de Em· 
baixador do Brasil junto ao Reino do Marrocos. 

-22-

Discussão, em turno único, do parecer da Co.
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n• 180, de 1988 (n' 358/88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi .. 
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Mauro Mendes de Az.e
redo, Ministro de Primeira aasse, da carreira de 
diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Guatemala. 

.=2J~. 

Discussão, em turno único, do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n~ 181. de 1988 (n9"_359/88, na ori"gein), de 8 
de setembro dl! 1988, pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Marcos Antônio de 
Salvo Coimbra, Ministro d~ Primeira Classe, da 
carreira de diplomata, para exercer a função de 
Embaíxador do Brasil junto à República Helénica. 

-24-
-- Discussão, ei11"tUmO~óniCo,-do parecer da Co-
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
n9 182, de 1988 {n9 360/88, na origem), de 8 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presj
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Lyle Amamy Tarisse 
da Fontoura, Ministrá-de Primeira Oasse, da car
reira de diplomata, para e~rcer. a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Turquia. 

-25-

Discussão, em turno único,' do parecer da Co
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem 
fi' 187, de 1988 (n' 366/88, na origem), de 13 
de setembro de 1988, pela qual o Senhor Presi· 
dente da República submete à deliberação do Se
nado a escolha do Senhor Roberto Pinto Ferreira 
Mameri Abdenur, Ministro de Primeira Oasse, da 
Carreira de diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular 
da China. 
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 1.5 horas e 5 mi· _ 
nutos) 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR 

DE IJ'IQ(IÉRITO 

Criada através da Resolução n' 
22, de 1988, destinada a investigar em 
profundidade as denúncias de lrregula
ridades, inclusive comapção na admúús· 
tração pública, ultimamente tornadas 
tão notórias pelos meios de comunica
ção. 

15' REUNIÃO, REALIZADA EM 
28 DE MARÇO DE 1988 

Aos vinte_ e oito dias do mês de março do ano 
de mil novecentos e oitenta e oito, às dezessete 
horas, na sala da Comissão d~ Finanças, presen
tes os Senhores Senadores José lgnáclo Ferieíra 
(Presidente), Carlos Chi_are\li (Rel-ª._tor), Mansueto 
de Lavor, Itamar Franco,Jutahy MagaJhães, Men
des Canale, Severo G_ome:;;_-e ·chagas Rodrigues, 
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, _ 
destinada a investigar em profuiididade as denún~ 
cias de Irregularidades, inclusive corrupção da ad
mihistração pública, ultimamente tornadas tão 
notórias pelos meios de cam~,.~_nicação~ 

Presentes. ainda, os Senhores Senadores Ro
nan Tito, Mauro Borge-s e Mário Maia. Deixam 
de comparecer, por motivo justificado, os Senho
res Senadore_s Jo,s_é Paulo Biso!, José Agripino 
Maia e Affonso Camargo. ·- ·--- ---

Havendo número regimental, o Senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos da comissão 
e solicita_ que seja dispensada a leitura da ata 
da reunião anterior que, logo-após, foi conside
rada aprovada. A seguir, convida o Coronel Walte:r 
Félix Cardciso, Diretor do Departamento de Segu
rança e Informações da Seplan, para tomar assen~ 
to à mesa. Apôs o juramento de praxe, inicia seu 
depoimento agradecendo a honra com que foi 
distinguido para ser ouvido perante a comissão 
e, em sua exposição, faz um breve relato sobre 
o Sistema NCJ<:ional de Informações, enfatizando 
ser a primeira vez que um dirigente de um órgão 
de informações depõe perante uma comissão de 
inquérito. Relata, as origens históricas das ativida
des das Divisões de Segurança-e Informações, 
esclarece que são órgãos ·de assessoramento Qi
reto aos ministros de estado, atuando de forma 
harmônica dentro da pasta e, integrada na filosofia 
que criou o SNI. 

Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória 
quando usam da palavra, pela ordem, os Senho
res Senadores Carlos Chiarelli, Itamar F'ranco, Ju
tahy Magalhães, Mansueto de Lavor, Mendes Ca~ 
nale, José lgnâcio Ferreira. severo Gomes e Cha-
gas Rodrigues. . 

Com a palavra, o Senhor Senador Mendes Ca- , 
nale, solicita cópia do Telex n~ 241, de 21 de 
setembro de 1987, enviado pela Agência Central 
do Serviço Nacional de Informações a.o Diretor 
do Departamento de Segurança e Informações 
da Seplan e, do trabalho apresentado pelo Coro-
nel Walter Félix, em resposta ao referido docu
mento. 

Com a paJavra, o Senhor Senador Carlos Chia
relli, solicita ao depoente que envie à comissão, 
c6pia do relatório apresentado pelo DSVSeplan, 
sobre a firma ConspJan. - --

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente encerra os trabalhos da <:omissão às vinte 
e__ uma horas e trinta minutos e, para constar, 
eu, José Augusto __ Paniss_et Santana. assistente da 
comissão, lavrei a presente ata, que lida e apro-
vada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação juntamente com o apanhamento ta
quigráfico. 

AND.'OÀATADA I5•REUNIÃODACOMIS· 
StÍO PARU!MENTAR DE INQUÉRTfO, CRIA
DA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N' 22, DE 
/988, DESTINADA A INVESTIGAR EM PRO
FUNDIDADE AS DENÚNCIAS DE IRREGU· 
v.RIDADES, INCLUSIVE CORRUPÇÃO NA 

·--ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ULTIMA· 
MENTE TORNADAS TÃO i'IOTÓRIAS PE· 
LOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINA· 
DA A ()(MR O DEPOIMENTO DO CORO. 

-./'iEL WALTER FÉLIX CARDosO, DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E 
I/'IFORMAÇÓES DA S_EP/.AN. OOE ![E PU
BUCA COM A DEVIDA AUTOR!ZAÇAO DO 
SENHOR PRESIDEIYTE DA COMISSÃO: 

Presidente.;_ "Senador José lgnádo Ferreira 
Relator: S_enador Carlos Chiarelli 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reu

nião.) 

O SR. PRESIDE_NTE "(Jose lgnádo Ferreira)
Declaro jnstaladqs os trab.a!Qos_ da presente reu
nião e indago dos Srs. Senadores se desejam 
ouvir a leitura da ata ou -se a dispensam. (Pausa.) 

Dispensada a leitura da ata, a Presidência c-o
mu!lica aos Srs, Senadores que acaba de receber 
- e· inclusive está confeÍ"indo a documentação 
concernente ao Ministério d~s_ Cç:omunicaçõe_s 
com oficio de S. Ex"_o Ministro daS Comunicações. 
Está sendo totalmente con'ferido o acervo rece
bido. 

A Presi_dência comunica também, que já se en
contra· d.es_de ontem, na cidade de Pinheiro no 
Estado do Maranhão, o Senador Maurício Corrêa 
com os seus Assessores. 

E$tando presente o Coronel Walter Félix, aPre
sidência solicita o seu c_on1Paredmento à Mesa 
para a tomada do juramento de S. S• 

Coronel Walter Félix, o art. 342 dO Código Penal 
dlspõe sobre as penas de falso testemunho e pre
ceitua o ~que seja falso testemunho, o que é segu~ 
ramente do conhecimento de V. s~ A Presidência 
indaga: V. s· jura dizer a verdade· sobre o que 
souber e lhe for perguntado? 

O SR. WALTER FÊLIX - Juro. -

O SR. PRESfi)E"fiTE\JOSéTQrláCio Ferreira) -
V. s~ po"de -tOmai aSsentO. - . 

CÕronerWalter, quaf o seu nome completo? 

O "SR. WALTER FáJX- Wa.lter félix Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE: (José: lgnácio Ferreira)-
Idade"? 

O SR. WALTER FÉLIX- 60 (Sessenta anos). 

O SR. PRESID.ENT.E (José lgnácio Ferreir~)
Estado ciyil? 

O SR. WALTER FÉUX- Casado .. 

o SR. PRESIDENTE: (José lgnácio Ferreira)-
Onde reside V. s~? - ---

O SR. WALTER FÉUX-Em Brasília, Distrito 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José IQnácio Ferreira)-
v. s• poderia fornecer o endereço? 

O SR. WALTER FÉLIX- Setor Habitacional 
Individual Norte, Ql~14, conj. 5, casa 23. 

O SR: PRESIDENTE (Jo~ lgnácio Ferreira)
Atualmente, onde V. S• exerce. a. sua aiividade? 

O SR. WALTER FÉUX-Seplan/PR, como Di· 
reter de Segurança e Informações. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Na Seplan? 

O SR WALTER FÉLIX- Sim, Excelência 

O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Coronel Walter, solicito que-responda se é a:migo 
íntimo ou inimigo d_essas pessoaS a -que me vou 
referir_: V s· é amigo íntimo ou inimigo do ex-Mi-
nistro Aníbal Teixeira?· - · 

- O SR_- WALTER FÉLIX::._ Não sou nem affiigo 
íntimci, nem 1niin~g_?'. de·~. Ex· 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
E do Dr. Michal Gartenkraut? 

OSR WALTER FÉLIX- Não_sou nem amigo 
íntimo, nem inimigo do Dr. MiChal Gartenkraut. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
E dÇ> Dr. Lúcio Veríssimo? 

__ O SR. WALTER FÉQX___::-Não sou nem amigo 
íntimo, neiJl inimigO do Dr. LUcia Veríssirno. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
E- do Sr. Sérgio Menin Teixeira? 

OSR~WALTERFÉLIX-Não_oconheço,Exce
lência. 

O SR. PRESIDEtffÉ (José lgnácio F erreifr:i}-
E do Sr. Alerlcar Guimarães? · 

_Q SR. WALTER FÉUX-Não o conheço, Exce
lência __ 

O SR. PRESIDENTE (José lgriácio Ferreira)
E o Sr. José Gomes GracioSa, prefeito de Valen
ça-RJ? 

O SR. WALTER FÉUX.:._ Não o conheço pes~ 
soalmente. 

-o SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Coronel Walter, na primeira fase do seu depoi
mento, a Presidência solicita que V. S' faça, num 
breve espaço de tempo, uma exposição acerca 
do que conhece reJadonado com o episódio que 
está sendo objeto ae investigação. 

O que está sendo objeto de investigação pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito diz respeito 
à intermediação de verbas no Serviço Público Fe~ 
deraJ. E mais precisamente, no que toca à partici
pação ou ao depoimento de V. S• quanto à inter
mediação de verbas no âmbito específico da Se
plan. Tem a palavra V. S• 

O SR. WALTER _FÉLIX- Inicialmente, gosíiuia~ 
mos de externar os nossos agradecimentos ·ao 
Sr. Presidente e aos demais integranteS-da Comis
são Parlamentar çl_e lnquérito do Senado Federal, 
pela oportunidade que nos proporcionam de 
comparecer perante esta Comissão, onde preten-
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demos contribuir para cúnpliar o entendimento 
do papel do Órgão que dfnjo, nO quaaro das at1Vi
dades da Seplan/PR e do Sistema Nacional_ de 
Informações, como também subsidiar, - na me
dida do nosso conhecimento e competência fun
cional, os trabalhos de V. ~ na apuração de 
desvios na liberação de recursos públicos a fundo 
perdido. 

As colocações que a seguir farem9s,_ soºre o 
SIStema Nacional de Informações, tomam-se per
tinentes mi- medida em que __ esta é a primeira vez 
que um dirigente do órgão de informaçõ_es tem 
o privilégio de expor, para integrantes do Senado 
Fecferal, o significado da"s Divisões de S.egurança 
e Informações (DSI) - e das ativfdades por elas 
desenvolvidas no c-ontexto de um ministério civil. 

Rapidamente, vou abordar um aspecto de natu· 
reza histórica que, de certa forma, está ligado à 
origem. 

Essas atividades tiveram início em 1987, quan
do, pelo Decreto n~ 17.999, de 1927, o governo -
brasileiro instituiu o Conselho de Defesa Nacional, 
órgão colegiado, consultivo,_ criado com ~ fin_alj~ 
dade de estudar e coordenar as informações so
bre questões de diversas naturezas, todas relacio
nadas com a: defesa do País. 

Seís anos mais tarde, em 1934, por intermédio 
de outro decreto, o Governo Central aprovou a: 
Organização do Conselho de Defesa Nacional -
CDN e criou nas estruturas organizacionais dos 
ministérios civis, as "Seções de Defesa Nadaria]", 
com a fmalidade de tratar das questões do respec
tivo ministério que se referissem à defesa nacio
nal. A essas "secções" foram atribuídos encargos 
hoje relacionados dentre aqueles tratados na ativi
dade de moblllzação nadonal. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, verificoa-
se a evolução do conceito de defesa nadonal 
para o de seg-urança nacional, este mais abran
gente, pelo que o Governo Federal, por intermédio 
do Decreto-Lei no 4.783, de 1942, organizou o 
Conselho de Segurança Nacional e manteve, na 
estrutura organizacional dos ministérios_ civis, as 
secções de segurança, cabendo-lhes, em linhas 
gerais, os mesmos encargos anteriormente atri· 
buídos às SecçOes de Defesa Nacional que as 
antecederam. 

Em 1946, estabeleceram-se as atribuições do 
Conselho de Segurança Nacional - CSN e de 
seus órgãos complementares, dentre estes as se
ções de segurança nacional dos ministérios civis, 
definindo suas atribuições no campo da segu
rança nacional em temp-os de paz ou de guerra, 
assim como, dando-lhes competência para as li
gações necessárias, dentro de seu respectivo mi
nistério, com a se-cretaria Gerãl do Conselho de 
Segurança Nacional e com outros ministérios d· 
vis. 

Obviamente, já àquela época, identifica:se uma 
ativtdade de natureza sistémica. 

Em 1959;-rfíãls uTrideCietó-dis-pôr sobre a erga· 
nização e regulou as atribuições das seções de 
segurança nacional, incorporando inovações den~ 
tre as quais a criação de um setor de informações 
e a execuçâo -de trabalhos de planejamento para 
mobilização nacional. 

Vale lembrar que estamos falando no tempo 
do governo ~uscelino Kubitschek. _ 

Mais tarde, -com a criação do Serviço Nacional 
de lnformações, Lei n" 4.341, de 1964, e a neces-

sidade preponderante das informações de segu
rança inte-ma que a cçnjuntura exigia, passou o 
governo a g;er _assessorado_ em informações dire
tamente por aquele órgão que assumiu o encargo 
de centralizá-los a nível nacional. 

~Três anos após, pelo Decreto n~ 60.940, de 
1967, as Seções de Segurança Nacional dos mi· 
fiistérios civis foram transformadas em Divisões 
de Se,gui'ança e Informações, passando à condi
ção de órgão de assessoramento direto e imediato 
aos respectivos ministros, em decorrência do dis
posto no Decreto-Lei n" 200, do mesmo ano. 

É "importante que registremos que, até então, 
a subordinação aos respectivos ministros de Esta· 
do dos ministérios civis, das "SeÇões de Defesa" 
e, posteriormente, das Seções de Segurança Na
cional, era implícita passando tal subordinação 
a ser explicitada _em texto legal a partir de 1967. 

-Ai_ndÇt _em 1967, foi criada, no caso particular 
da:: Sepl3n a DMsão de Segurança e lnform_ações 
do então Ministério do Planejamento. 

Nesse mais de meio século de existência, as 
estruturas hoje ·representadas pela Divisão de Se
gurança e Informações consolidar~m uma filoso
fia de trabalha, cujá principal caracteristica é se 
apresentarem infensas aos aspectos político-con
junturais ·no desempenho de seus encargos de 
atender às necessidades governamentais de defe
sa e posterion:nente de segurança, de imobiliza
ção nacional e de informações. Abrindo um pa· 
rêntese, as informações devem s~r entendidas 
sob a sua acepçã-o de inteUigence. Não há no 
português um vocábul9 mais preciso. 

11-MISSÕES, VINCULAÇÕES, ENCAR· 
GOS 

Mencionados estes aspectos {a que acabei de 
me referir), que demonstram a existência de uma 
tradição nas atividades voltadas para a defesa, 
sé.Q'Ui"anÇã----e-mõbilização- nacionais, atribuídas às 
estruturas criadas nos ministérios civis que ante
cederam as atuais DSl, julgamos oportuno abor
dar as missões, vinculações e encargos desses 
órgãos, hoje reguladas basicamente pelos dispo· 
sitivos dos Dec. 75.524 e 75.640, ambos ae 1975. 

As DSI, Divisões de Segurança e Informações, 
cOffio órgãos ·centrais dos sistemas setorlais de 
informações e contra-informações dos ministé
rios civis - abrindo um outro parêntese, obvia~ 
mente, em Cada minístério civil, existe um sistema 
setorial de inforinaÇóes e contra-informações -, 
têm como missão o assessoramento direto e ime
diato aos respectivos ministros nos assuntos perti· 
nentes à segurança nacional, à mobilização e às 
informações. Textualmente, diz o De_c. 75.640/75 
em seu art. 19

: 

--"As Divisões-de Segurança e Informações, 
órgão central dos sistemas setoriais de infor
mações e contra-informações dos ministé· 
rios civis, são subordinadas aos respectivos 
Ministros de Estado e encarregadas de asses-

- sõrá-!Os dfretainente em todos os assuntos 
pertinentes à segurança nacional, à mobili· 
zação e às informações." 

Podem as OS! desempenhar outros encargos 
ou tarefas específicas atribuídas ou delegadas pe
Jo respectivo Ministro de Estado, desde_ que_ as 
mesmas não conflitem com os arts. 26-e 27 do 
mesmo decreto que veda às DSI as atividades 
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de cunho policial. Textualmente, os seus arts. 26 
e 27 dizem: 

Art. 26, 

"O pessoal lotado nas Divisões de Segu
rança e Informações e Assessorias de Segu
rança e Informações (que fazem parte do 
sistema setorial) não pode ser designado pa· 
ra integrar comissões de inquérito ou de sin
dicância;" 

Art. 27, 

"As Divisões de Segurança e Informações 
não podem receber encargos policiais nem 
Ser respolisáveis pela segUrança física de 
pessoas ou instalações, salvo as indispen
sáveis à segurança orgânica da própria Divi-
são." -

Sinteticamente, podemos concluir que a OS! 
são órgãos de assessoramento __ institucionais de 
apoio ao processo decisório setorial, com encar· 
gos de produzir conhecimentos específicos em 
sua área de competência para subsidiar- as deci
sões do respectivo Ministro de Estado. Não partici· 
pam diretamente do processe decisório nem têm 
poder de polícia. 

III-VINCULAÇÕES 

A legislação vigente atribui às DSI. além da vin
culação diieta ao respectivo Ministro de Estado, 
mais duas outras de caráter técnico: 

Como integrante do Sistema Nacional de Infor
mações, as DSI estão sujeitas à orientação norma· 
Uva, à supervisão técnica e à fiscalização espe
cífica do Setviço Nacional de Informações_ (SNl), 
nos termos do Dec. 75.640175 que aprova o regu
lamento das Divisões de Segurança e Informa-
ções. _ - --____:____= _ _ _ - _ 

Nos assuntos concernentes à mobilização na· 
donal, outro decreto do mesmo ano (Dec. n" 
75.524n5) determina que as DSI, recebam orien· 
tação normativa, supervisão técnica e fiscalização 
específica da Secretaria Geral do Conselho de 
Segurança Nacional o que se constitui no seu 
terceiro elo de vinculação. 

Não pretendendo ocupar mais tempo dessa 
Comissão gostaríamos de apresentar apenas_ as 
seguintes conclusões: 

As estruturas ministeriais hoje represen· 
tadas pelas DSI têm uma tradição demais 
de 60 anos; 

A atividade de informações constitui-se em 
instrumento posto à disposição- das auto ri· 
dades para assessorá-las nO planejamento, 
execução e acompanhamento de suas polí
ticas; 

Em cada ministério as atividades da DSl 
devem estar compatibilizadas com as dos 
demais órgãos integrantes, sem sobrepor-se 
a qualquer um deles, mas interagindo har
monicamente com os mesmos. Seus traba· 
lhos buscam à preseJVação e o aperfeiçoa
mento das instituições e se alicerçam no sen
timento de servir <:om lealdade a causa públi-
ca-e ao Governo. -

As DSLsão órgãos de assessoramento di
reto e imediato aos Ministros de Estado, 
atuando de forma harmônica dentro da Pasta 
e integrada na filosofia que crio_u_o Serviço 
Nacional de Informações, quando a própria 
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legislação que o instituiu imprimiu-lhe o s_en
tido claro e preciso de órgão de assessora
mente ao processo decisório nacional, ve
dando-lhe qualquer ação executiva nesse 
processo; 

Essa filosof~a, realmente, é muito importante 
porque traduz uma_ forma de_ pensar, no tocante 
às atividades que estamos tratando. 

Os conhecimentos produzidos pelas DS! 
dependendo da avalia_ção realizada quanto 
à natureza ou finalidade do assunto e da esti
mativa dos prejuízos que seu conhecimento 
não autorizado possa causar a pessoas, enti
dades ou aos interesses nadonais, normal
mente são revestidos de sigilo, o que é regu
lado pelo Decreto no 79.099177 (6-1-77), que 
aprovou o "Regulamento para Salvaguarda 
de Assuntos Sigilosos (RSAS). 

Assinalamos, finalm'ente,_que a DSJ!Seplan, de
senvolve suas atividades de acordo com um Plano 
de Trabalho elaborado de forma harmónica com 
a atividade-fim da Se"plah/PR que é submetido 
à consideração do Ministro dé Estado-para apro
vação. Este Plano .de Tra_balho orienta os esforços 
da DSI _como Órgão Central do Sistema Setorial 
de Informações e dos demais órgãos que o com
põem. 

Cóncluindo agradeço a atenç_ão de, V. ~~ e 
espero que essas palavras iniciais possam_ ter con
tribuído para uma melhor apreciação do papel 
da' DSVSeplan!PR no caso no âmbito da Pasta 
e do Sistema Nacional de Informações. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)"- Sena
dor Carlos Chiarem, V. Ex· está Com a palavra. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Cll.iclrelfi)- Si". Presi
dente, em primeiro lugar, gostaria quev. Ex• solici· 
tas se ao depoente, tendo em vista que S. S• utilizou 
o tempo disponível para fazer uma apredação 
e uma exposição sobre a filosofia, a estrutura, 
e a origem histórica -da DSl, do próprio sistema 
de informações, lato sensu e de maneira sumá
ria, como poderia ser numa CPI, se S. Sf teria 
a possibilidade num prazo, numa exposição breve, 
nos dizer o que sabe, o que soube, o que se 

· recorda com relação ao episódio especffico -daS 
seguintes questões: 

1 ~ - A denUncia da intermediação de verbas 
públicas, de ganhos, com lucros obviamente ini· 
dôneos, por parte de autoridades públicas, na área 
da Seplan. 

2-;- - A questão de que ess_e fato tenha moti
vado, quer por denúncias públicas, quer pelas 
divulgações da imprensa, ações de apuração ou 
levantamento de situação por parte da DSI. Em 
que ponto, em que momento, de que forma a 
DSI tomou conhecimento, se é que tomou e, to
mando conhecimento, que medidas realizou com 
relação a esses fatos. Então, _a açãO da DSI sobre 
esses fatos. 

3? - O tipo de funcionamentO. Como fun'dQ
nava a Seplan, particularmente. Como eram as 
relações, Gabinete_ do Ministro e Ministro com a 
Secretaria-Geral; órgãos e Setores, pelos quais, 
deveria fluir o conjunto d~_ processos que afinal 
desembocavam na Presidência da República, 
com yis4Js à Jiberaç~o d_e verbas e. à, captação 
de recursos. 

Outra questão, V. s~. Sr. Depoente, nos dizia 
que a DSI é um órgão de assessoramento direto 
do Ministro de Estado e, no decurso dos depoi
mentos aqui levantados e, inclusive, compulsando 
os da Cãniara, verificamos que tardaram, se não 
me falha a memória, seis meses, para que hou
vesse unn:ontato direto e pessoal do então Minis
tro Aníbal Teixeira com V. s~ Por quê? Como expli
car esses _seis meses que é, praticamente, mais 
da metade da gestão que S. Ex', à épocã, teve 
sem um contato diret_á com o órgão de informa- _ 
ções. que tem, precipuamente, por definição legal. 
a Condição de assessoramento direto do Ministro? 
Nesse período, a quem se reportava o titular do 
Departamento de SegUrança e lnformaçao, já que 
cantata não tivera e sequer tivera a oportunidade 
de um diálogo pessoal com o Ministro? 

Aguardarei 8;S suas manifestações. ExiStem al
gumas Outras perguntas _que farei, a posteriori, 
depois de ouvir as respostas de V. Sf sobre estas. 

--b sR: WALTER FEUX- Senador Carlos Chia· 
relli, vou procurar responder às perguntas que 
V. Ex" alinhQ.u, çomeçandq, obviamente, pela pri
meira. O conhecimento sobre _denl!ncias, no to· 

-êante ab manuseio de verbas públicas ou gestão 
de verbas públicas, é algo que não constitui, pro-

- priamelite, novidade; é algo que, periodicamente, 
a imprensa, de uma forma ou de outra, aborda, 
mostrando, a nível de suspeição ou a nível até 
de denúncias veladas, a propósito do manuseio 
de recursos públicos. É assunto de preocupação 
constante dos_ órgãos responsáveis pela atividade 
de informações, e de segurança, todos eles no 
seu Sistema Nacional de Informações, inclusjve 
do órgão que é responsável pela orientação de 
todo o sistema. Entretanto, essas denúncias difi
cilmente se respaldam, como aconteceu no caso 
específico da Prefeitura Municipal de Valença, 
num dado concreto, em que o Sr. Prefeito, de
monstrando uma coragem invulgar, arrostou com 
a denúhcia, reuniu provas e as apresentou às auto· 
ridades. Então, constituiu-se assím um caso ím
par, que eu tenha conhecimento, desculpem-me, 
na administração brasileira, de um caso de denún
cia que teve início, meio e fiin. 

Então, respondendo à pergunta de V. Ex•, preo
cupamo-nos e muito. O diticil, realmente, é com~ 
provar as denúncias, salvo quando, no caso espe-

- cífico como o desta Prefeitura que acabei de citar, 
ocorre uma situação sui generis, qual seja a do 
Prefeito envolvido, no bom sentido, no processo: 
ele denunciou, reuniu provas e as denunciou às 
autoridades competentes. 

Acredito que a segunda parte da sua pergunta 
já esteja abrangida pela primeira, qual seja a parti
cipação das DSl em termos de preocupação. Mas, 
no tascn~sp~cíffco de Valença, que acredito que 
esteja niotivando bastante V. Ex", convém que 
se acrescente mais alguma coisa, porque acho 
que, de pronto, colocaremos muitos assuntos nos 
devidos tennos. 

T omaffios conhecimento do assunto em face 
·da noticia publicada em um periódico, ou seja, 
em utn jornal, mais precisamente em O Globo. 
Isto ocorreu nO dia 16 de setembro do ano pas
sado. 

No_dia 17 de setembro, fui chamado pelo Sr. 
Ministro-Chefe, interrompendo esse ato de quase 
6 meses - não chegou a 6 meses, mas quase 
6 rileses- em que não tivemos um conta to como 
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seria adequado a uma atividade de asseSsora
mente direto e imediato. Nessa oporturiid<ide, o 
Chefe de Gabinete do Sr. Ministro entregou~me 
duas relações para sere~p analisac!_as. Então, um 
trabalho distinto daquele que supostamente teria 
ocorrido. · - -- -----

No Ciiã 21 de setembro, a Divisão de Segurança 
e Informações recebe uma solicitação, na Agência 
Central do_Serviço f:iacionarde Informações, que, 
pelo seu conteúdo, abord.cwa P problema das de· 
núncias máis especificamente no quadro da Se
plan. Essa solicitação foi, de pronto, _levada à con
sideração do Sr. Ministro, porquanto, coffio um 
elemento integrante da Seplan, não poderia en
tender-me com_ diferentes secretarias, ex~S~Cre
taria geral, se fosse o caso, sem dar ciência a 
S. Ex' do que se_ tratava, 

Na oportunidade. recordo-me que, ao comen
tar o conteúdo da solicitação, mencionei para o 
Sr. Ministro que provavelmente o cas_o de_Vale_nça 
estaria incluído. O Sr. Ministro me disse que estava 
tudo bem. Conseqüentemente, foi deSencadeado 
um trabalho de levé)ntame:nto de dª-dqs para res
ponder ao solicitado. 
· No dia 28 de setembro, terminado o trabalho, 
fot remetido o mesmo à Agência Central do Ser
viço Nacional de lnformaç_ões. E, dois dias depois, 
cópia do documento foi encaminhada ao Sr. Mi~ 
nistro para que S. Ex• tivesse conhecimento do 
que havia sido elaborado a propósito do assunto. 

GOstaria, se o _Sr. Senador e o Sr. Presidente 
me permitirem, de acrescentar um pouco mais 
a propósito de Valença. 

Vale a pena recordar, para quem_ teve acesso 
ao processo da Prefeitura Municipal de Valença, 
o chamado ''PrOcesso de Valença .. , que a data 
do oficio de reê(Uisição dos recursos é de 16 de 
julho de 1987. Conseqüentemente~ uma data bem 
anterior àquela em que tomamos conhecimento 
do caso relacionado com Valença.-

Mats ainda, merece ser citado aqui que, neSse 
interregno, ou seja, nesSe êspaç:o de tempo entre 
16 de julho e 17 dê setembro;-qUando estiv-e com 
o Sr. Ministro, a DSVSeplan recebeu solicitação 
específica para trabalhar numa denúncia qUé-che-

- gara às mãos do Gabiilete e que me foi repassada 
pelo Chefe de Gabinete, abordando uma firma 
de "nome-·ConSplan. POsso citá-la porque já está 
sobejamente citada na imprensa, 

A primeira denúncia, com_ dados incompletos, 
e qtie inotivou um_ trªbalho da Divisão a propósito 
do assunto. Não chegamos a·resultados conclu
sivos, que permitissem a caracterização de qual
quer indício de_ligação entre a firma _citada e qual
quer funcionário da Seplan, mais especificamente 
de uma área que o Sr. Ministro tinha interesse 
que fosse _visto. No dia 18 dt;! _agosto, vejam os 
senhores, recebemos mais c;fuãs denúncias, tam
bém transmitidas pelo Chefe de Gabineíe_da Se
plan, tratando ainda da firma Consplan, já, agora, 
como atuante em Fortaleza e Belo Horizonte -
a primeira denúncia se t'eferia a Brasflia. Nova
mente foram reencetados os reforços e, encur
tando, para permitir que outras perguntas ·sejam 
feitas, nada de conclusivo foi igualmente ·encon

- ti-ado.- Mais, ain-da, os dadoS da firnia Consplan, 
que me havfairi SlCfo passados peJO Chefe de Gabi
nete, realmente não correspondiam àquilo que 
se pretendia. f'1ão que houvesse má-fé, eram in
corripletÇ~s. PoSteriormente, foi possível constatar 
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a existência, não de uma, mas de 4 ftrrnas com 
o mesmo nome, e mais alguns adjetivos, qUe 
trabalhavam em setores semelhantes. Evidente~ 
mente, multiplicando por 4 as direções de atua
ç:ão, e ensejando que se perdesse o fator oportu
nidade que teria início em julho. 

Prosseguindo - Sr. Senador Carlos Chiarelli, 
se porventura não completei, o senhor, por genti
leza, retome ao assunto. O tipo de funcionamento 
da Seplan. Particularmente, no que diz respeito 
às ligações do Gabinete do Ministro e _do Secretá
rio-Geral, devo dizer que a impressão-- isto é 
uma impressão, porque não tive dados imediatos, 
concretos, nunca estive presente - é de que as 
relações não eram boas, havia um clima de difícil 
reJacionamento de parte a parte, sem que isso 
absolutamente tivesse fugido a um mínimo de 
urbanidade. A propósito da pergunta relacionada 
com assessoramento imediato, tendo em vista 
que foi mencionado, na Comissão de Fiscalização 
e Controle, que DSLISeplan, o seu Diretor t1ão 
teve cantata com o Sr. Ministro por um prazo 
que foi de quase 6 mesés. Devo acrescentar que 
isto ocorreu em função de vários aspectos que 
reputo importantes e vou relatar. Primeiro, o Sr. 
Ministro Aníbal Teixeira, chegou à Seplan procu
rando imprimir uma dinâmica nova e procurando 
ganhar, produzir o máximo no menor tempo pos
sível. Em fazen-do assim, o Sr. Ministro partiu, de 
imediato, para um plano de ação governamental, 
plano este que absorveu sobejamente o tempo 
disponível do Sr. Ministro. Era dificílimo conseguir 
um cantata com ele, por várias vezes tentei; au
diências foram marcadas e, posteriormente, des
marcadas, em função de outros contatos que o 
Sr. Ministro teria que manter, inclusive fora da 
Seplan e também fora de Brasília. Então, este 
plano de ação governamental absorveu muito o 
Sr. Ministro. E a terceira ré.zãõ que considero mui
to relevante é o fato de o Sr. Ministro, mercê das 
circunstâncias, da dinâmica própria que imprimiu 
à gestão política da Pasta, viajar com uma fre
qüência relativamente grande. Em função disSo, 
o número de dias que passava em Brasília, a sua 
agenda ficava sobrecarregada de cantatas que 
eram procurados por Parlamentares, quer sejam 
Deputados, quer sejam Senadores, e mesmo Pre
feitos, a propósito, obviamente, de buscarem al
gum recurso para as suas bases ou as suas ori
gens. Ainda falta aqui um detalhe: a quem se 
reportava nesses 6 meses. Nesse período que é 
superior a 5 meses, o Diretor de Segurança e 
Informações prosseguiu produzindo documentos 
de interesse - porque o Diretor julgava assim 
-do Sr. Ministro e esses documentos eram enca
minhados ao Sr. Ministro. Então um elo através 
de documentação, obviamente subsidiária para 
aspectos de natureza decisória, era fornecido ao 
Sr. Ministro através de documentos. Acredito que 
tenha abrangido a maior parte. Se não o fiz, o 
senhor tem plena liberdade para retomar. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
V. Ex- tem a palavra. 

O SR. RELATOR (Cclrlos Chiarelli) -Gostaria 
que V. s~ nos dissesse - vou começar de baixo 
para cima - se esses documentos que eram 
produzidos pela DSI, nesse período de 5 meses, 
onde não houve cantata pessoal, que diziam res
peito a assuntos da área pertinente à própria DSI, 
de interesse, presum!velmente, do Ministro de Es-
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tado, já que não havia esse cantata, esse despa
cho pessoal. essa presença pessoal, esses docu
mentos chegavam ao Ministro de que forma, por 
intermédio de quem? 

Q SR. WALTER FÉUX- A documentação era 
entregue ao Chefe de Gabinete e este, na primeira 
op-ortunidade repassava os documentos ao Sr. 
Ministro~ 

O SR. RELATOR (CarloS Chiã.reni)- Quem 
era-o-Chefe de Gabinete? 

O -SR. WALTER FÉUX - Era o Doutor Lúcio 
Veríssimo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E desses 
documentos que eram entregue_s a ele e que ele 
estaria levando ao Ministro voltavam informações, 
orientações, diretrizes, de maneira que se sou
besse que havia um caminho de duas mãos? Co
mo era o processo? 

O SR. WALTER FÉLIX - Não. Durante esse 
periodo em que eu nãcr tive um cantata direto 
com o Sr. f.1.inlstro, não tive um feed-back ou 
retroalimentação dos trabalhos que foram realiza
·dos e encaminhados a S. Ex• 

_Q __ ~__FELATOR (Urios Chlarelli) - b per~ 
gunta que lhe faço está vinculada ao próprio de
poimento do ex-Ministro feito à Câmara dos De
putados e, por isso, me parece de extrema perti
nência. inClusive porque V. S• acaba de nos dizer 
que realmente não houve contato pessoal, mas 
isso não lhe tirou da permanente atuação, no que 
tange às obrigações funcionais e à cobertura da 
área pertinente ao DSI, produzindo documentos 
e fazendo chegar ou tentando fazer chegar ao 
Ministro, ainda que não tenha havido retorno atra
vés do Chefe de Gabinete, Sr. Lúcio Verissimo. 

O entãO Ministro Aníbal T eixelra, ao depor na 
Comissão de Fiscalização da Câmara, disse que 

-na verdade nunca encontrou de parte da DSI a 
eficiência necessária para fazer as investigações 
adequadas e, inclusive, usou e citou uma frase 
atribuída ao falecido Deputado e ex-Governador 
Carlos Lacerda, q~~ teria dito alguma vez, não 
sei se realmente ele disse ou não, estou me lou
vando das palavras do Dr. Aníbal Teixeira, que 
o sistema e o seJViço de informações normal
mente_ não funcionariam às segundas-feiras por
que era dia que não tinha jornal, limitando as 
informações, como se essas fossem exclusivas 
.das captadas do publicado na imprensa. 

Isso traz uma idéia da valia que poderia dar 
(ou que não dava) o Ministro a esse tipo de infor
mações ao trabalho feito pela DSL Será por isso 
que não havia retomo daquilo que era encami~ 
nhado ao Ministro? Será pelo fato_ de S. Ex" ter 
esse conCeitO da utilidade das informações? 

O SR. WALTER FÉLIX-Ilustre Senador Carlos 
Chiarem, v.-Ex" coloca uma questão que é muito 
importante para ser abordada aqui. É o seguinte: 
o retomo se faria na medida em que os trabalhos 
produzidos, realmente, _gerassem uma necessi· 
dade de um retomo; eram de natureza informativa 
e, de Certa forma, visavam subsidiár trabalhos em 
curSO_,--inclusive na elaboração do Plano de Ação 
Governamental. Então, eram -digamos - sub
sídios colocados nas mãos do Sr. Ministro e não 
propriamente frutos da imprensa, como foi feito 
uma referênciá, não porque desconsideramos o 

trabalho da imprensa; pelo contrário, achamos 
que o ·trabalho da imprensa é muito importante, 
o difícil é saber avaliá-lo. É saber retirar desse 
emaranhado de informações que a imprensa, dia 
a dia, nos diferentes periódicos, revistas e-jornais, 
enfim, tudo que ela coloca nas mãos das pessoas 
que têm acesso, retirar aquilo que é válido e que 
possa subsidiar algo Que é importante ou algo 
em pauta ou algo- a ser considerado por uma 

__ autqridade. Aí é que está a grancte diferença. En
tão, a existência do material ii-lformativo, inclusive 
nos jornais, nas revistas, negá-lo seria até um con· 
tra-senso. 

A propósito do retorno, realmente, não se justifi· 
caria um retomo, porque não se tratavam de ca
sos específicos que justificassem - digamos -
uma resposta imediata. 

Mas, eu gostaria de acfescentar algo mais,_ Sr. 
Senador. Na realidade, obviamente, o Sr. Mlrustro 
contava com uma assessoriã., uma assessoria 
gran.de."Asse-ssorfa esta que, eVidentemente, fazia 
a triagem dos assuntoS que deveriam ser tratados 
com o Sr. Ministro. O Sf. Ministro, a despeito de 
ter uma pauta de trabalho que_ começava normal· 
mente às--s-horã.s déi nianna e, por vezes,_às 10 
horas da noite, ainda não tinhã acabado, isto en
tremeado cOm viagens sistemáticas QUe ele fazia; 
a despeito diSso, essa assessoria buscava fazer 
uma triagem para que os assuntos mais perti
nentes e mais importantes chegassem ao· Sr. Mi
nistro. Não posso garantir até onde esta assessoria 
tenha trabalhado, no sentido de que não tenha 
exigido"nenhum feed~back que não era tão im
portante mas, também, para que justificasse um 
chamamento do Sr. Ministro para com o seu dire
tor de Segurança e Informações, no sentido de 
assessorá-lo devidamente. _ _ 

Mas, a propósito do assunto, cabe mencionar 
o seguinte: um dos aspecto_s que eu considero 
capital é, realmente, o processo relacionado com 
a Prefeitura Municipal de Valença. CorilO -eu já 
cftei, no dia 16 de julho estava sendo assinado 
um ofício; obviamente, este oficio foi precedido 
de entendimentos. Alguém se entendeu com al
guém a propósito desse oficio, e este oficio n_ão 
surgiu do nada; ele surgiu fruto do entendimento 
de pessoas. 

Muito bem; a Divisão de Segurança e Informa~ 
ções é chamada ... 

O SR RElATOR (Carlos Chiaí-elli) - Descul
pe-me, eu não pude ouvir o inído da sua manifes
tação sobre esse ofício. O Sr. poderia retomar? 

O SR. WALTER FÉUX- Pois não. Retomando, 
eu queria caracterizar que o ofício que dá origem 
ao processo de Valença, ou seja, o ofício que 
faz uma solicitação de recursos, é datado dà dia 
16 de julho. Obviamente, antes de 16 de juJho, 
entendimentos devem ter sido feitos para que cul
minassem nesse oficio. Muito bem, eu acredito ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Um 
minutinho, Coronel, por favor, com a devida licen
ça do nobre Relator. 

V. S' falou em pessoas. Pessoas deveriam, antes 
do dia 16 de julho ou 17 de julho ... V. S' não 
sabe que pessoas foram essas? 

O SR. WALTER FÉLIX- Não sr., eu não sei. 
Di9-amos, assim: o acompanhamento que se veri· 
fica, inclusive a nível de imprensa ... 
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O SR. PRESIDENTE (1tamar Franco) - Não 
estou dizendo a nível de imprensa ... 

O SR. WALTER FÉUX- Eu não tinha conhed· 
menta. Eu não tinha o menor conh~cjmento da 
existência de que haviam recursos sendo repas
sados para Valença. E, mais ainda, eu não tinha 
o menor conhecimento de que S. Ext, o Sr. Minis
tro, naquela oportunidade, estava sendo vítima 
- na minha interpretação - de um abuso de 
confiança, em que pessoas ligadas a ele ou ao 
seu gabinete teriam trabalhado nesse processo, 
deixando-o, posteriormente, em situação cons
trangedora. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Senador, dá
me licença, porque é sobre esse ass14nto. -pãssa
dos tantos meses das denúncias do prefeito de 
Ya1ença, V. 8' que diz que leva muito em conside· 
ração as noticiaS dos jornais, a DSJ da Seplan 
nunca teve a preocupação de investigar, de averi~ 
gudar e nem procurar s_aber ~orno chegou esse 
ofíCio do prefeito de Valença na Seplan? Quem 
o levou, como deu entrada? Até agora nunca se 
preocupou em saber sobre isso? 

O SR. WALTERFÉUX-,-NobreSenadorJuta
hy Mag~lhães, a pergunta de V. EX• é murto impor
tante, vai permitir a colocação de idéias novas 
aqui. Eu meridOriéi -que havia, obviamente, um 
hiato em termos de relacionamento, diretor de 
Segurança e Informações com o Sr: Ministro, a 
quem devia Q_.assessoramento. Por outro lado, 
já caracterizei aqui que, em última instância, venliM 
cau-se um caso típico, quase de deslealdade para 
com o Sr, Ministro, por tratar-se de pessoas liga
das a ele, ou pertencentes ao se_u gabinete, num 
quadro desse, porque não vislumbraram que isso 
poderia ter sérias conseqüêndélls na imagem da 
Pasta e do próprio Ministro. Mas, eu devo dizer 
o seguinte; o Sr., por exemplo, abordou esse as
sunto que uma vez ventilado, obviamente nós de
veriã:mos nos interessar e- buscar dete(minados 
dados. Nunca conseguimos saber como_ -~ que 
o documento deu entrada na Seplan, não tivemos 
esse dado, não conseguimos saber isso, ·como 
o documento, o oficio em questão, deu entrada 
na Seplan. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Na Seplan não 
tem protocolo? 

O SR. WALTER FJ::UX- Sim Senhor, deu 
entrada pelo protocolo, mas quem o entr~gou 
eu não sei ess_e dado. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. S•, na 
linha desta questão, ao ser perguntado pelo Presi
dente, Senador José lgnácio, sobre a_s pessoas 
com quem manteria ou não relações pessoais 
de amizade, ou de inirTlizãde, foi citado o nome 
do Sr. S_érgió- Menin TeiXeira, _e- ·eu gostaria de 
saber, não sei se eu apanhei bem, o Senhor. não 
o conhecia, ou não o conbec_e? Poderia esclarecer 
sobre isso? · 

O SR. WALTER FÉLIX - Pois não Senador. 
O Dr. Séi'gio Menin Teixeira, hós-Viemos a·saber, 
mais tarde, após as denúncias devidamente caM 
racterizadas e assumidas pelo prefeito de Valença, 
nós_viemOs a saber, também pela imprensa, que 
S. Ex•. mari.teria ui'n vínculo familiar com o Si. 
Ministro. Até aí constituiu uma surpreSa, essa cir
cunstância. 
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Mas, respondendo ao ·que o Senhor. me perM 
guntou, eu nunca o vi na Se_plan, nunca o vi pesM 
soalmente, a não ser em imagens da televisão 
ou fotografiaS, ·por ocasfão dos trabalhos desta 
CPJ. Não posso acrescentar, com relação ao Dr. 
Sérgio-7~'~enin, mais do que já foi aditado pelo 
Departamento de Pessoal da Seplan, que é o ór
gão responsável pelo controle de pessoal da casa. 

. O _SR. _RELATOR (Carlos Chiare_lli) - E o Dr. 
Gilson Reis, o S_r. o conhece? 

O SR WALTER FÉLIX- Conheçoc 

O SR RELATOR (Carlos Chiarem)- Ele _ _é Dire
tor de Departamento de Pessoal da Seplan certo? 

O SR. WAl-TER FàJX- Certe>. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Gi\son 
nos ihformõU; nO decurso do seu depoimento, 
e depois quando aqui retomou para uma acareaM 
Ção com o próprio Dr. Sérgio Menin, que eu até 
recaPitularia. O Senhor. soube por ciência própria, 
ou soube por informação de imprensa que teria 
havido um prob!ema com relação às pastas fun
cionais de s_ervidores da Seplan, especificamente 
do gabinete do Ministro. 

O SR-. WALTER-FtLIX- Eu tive conhecimento 
de que pasta~s do Depãrtamento de Pessoal, ha
viam sido requisítadás, em nome do Sr: Ministro, 
sem saber quaf a razão, Isso nós não podemos 
ignorar, er_am 13 pastaS: Esse assunto_me foi co
muniCado pelo Dr. Gilson, eu tive: ciência, conse
qüentemente, através do Dr. Gilson, que haviam 
sido requisitadas 13 pastas. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Coronel 
Walter, o Dr. Gilson lhe deu_ ciêm;ia quando as 
pastas foram requisitadas, pelo fato de terem sido 
requisitadas, ou lhe deu ciência quando as pastas 

-requisitadas voltaram, mas não tantas quantas fo
ram requisitadas? 

OSR. WALTER FÉLIX-Eu achoqueeutenho 
que colocar o inverSo. Vamos_p_rçcurar responder. 
O Dr. Gilson me deu dência sem que, digamos, 
ao me comunicar este fato - ele não me comuM 
nicou, foiUmei cOnVersa in[ormi:ll em que foi men~ 
danada esta circunstância- e isto ocorreu numa 
époCã em CfUe-Cii-culaVa, ria seplan, uma preocUM 
pãçãO-de redução de efetivos, com o retorno de 
algumas pessoas às suas origens. Entâo, a pri
meira ilasão que me ocorreu é que este pessoal 
ésfãria~rio ccin(extci deste retomo ou seja, devolu-
Ção de pessoal às Origens. · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa CQn
versa em _que houve_ a Jnformação prestada pelo 
Dr. Gi!SÕn a V. s~. _aconteceu quando as pastas 
foram sollcitadas e não quando elas foram devo!· 
vidas? -

O" SR. WALTER ~tUX:- Não, Ex0,_só quando 
elas foram solii:itadasJ 

á_ SR. REW\TOR (Carlos é:hiarelli) - Foi-lhe 
dada al_guma informação, na ocasião. em que as 
pastas voltaram, se tinham_ voltado todas, se alguM 
ma tinha faltado?, Qua_l_~ra_ a_que tinh~ faltado, 
ou l1ão ho_uve continuidade no diálogo, no cantata 
a respeito deste a·ssunto com V._S', por parte do 
Setor de Pessoal? 

O SR WALTER FÉLIX- Não houve continui
dade, EJ,:~, _e_ eu- até me permito cor'npletar uina 
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pergunta que me foi dirigida pelo Senador Jutahy 
Magalhães, que é a seguinte: além do hiato de 
çoõtãtos com o Sr. Ministro, havia outro aspecto 
q~e-VaJe a pena ser ressaltado, aqui, que é o se
guinte: as instaJações da Divisão de Segurança 
e lnformã.çõeS -- -diga-se, onde eu trabalho -
ficam cerca de cinco ou seis km de automóvel 
do edifício-sede, ou seja, da Seplan. Isto, obvia
mente, limitava muito ....,.. e muito _llli!smp_ ~a 
minha possibilidade de saber o que estava ocor
rendo na Seplan no dia-aMdia. Havia ocasiões em 
que eu não podia ir à Seplan; conseqüentemente, 
havia um hiato em termos de qualquer novidade, 
enfim, "acompanhando o trabalho da Casa. Nós 
estávamos, àquela época, muito preocupados 
com o Plano de Ação Governamental: Esse plano, 
qué lôi-urit.lrabalho de peso, um trabalho muito 
grande, mereceu, se não me falh!:l a memória, 
três reformulações distintas, para que ficasse ade
quado aos recursos disponíveis, inclusive, à con
-cepção macroeconômica estabelecida pelo Mi
nistro Bresser. Então, todos esses lim[tadores co
mo que condicionav_am o _trabalho qa Seplan, 
dentro de uma dinâmica diferente. Estáv?mos 
preocupados, como já disse, em tomo do Plano 
de_Ação Govemarnenta,J. Por outro lado, não está
vamos, permanentemente na Sepla_n. A nossa ida 
à Seplan era episódica e, talvez, nun'l esforço mui
to grande,_de visitas dia sim, dia não, di~fiamente. 
Ê isSO qUe eu tenho a responder. 

O SR. RE.LJ\TOR (Carlos Chiarelli)- Coronel 
Walter, os episódios em relação às instalações 
ocupadas pm V. S• - e não apenas por V. s~. 
mas pelo setor que está sob sua coordenªção 
e chefia -, pertinentes a esta designação de área 
de OcupaÇãO~ jâ Chegaram aqui à CP!. A pergunta 
que se lhe faz é a seguinte, porque V. S• nos 
informa que estava muito envolvido num assunto 
de grande importância, que era a elaboração do 
Plano de Ação Governamental, matéria de maiof 
expressão, de grande significado, evidentemente, 
que implicava uma tentativa de ordenamento de 
um plano de governo e, obviamente, sobre ele, 
V. S• teria preocupações rhuito grandes. Mas, não 
parece, não se evidencia, quer do gabinete, quer 
do próprio Ministro, em nenhum momento qual
quer tipo de estímulo, de iniciativa, de medida 
para c_oio_car a DSI, que se mostra pressurosa 
e desejosa de atuar - e atua com relação ao 
PAG, mandando informações, ainda que não re
ceba respostas -, não se evidencie qualquer ini
ciativa do Ministro de Estado e do seu staff mais 
direto para acionar a DSI sobre um assunto que 

-esteve e estava nas manchetes dos jornais, cau
sando enormes prejuíZos quanto à imãgem moral 
da administração_ daquela pasta, daquela secre
taria de estado? 

A que se atribui o- fato de não estar ~cionada 
a DSJ? Ela não é especificamente para isso, mas 
também pode, e até deve, ser adonada em um 
caso_como esse. Perguntaria a V. s~, em primeiro 
lugar, há quanto tempo é chefe da 051? 

O SR. WALTER FÉLIX- Três anos. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• ini
ciou_ na DSI... 

O SR. WALTER FÊUX- Com a Nova Repú
blfca:. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiare!li) - Desig
nado, escolhido por qual ministro? 

O SR WALTER FÊUX- Ministro João SaYad. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarefii)- Cf pro
cesso de relacionamento funcional do Ministro 
João -sayad era idêntiCo ao procesSo fUncional, 
mais do que funcional, departamental, que ocor
reu no período do MinistrO Aníbal Teixeira? Gabi
nete do Ministro - DSI; Ministro de Estado -
Chefe da DSI, era a mesma coisa? 

O SR. WALTER Ft:UX - V. Ex" tocou em um 
aspecto que é realmente interessante. Tanto na 
gestão do Ministro João Sayad como na do Minis
tro Aníbal Teixeira havia dificuldades em se ter 
acesso ao Sr. Ministro. No caso__ do Ministro João 
Sayad, _em particular, devo lembrar que S. Ex• 
estava envolvido com o Plano Cruzado, não so
mente com a sua concepção, elaboração, instru~ 
mentalização e, mais tarde, na busca de um sen~ 
tido econômico na vida do País. 

Em fUnção desse e inliitos outros detalhes, o 
Ministro João Sayad tinha !Jma agenda extrema
mente difícil, não era fâcil falar~lhe. Então, já havia 
uma experiência no assuntá de ·que os contatos 
com o Sr. Ministro nãO éeirrlTáCefs--:l'fão ·me-Cãt.i~ 
sou surpresa quando, durante a gestão do Minis~ 
tro Anibal Teixeira, o mesmo, voltado para um 
plano de ação do GoVerilo e cOm-Viagens fre"qüen
tes, que por vezes_ o obrigava a ficar em Brasília 
três dias somente, com uma agenda que nonnal~ 
mente_ ia até as 1 Oh ou mais da noite, não me 
causou surpresa, repito, que fosse difícil conversar 
com o Sr. Ministro, por que realmente, Sr. sena
dor, é preciso se considere que também se eu 
tivesse feito um esforço no sentido de falar com 
o Sr. Ministro - porque eu era deteritor de -um 
conhecimento que S. Ex- precisava saber qual~ 
quer instante - acredito que conseguiria, mas 
não_ tinha nenhum conhecimento qu__e justifiCaSse 
o caráter de emergência que, mais ou menos, 
V. Ex• colocou na sua pergunta. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - A Per
gunta que faço é a seguinte: V. s· disse que no 
período João Sayad havia dificuldades, não havia 
cantata, por causa de outras razões vinculadas 
às atividades mútiplas do Sr. Ministro; mas no 
período J.oão Sayad havia Oas manchetes dos 
jamais, com a intensidade que ocorreu a partir 
de fim de agosto, sobretudo a partir de setembro, 
noticiários envolvendo fatos considerados delituo~ 
sos, fatos de intermediação e denúncias continua~ 
das na área do ministério. Naquela época, havia 
esse tipo _de problema? 

O SR WACTER-FELIX - Não, Senador, n-ão 
havia. A gestão do Sr. Ministro João Sayad -
gestão que reputo tranqüila com as atribuições 
prôprías do comandamento, juntamente com o 
Ministério da Fazenda, do processo econ6mico 
brasileiro,_ em termos de ajustamento e_que todos 
sabem, mercê de muito esforço~ não logrou o 
êxito que se esperava. 

Não tinha também, por ocasião da gestão do 
Minístro João Sayad, informação que justificasse 
um acesso a S. Ex• a despeito de uma ilgenda 
preestabelecida. 

O SR. RELA.TOR (Carlos ~Chiarelli)- Gostaria 
de fazer apenas mais uma pergunta: qUanto a 
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essa gestão da sala, não havia um bloqueio para 
que o setor de segurança e informação não ~sti~ 
vesse perto do Ministro? Não houve uma dificul~ 
dade na área do staff de gabinete, etc. como 
ficou, pelo menos, pr~sumido no depoimento que 
nós colhemos aqui de pessoal da AsseSsoria, que 
houve uma certa dificuldade para que a DSI pu
desse, não ficar a seis quilômetros, mas pudesse 
ficar, quem sabe, a sessenta metrOs ou a seis 
andares, sobretudo numa época de tantas denún
cias e inq_uietações que se presumiria que era 
importante a informaçã_o presente, atualizada e 
analisada? Não teria havido dificuldade dos seto
res a quem caberia diligenciar para colocar a DSl 
mais perto? v. s· não agiu para ficar mais próximo 
do Ministro. na época? 

O SR WALTER FÉUX- Sr. Senador Carlos 
Chiare/li, está abordando _um assunto que reputei, 
durante muito tempo, digamos assim, da vida 
doméstica da Seplan, qual seja distribuição de 
instalações, remanejamento de pessoal para um 
lado ou outro. Entretanto, como este assunto já 

- foi ventilado por depoentes que me antecederam. 
cabe uma explicação ma_is completa sobre o as
sunto. 

----Na primeira oportunidade que tive de falar com 
o-Sr. Ministro Aníbal Teixeira, logo após ele assu
mir a Pasta, tive o cuidado de colocar o meu 
cargo à sua disposição; porquanto o meu cargo 
é de confiança. S. Ex", depois de conversar comi~ 
go-acredito que tenha se considerado satisfeito 
com o tom da conversa, razão porque resolveu 
me confirmar no cargo - mas ainda, quando 
abordei_ especificamente um problema que era 
uma preocupação, há muito tempo existente no 
caso da Seplan, qual seja das instalações da Divi~ 
sãõ de Segurança e Informações estarem locali
zadas a uma distância muito grande do edifício
matriz, o Sr. Ministro me respondeu o seguinte 
-........ e eu recordo perfeitamente: "eu encaro com 

--giande simpatia o _seu pleito, mas _estamos estu-
dando o assunto como um todo. VQcê procura 
conversar com 6 Chefe de Gabinete a propósito 
do assunto." Realmente eu o fiz. Não imediata
mente. Decorrida uma semana ou dez dias, abor
dei o assunto com o Chefe de Gabinete _e, nesta 
abord~gem, ele me mostrou, de pronto, as_ dificul
dades com que ele se defrontava, tendo em vista 
que as solicitações eram maiores _que as disponi
bilidades. Era um fato realmente sabido. Procurei 
conduzir o assunto no sentido de que fosse arran
jada e distribuída urna sala para o Diretor da Divi
são de Segurança e Informações, para que ele 
não ficasse na situação de visitante- e usei esta 
eXpressão. O Si. Chefe- de Gabinete me disse o 
seguinte: ''você faz um expediente circunstancia
do e- encéiininha". Fiz um expediente circunstan
ciado e_encaminhei. Passadas aproximadamente 
três semanas, busquei novamente saber qual o 
resultado daquilo. Nenhum. Ele me disse que ti~ 
nha encaminhado_~ expediente para o Secr~tá~ 
rio-Geral, porque havia sido delegado o problema 
das instalações à Secretaria Gera1 da Pasta. O 
que era óbvfo. Era um assunto altamente perti
nente. ConseqO.entemente, busquei contato com 
o Sr. Secretário-Geral a respeito do assunto. Nin
guém conseguiu localizar o expediente que teria 
sido encaminhado. Razão por que achei prudente 
fazer _outro. Foi feito outro expediente circuns~ 
tandado, caracterizando as razões que levava 
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àquele pleito. O Sr. Secretário~Geral ficou de estu
dar o assunto e realmente se manteve nessa posi
ção de estudos. Até que, mais pre<:isamente no 
dia 1_9-9~87, recebo do Chefe de Gabinete-do Sr. 
Secretár!Q-G"eral um memorando interno nos se
guintes termos-: 

"Incumbiu~me o Secretário--Gera) da Seplan/BR 
de informar a V. S' que foi distribuído a esta divisão 
O conjunto daS salas 668", no 69 ai1dar;-Bloco "K .. , 
no Edificio sede da Seplan. 

CohSiaerei iSso" uma vitóría, poíS, finalmente, 
foi atendido um pleito muito antigo da Divisão 
de Segurança e lnformaç.ões, O entusia"smo foi 
tão grande que eu reuni parte do pessoal que 
cQrnigo trabalha e levei para visitar as irystalações. 
Sinceramente, acho que cometemos uma gafe, 
porque, n9 dia seguinte, recebi uma: nota do Se
cretário~Geral, aliás, um memorando, encami
nhando uma nota do Sr. Ministro, que passo a 
ler: 

•-st. Secretário-Geral, tendo em vista a exl
güidade do espaço destinado às diversas as~ 
sessorias do meu gabinete, solicito a cessão 
da sala 662".- a mesma sala - "para Ser 
ocupada pela Coordenadoria de Fundos, cu
jo titular é _o Dr. José Adib Tomé Simão._ 

Considerando :que a referida sala estava 
reseJVada para a BA, encareço sua gentileZa, 
no sentido de ponderar ao Cel. Félix a rieCes
sidaç:[e imperiosa. de este gabinete dispor da
quela unidade, a fim de solucionar problema 
de acomodação de pessoal, cujos reflexos 
vêm dificultando o desempenho dos encar
gos atribuídos aos_ meus auxiliares 

Brasília, 2 de setembro 
ASs. o Sr. Ministro ... " 

O SR. ITAMAR FRANCO - Cel. Walter Félix, 
V. S• é um homem de informações, é um especia~ 
lista em informações. Não lhe parece estranho, 
trabalhando três anos na Seplan, que, primeiro, 
V~ S• toma conhecimento- como diz à Comissão 
- do_ caso Valença pelos jornais? Em seguida 
diz que pessoas, que não sabe identificar quem, 
induzem o Sr. Ministro - e V. Ex~ se referiu a 
isso- a aprovar uma verba para Valença. Pergun
to-lhe o seguinte: a Divfsâo de Segurança e Infor
maçáo visa, entre outras coisas, a assuntos perti
nentes à segurança nacional, averiguações e in
formações? Não importa a distância que a separa 
da Seplan. O lugar .nã_o ii'T!po~. Importa é que 
V. s~ é wn homem de informações. O peSsoal 
de Valença desconhecia as pessoas que fiZeram 
as intermediações. Pergunto-lhe o seguinte: V. 51 

é i~tegrante !=fo Sistema Nacional de Informações 
e, como tal, está sujeito à orientação normativa 
do Serviço Nacional de Informações. V. s• teve 
conhecimento de que o Serviço Nacionai de Infor
mações mandou à prefeitura de Valença dois de 
seus funcionários, para que o prefeito fosse ou
vido? 

0 SR. WALTER FÉLix - Não, &•. Eti nãO 
tinha conhecimento disso, mas posso acrescentar 
alguma coisa que é de interesse para o conheci~ 
mente de V. Ex" Cientificado do problema de Va
lença, não no momento, porque, como o Senador 
Carlos Chiarelli já teve oportunidade de relatar, 
o caso de Valença era um entre muitos, porque, 
dia 17 de setembro, já havia doze denúncias de 
prefeituras em diferentes situações, a propósito 
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de manuseio de recursos, etc., casos .de interme
diação delituosa. Até o _final d_o_ mês.,_ chegou a 
binta. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Por favor._ V. 8' 
pelo menos conhece alguma dessas doze, ou 
também não conhece? 

O SR WALTER FÉUX- Não, também não 
conheço. Agora, vou procurar explicar o que V. 
Ex' queria saber. 

O SR. ITAMAR FRANco::-_Estou açhando isso 
interessante. 

OSR. WALTER FÉUX-Vouexpllcar. Preocu
pei-me com o caso de Valença, porque, inclusive, 
já citei aqui, no dia 21, foi feita uma solicitação 
do serviço, caracterizando qUe o serviço estava 
preocupado com determinadas áreas da Sep]an 
que lidavam com alocação de recursos a fundo 
perdido. Já estava caracterizado aquele fato, que 
o Sr. Vinícios também tinha conhecimento. Era 
um conhecimento que não era só meu; era tam
bém do Sr. Ministro Anibal. Mais aind~: _quando, 
posteriormente, numa outra publicação que me 
foge da memória no momento,- a data, veio à 
baila a questão do Dr. Sérgio Menin Teixeira e 
que seria, inclusive, parente, o que se caracterizou 
um agravamento da situação, _eu procurei a Agên~ 
cia_ Central do Serviço National de_ Informações 
que é o órgão de Ligação que eu tenho para 
atividades tongênitas, e proturei abordar o assun
to no sentido de buscar se havia uma taracte
rização nesta direção. Foi-me informado, Sr. Se
nador, em outra linguagem, mais ou menos o 
seguinte: o assunto está sendo acompanhado pe
lo serviço. Em Outras palavras, nada mais me 
foi dito e eu ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- E nem lhe foi per
guntado. 

OSR. WALTER FÉUX...::_Não; não rrie foi per
guntado. 

O SR. ITAMAR FRANCO_- 0-SCnhor não per· 
guntou. 

O Sr. WALTER FÉ:UX- Não, eu--não podia 
perguntar, Sr. Senador, pelo- sêguihte~ aí nesse 
instante se gerava um princípio que se chama 
o princípio de compartimentação de conheci-
mentos. ~ 

Então, isto significa que o órgão ao qual eu, 
de certa forma, sou subordinado sob o ponto 
de vista de orientação, fiscalização e controle, es
tava: trabalhando no assunto e tacitamente trans
mitiu-me que o assunto estava mi sua área e que 
não tinha interesse em- me--transmitir conheci
mentos. E isto é muito import.ante" qUe- se- diga, 
ele não poderia transmitir os conhecimentos, por
que se eu tivesse conhecimento de alguns dados 
pertinentes eu tinha a obrigação de transmiti-los 
ao meu ministro e o serviço sabe disso. 

O SR. ITAMAR FRANCO -. E V. S• rec::._ord~ 
a data disso. 

O SR. WALTER FÉUX-:- Não, não me recordo 
a data, mas foi posteriormente à divulgação do 
envolvimento do Dr. Sérgio Menin Teixeira no ca
so, como parente do Sr. Ministro. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Quantas pessoas 
trabalham com o senhor? 
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O _SR. WALTER FÉUX - Nobre Senador, se 
f9! dispensável, eu gostaria de não revelar, porque 
o potencial de trabalho de .uma ativjdade de infor
mações se resume em quantidade de pessoas 
e na inteligência dessas pessoas. Na medida em 
que faço essa revelação, revelo um assunto que 
nós-preferimos manter em sigilo. 

O SR ITAMAR FRANCO - Mas não há sigilo 
--aqui. 

O SR. JillAHY MAGALHÃES- Eu aoho que 
o _assunto está inteiessarido a muita gente, e fico 
na fila para fazer perguntas, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)_
_Sr. Walter, V. S• _cOmpareCeu perante esta Comis
são, e quero aproveitar a oportunidade porque 
me parece importante, como Presidente, que co
loque esta questão muito clara. 

O General lvan de Sõusa Mendes em cantata 
pessOa1 com esta Presidência, autoriZando que 
eu transmitisse a esta Comissão, liberou V. S• para 
prestação-dqs _esclarecimentos que se fizessem 
necessários, inclusive, o fornecimento do que 
existe, em termos de peças materiats a esta Co
rnis_são. Mu.ito be.m;- V. Si prestou- juramento pe~ 
rante esta Comissão .e está depondo sob jura
mento e sob as penas da lei. De maneira que 
quero aproveitar eSta oportunidade para adverti-lo 
deste_ fato. reiterando _<l su.,. gravidade, e já não 
fài á primeira oportunidade em que V. S• fez essa 
colocação, de qUe- podia - m"iilutos antes disse 
V. s• -citar o fã.to porQue--eSse- fato já era do 
contu~cimento-dos jornais,_ o ,que deixava implícito 
que_ se não fosse v.- siteria_dificuldadeS efn men-

_çio_ná-lo. . 
_Agora há pouco O() seu depoimento, numa de

terminada passagem, V. St disse isso, agora V. 
S• colide com ajuramento que prestou e a Presi
d~ncia se vê ·na oeCessi~ade de adverti-lo a res
peito da gravidade dessa posição. 

FeitoS-_e_sses- esclai"ecinielltos, a Presidência 
·aproveita a- OPQrttiriida"de para indagar de V. s• 
qual é a sua lealdade efetiva, qual o vinculo de 
lealdade de V. S•, é ao ministro do Planejamento 
ou ao SNI? 

O-SR: IT Afv\AR FRANCO- Eu gostaria_ ~e_ i~sis
tir em quantas pessoas trabalham com V. S•. 

__ O SR. WALTER Fálx ---A minha lealdade 
ê ao Sr.~ MiriiSt:rO, O meu cargo de confiança é 
do Sr. Mínistro, era do Presidente da República; 
mercê da circunstância de ter sido feita uma refor· 
ma com vistas à desburocratização~ nessa oportu
nidade ficou decidido que o cargo passaria a ser 
de nomeação do Sr. Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-_Eritão _V. S• fica advertido para o fato de que pres
tou_juramento e certamente sob as penas da lei 
vai dizerª verdade do qu~ sou~er e lhe for pergun
tado. 

~-0-SR._MENDES CANALE - S~. Presidente, 
eu s6 queria fazer uma colocação pãra avivar a 
rneinória dü depoente, pois 5;-§t--disse;-no-início. 
e_ eu anotei, o seguinte: que seiVIr com lealdade 
à causa pública e ao Governo-não é serVir à vonta
de 9u _a_ tim ministro"~ Estas sã.o pa1avras aqui 
ditas e que eu anotei. SeiVk com lealdade à causa 

- pública e ao aovemo ·nao é servir a üma peSsoa 

e_ eu anotei, o Seguinte:- que seiVIr com lealdade 
à causa oública e ao Governo-não é serVir à venta-
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O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreiro)-
V. E.'C• tem a palavra, eminente Senador Carlos 
Chiarem. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare1li} -:-É que 
as coisas se _encadeiam. O depoente dizia que, 
ao levar o assunto, no cantata que mantinh~ com 
o Serviço Nacional de lnformaçõe~. l.he_ foi dito 
que esse órgão estava acompanhando o episódio 

_ détS verbas de Valença; e mais do que Valença, 
poucos dias .depois, 12 municípios e, terminado 
o mês, 30 munjcípiciS. -

Disse V. S· •• Dr. Waher Félix, ante a pergunta 
do Senador Itamar Franco, que nada perguntou 
ao órgão- central do sistema de informações, em 
função do princípio do conhecimento comparti
mentado - não sei se é esta a expressão exata 
-e que a razão pela qual V. S• não estava sendo 
mais alimentado de_ informações estava na rela
ção direta do fato de que V. S• era um elemento 
de confiança do Ministro Aníbal Teixeira, fato que 
V. S• acaba de reaflfmar, agora, ao ser indagado 
pelo Senador Presidente da Comissão. Isto não 
quer dizer - e é uma pergunta que faço ao ho
mem de informações, não apenas a quem as 
coleta mas_a _quem as interpreta, e é um homem 
afeito a uma chefia de um departamento da estru
tura .da DSI da Seplan - isto não quer di~er que 
o S"eiviço Nacional de Informações, .ao não lhe 
dizer mais nada- porque V. S• ocupava um cargo 
de confiança de um ministro - não lhe dizia 
poi-que o ministro estaVa, de certa fOrma, sob 
suspeita e _investigação do serviço, e. portanto, 
urri ãSsesSordlrêtO de confiança do ministro não 
deveria ter todo o acervo" de informações? É por 
isso que o etemento de confiança - o assessor, 
o chefe da_ DSl :- oão teve qua1quer informàção, 
porque ele poderia, dentro do principio da lealda
de dire:ta a_o _ministro, levar ao ministro informa~ 
ções? Porque veja, Sr: Depoente, se não houvesse 
suspeitas sobre o ministro, qual é o problema 
de que V. 5' tivesse com ele uma. relação de de-
pendência fu_lidonal? De que dissesse a ele, até 
para o interesse dele, que é gestor do órgão, que 

_o. Serviço Naçiona1 de Informações estav~ inyesti
gando fatos que perturbavam a sua administra
ção? 

Eu gostaria de saber qual é a interpretação de 
V. S• e como V~S' nos explica por que foi cortado 
do processo, foi excluído, não se lhe perguntou 
mais nada, nem se lhe_ disse mais nada, ante o 
argumento de V. S• que a saída é porque era 
um elemento de confiança do ministro;_ isto é, 
c_onfiança do ministro implicava desconfiança do 
sistema, ·em termos da aVeriguação que se estava 
fazendo? 

O SR. WAÍ.. TER FÉUX- Eu gostaria de Ú"llciar 
a minha parte da resposta abordando uma colo
cação feita pelo Senador Mendes Canale, na qual 
S. EX' cOlocou muito bem_ que o nosso dever 
de lealdade, vale dizer, o nosso conceito de ética, 
começa com o EstadO~ -não pl"opriamente com 
o Governo - com Q Estado, vai mais ãlém -
evidentemente com o GOVerno e, numa instância 
posterior, a organização a que estamos vinculados 
e trabalhamos. Isso não é piivilégio meu, não é 
privilégio da atividade de inforinações, é de qual
quer um. De modo que, na realidade, aprovei
tando a colocação de V.~. gostaria de abordar 
esse assunto para que ficasse bem dara esta colo-
cação. ·· · 

privilégio da atividade de inforinaÇões, é de qual
ouer um. De modo aue. na realidade, aprovei-
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Voltando ao que o Senador Cãdos- thíarelli, 
ilustre Relator, abordou o principio de comparti· 
mentação, Sr. Senador, é um princípio básíco da 
atividade de informações, onde só tem conheci
mento de determinado assunto quem precisa to
mar conhecimento desse assunto para as suas 
atividades; quem não tem necessidade não deve 
tomar conhecimento desse princípio. Quando V. 
Ex- formulou a pergunta, tive a impressão que 
V. Ex~ insinuou que eu nâo"-tinlla" -tentado, e eu 
busquei caracterizar, conforme consta dos regis
tras já feitos nas notas taciulgi-âfiC.i:is, que eu tentei 
mas me foi vedada a informação. 

As conclusões que V. Ex" tirou há pouco~ de 
que se havia ministro ou- n-ão-, --eu não as tlrei na 
época. Eu tirei, sim, que o asSunto não tinha sido 
facilitado para m[m por qualquer razão- naquele 
momento não conviria a trabalhos que estavam 
em cursa. 

Foi essa a inferpretaÇào que tive. Não me ocor
reu, em nenhum momento, que isso vinculasse 
a pessoa do ministro ou não. Quer dizer, essa 
ilação - se me permite o Sr._ Relator - é de 
v. Ex' 

O SR. RELATOR- (<:ai!Os Chiarelli)- EU não 
estou fazendo uma ilação, estou fazendo uma Per
gunta a v. sf porque o depoimento é seu, i1ão 
é meu._ QUerõ saber qual é a sua interpretaÇão 
como elemento chefe da DSI, que recebeu esse 
tipo de orientação do serviço, que tinha um cargo 
de confiança e que tem de nos dizer aqui Como 
interpreta sua retirada de cena do procesSo: já 
que o ministro era o seu chefe direto, o seu cargo 
era de confiança do ministro, o assunto estava 
em pauta no MinlstédO, as denúncias de irregula
ridades eram públicas e, simplesmente, V. s~ fica 
de fora do processo? _Quero sabei qual a sua 
interpretação por ter ficado de fora? 

O SR. WALTER~F'WX .::.:_A minha interpre~ 
tação, EXCelência, é qt.ie fiqu"ei de· fora porque 
dentro do princípio de c-ompartimentação o servi
ço, naturalmente a Agência Central, não juJgou 
conveniente que eu tivesse conhecimento de al
gum dado a respeito daquele assunto. Esta é a 
interpretação que tenho. 

Perdoe-me o Sr. Relator, quando mencionei ila
ção eu -quis colocar "ilação" em fu_nção da per
gunta, completando a idéia, Entãô, a minha colo
cação foi profissional no~assunto.-

Gostari;;~ de-aprOveitar a oportunidade para re
tomar à pergunta do Senador Itamar Franco, por
que a pergunta de S. Ex!', evidentemente, é impor
tante. S. Ex" ia formU!à.:]a, quer- dizer, fez uma 
pergunta que eu procurei ver se poderia não res
pondê-la e, evidentemente, S. fr pretendia amar
rá-la êl a1guma idéiêl maior. 

Sr. Senador, a quantidade de_ pessoas que te
mos é fiXada em legislação. Há três tipos de divi
são de segurança e informações: a que tem uma 
dotação maior vai a 60 pessoas: A noSsa poderia 
ir a 60 pessoas. Posso informar a V. Ex~ que temos 
um pouco mais do que 1/4, conseqüentemente, 
temos um efetivo modesto. Se V. Ex• insistir e 
quiser saber exatamente_quantos são_ eu lhe con
to. Estou sob juramento. 

O SR. ITAMAR FRANCO:._,Coronel, perguntei 
pelo seguinte motivo: v. s~ disse que tomou co~ 
nhectmento pelos jornais do caso Yalença. Não 
sabe qua1 a pessoa que fez o ministro ser condu-
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-zido a aprovar o probleni.a ae Valença; V. S' disse 
que não conhecia que dois elementos do Serviço 
Nacional de Informações tivessem estado com 
o" prefeito de Valença. V. S~ é um homem de infor
mações, é o chefe da Divisão de Informações, 
tem atribuições específicas! Veja só, V. Sf fez qúes
tão de frisar - e é verdade - eu estou há 13 
anos_ aqui no Congresso_ Nacional e é a primeira 
vez que vem aqui um homem do Serviço Nacional 
de Informações para depor, porque este Senado 
já tentou trazer um Coronel do _Se'rviço Nacional 
de Informações, quando eu presidia a CP! Nuclear 
e não foi possível. Foi conVõcado, desconvocado 
e a COlnissão Parlamentar de Inquérito do acordo 
Brasii-A1emanha viu-se em dificuldades terríveis! 

Então, -e a priineirci vez que alguém do SNI 
vem. E V. s~ veio e prestou o juramento. Não 
é crivei que um homem do seu gabarito, um ho~ 
m_em de infor~ações 4eixe de captar informações 
a 6km, 1 Okm, a 20krn, de distância? 
___ Ora, o Serviço Nõidõrial- di Informações está 
a quantos quilôrnetros de distância da Capital do 
meu Estado, Belo Horizonte? Eiltáo, ele está a 
par do que acontece no meu Estado; ele está 
a par do que está _acontecendo hoje com o Sr. 
f:lresidente da República na sua viagem. O proble
ma n~o é a ~istância. O probl_ema é que V. S' 
-~ lim homem de informações, tem um quadro 
de _9CfPessoãs que tra&Wham sob-Sua responsa
bilidade; essas_ pessoas devem ter uma ação por
que, caso cgntrário, não _estariam trabalhando. 
E por isso que precisamos saber que tipo de pes
soas V. s~ tem e _que tipo de açãO eles teriam 
n'l s_ua Divisão de S~gurança e Informações? Eles. 
não vão ficar lá! Eles devem ter uma atividade. 
v. s~ _cprno chefe, d~ve_designar as tarefas: o se

- nhor vai. fazer isso, o s~nhor vai fazer aquilo: eu 
preciso s,aberdisso, porque, por incrível que pare
ça, a Comissão-rlão tem que se basear apenas 
nos jornais, mas na informação do homem res
ponsável pela Divisão de Segurança e Informação, 

- para que, ela tenha elementos amanhã, para fazer 
um julgamento isento. Se fosse s6 através dos 
jornais, nós não precisaríamos convocá-lo. Se V. 
S' Chega aqui e diZ: -."Eu--estou em um compar~ 
tirnento e não posso avançar no Serviço- Nacional 
_de Informações",_ a ComisSão pode chegar, de 
repente,_ a ~er _que convqcar o míntstro-chefe do 
SNI para falar. Se V. St não puder esclarecer deter

, minadOs detalhes à Cõ!TiiSSão, ftós Vamos ter que 
chegar ao chefe do SeiVÍço Nacional de lnforrna
ções._Sinceramerite, a COmíssão pode até chegar 
a ter que chamar S. Ex", porQue "o chefe da Divi
são da Segurança - está aqui escrito - como 
integrante do Sistema NaciOnal de Informações, 
está sujeito à orientação normativa". 

O que é orientação normativa? Não é possível 
que a Agência Central de Informações escondes-
se_ d_e V. 8 1, a não ser que ela não lhe tivesse 
confiança - e, aí, é uma ilação que eu espero 
ter certeza de que não é verdade, porque conheço 
a sua .ação eficaz, mas não é posslvel que o Ser
viço Nacional de Informações, em sua agência 
central, não tivesse conhedmento de um oficial 
de informações. Portanto, eu insisto que V. 8' diga 
quais são os homens, o que eles fazem e por 
que esse vazio de homem como V. s~ s6~ eStá 
éóruleCe_n.do Pelos jomilis: AO ser perguntado; V. 

-- s~ diz que não conhece. V. St não sabe -a data, 
não sabe informar ... P_erdoe~me, coronel, mas é 
pi-eciso 1einbi-ãr: não é aPenas porque V, s~ está 

sob juramento, mas .que esta é uma Coffiissão 
do SenadO da RepUblica. É a primeira vez que 
vem_ aqui um homem de informações e nós não 
podemos ficar frustrados com_ iss_o, sob pena de 
termos que convocar o chefe de V. S• 

O SR. WALTER FÊLIX - V. Ex'--está mencio
nando convocar o meu ministro ou o Ministro
Chefe do SNI? 

Õ SR. ITAMAR FRANCO ----: O Ministro-Chefe 
do SNI, porque o seu ministro vai comparecer 
aqui amanhã, já está convocado. _ 

O SR. WALTER FÉLIX- Sr. Senador Itamar 
Franco, ainda há pouco eu mencionei esta cir
cunstância, mas lenho a impressão de que talvez 
não tenha ficado bem claro. Vou procurar respon
der de maneira bem breve ao que V. EX" está 
querendo saber: a Divisão de Segurança e Infor
mações tem uni chefe, este chefe. que é o diretor 
tem, por sua v_ez, dois chefes de sessão, um na 

--área de mobilização nacional, que ê um assunto 
que não interessa aqui, de modo que podemos 
superar totalmente; e, outro, na área da atividade 
de informações, onde se busca inclusive respon
der a _atividades rotineiras, incluídas, se for o caso, 
no Plano Nacional de Informações, de responsa
bilidade__do Serviço Nacional de Jnforrilaçôes. 

Nós temos, portanto, três grandes grupamen
tos de pessoas: um que eu chamo de direção, 
que são seis; dev_eriamos ter um grupamento de 
pessoas, que seria meio-de-campo, os analistas, 
onde _temos zero, e um grupamento de_ pessoas 
que totaliza 19,- que é a estrutura de_ apoio em 
termos de secretariado, arquivo, datilógrafo, taifei
ro, pessoas dessa natureza Respondi a pergunta 
de V. Ex'? 

O SR. ITJ\1\'\AR FRANCO:_ Em parte. Eu Qosta
ria de um detalhamento no setor de informações, 
especificanjent€,_ quais os nomes dos homens e 
quais as atribuições, porq- ue-"infciimáÇ-ões" fica 
muito vago-e eu já vi que V. s~ não terT-1 algumas 
informações. Esse seu pessoa]--riâo-transrriitia a 
v. s· nenhuma informação do que se passava, 
realmente, na Seplam no que se passou na Seac, 
nada, nada mesmo? 

_O SR. WALTER FÉLIX- Não, EX", ftâ01rans
mitia. Mas é preciso que se entenda o que acon
tece. V. Ex• está vivendo urna época seís meses 
apóS-o ocOITido.-Etltáo, v: EX•; agora, eStá rico 
de informações, indusiye ... 

O~SR. ITAMAR FRANCO .......... Eu soU um desin
formado, mas V. S' é.urn homem informado. Eu, 
sim, estou desinformado, eu não sou oficial de 
informação ... 

O SR. WALTER FÉUX- V. EX", Senador Itamar 
Frãnco, é-um dos homens mais bem informadOs 
sobre isso.-

O SR. ITAMAR FRANCO - Em face a V. s•, 
eu sou _um desinformado. v. s• é um homem 
de informações, que está lá dentro ... 

O SR. WALTER_FÉUX- Então, como eu devo 
concordar, V. Ex• _é desinformado. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~- Eu vou ser infor
mado agora. Eu era d'esínformado qua-nto a este
assunto, mas V. S' deveria - desçulpe-me_ V. s~ 
- estar informado. Não é possíVel, coronel. _Eu 
poderia estar desinformado, mas V. S• rião. 
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O SR. MANSUETO DE LA.VOR- Sr. Presi
dentf!', peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE W~_é Ignácio Ferreira)
Tem a palavra o eminentEl $_en_a..dor Mam~ueto de 
Lavor. 

O SR. MANSOETO DE LAVOR - O ilustre 
depoente fez uma exposiÇão inicial sobre a DSI, 
sobre a sua função,. o s_eu papel dentro do minis
tério, a sua relação de_s_ub_or.di!la_ç_âQ..ç;çn:.D_9 Minis
tro, c::om o SNI, com o Conselho de Segurança 
Nadonal. 

Essa exposição foi interessante, sr. coronel, 
mas é exatamente ela que nos confunde, e todo 
o questionamento levantado pelo nobre Senâdor 
Itamar FranCo e nesse-sentido. É que não se pode 
entender que um órgão da importância da DSI 
- e sinceramente, não conhecia, foi oportuna 
a sua exposição inicial, pude saber, afinal de con
tas, o que é a DSI - e cheguef até a dizer que 
era realmente fund~mental_, que ainda não ·é algo 
do passado, pois pode exercer uma tarefa impor
tante de asses_soramento ao Ministro, que precisa 
de ter informações oportunas, exatas, para tomar 
certas decisões, mas, ao mesmo tempo _em que 
houve essa descrição sobre a importância e o 
papel da DSI, as respostas que V. S• está ofere
cendo a esta CPI il.os -dej,ç.ari'l- frustrados exata
mente porque a sua bSJ era praffc:ainente-_ i.im 
elefante branco - descuJpe-me a expressão -
era um órgão inútil dentro da §eplan. 

Ai, sim, nesse momento é que estamos um 
tanto frustrados, porque, na realidade, primeiro, 
o diretor de uma importante divisão do ministério 
passa seis meses sem se encontrar_com q ~!liS
tro, sem ter um cootato pessoal; ~gundo, uma 
equipe relativamente numerosa de pessoas_dedi
cadas à infonnação- não"era só V. s~ mas pelo 
menos uma equipe de especialiStas dediçada a 
essa atividade-fun- não _cons~ue uma_informa
çâo sobre o problema que é objeto da investi
gação desta CPI. Então, nesse caso, creio que 
o Senador Ita_mar Franco estã ,ãpreensfvo - e 
nós também estan:1_0s participando dessa sua 
apreensão - por ser revelado aqui que a DSI, 
ness_e caso, apesar de, pelos se._us propósitos, ser 
um órgão de importância_dentro do organograma 
do ministério, realmente não estav~ servf!ldO para 
nada. 

A DSJ é um_ órgão de assess.oram~nto. clireto 
ao Ministro. Que asseSsofamento7 Eu, perguntaria 
- ê a minha primeira pergunta:- nos meses em 
que o Senhor esteve subo.rdinªdo ao Ministro Aní
bal Teixeira como chefe da DSI e, portanto, encar
regado de prestar informações ao Ministro, que 
tarefas exerceu ju_nto ao_ Ministro? QUe ínforma
ções específicas teria prestado para o bom anda
mento e para as boas decisões do Ministro? Esta 
é a primeira pergunta. 

A segunda pergunta: se V. S•tem cooheci_mentQ_ 
de que havia uma espécie de_ Seplan paraJela. 
Havia quase que duas linhas administrativas __ que 
não se integravam: uma linha administrativa do 
Ministro, que é dassiflçada pelo secretário-geral 
corno uma linha de rltmo; e uma linha do secret,á.._ 
rio-geral, que, segundo ele próprio, procurava 
mais os objetivos macro __ da S~lan. Esta é a se
gunda pergunta. 

A terceira pergunta é se, realmente, a 051 nunca 
ouviu falar de uma tunna do ministrp .dentro· do 

Ministério, em tomo dessa intennediação de ver
bas. Não era propriamente _do ministro, mas era 
um grupo de pessoas que atuava ligado ou próxi
mo ao gabinete que se intitulava em a tunna do 
ministro. A terceira informação é se a DSI não 
procurou saber por que razão, próximo já do fun 
da administração Aníbal Teixeira, foram retiradas 
da Diretoria de Pessoal treze pastas referentes a 
servidores do Ministério? E ainda mais, se real
mente soube da falha, ou melhor, da manutenção 
de uma dessas pastas que não retomou àquela 
divisão de pessoal? Se nesse campo a sua Dire
toria entrou ness_e setor? 

Ainda teria pergunta sobre isso: se realmente 
competiria à DSI, se partiU da DSI, a detenninação 
-de mudar os telefones do gabinete do ministro 
An1bal Teixeira? Se houVe _essa mudança tão logo -
o ministro assumiu, e se realmente essa mudança 
foi uma determinação da DSI? Se realmente é 
fato veridlco que trocados esses telefones no gabi .. 
nete do_ministro~ eles permaneceram sigilosos 
sem que os servidores e f~.Jncionários da Seplan 
tivessem acesso a esses novos números dos tete
fones_ do ministro? E se V. EX sabe, realmente, 
se havia e_scuta ne.sses telefones novos do gabi
nete do ministro? Além de agradecer as informa
ções que puder prestar a estas perguntas, não 
é a mim mas a esta Comissão e ao Senado, termi
no-por demonstrar, igualmente como o Senador 
Itamar Franco, a minha perplexidade, se realmen
te V. Ex', so!_) juramento, responde a todas as 
informações aqUi, a esta CPI. Corria é que uma 
DST, um órgão com objetivos tão daros, tão defini~ 
dos no papel, não tenha funcionado absoluta
mente nada durante _esses_ meses da adminis
tração Aníbal Teixeira? Era s6 isso. 

à SR:WAL TER ~-Sr. Senador Mansueto 
de Lavor, vou procurar responder às perguntas 
de V. Ex'obedec_en·do mais ou menos à seqüência 
que pude-anot:tr- aqui. IniciaJmente como V. EX" 
menc:;ionqu, tenDo vinculações- também com a 
Secretaria_ Oeral dQ Conselho de Segurança. Es· 
sas vinculações estão mais ligadas à atividade 
de mobilização nacional e de Segurança Nacional 
- não confundir Segurança Nacional com segu
rança fisica, não é o caso, é Segurança Nacional. 
Por exemplo, se o Sr. Ministro é instado a compa
recer· a uma reunião do Conselho de Segurança 
Nacional, ele recebe uma agenda, o assunto para 
estudo, o _órgão adequado para assessorá-lo nes· 
se senti_dQ era a Djvisão de S_egurança e lnfot
mações. 

O SR. MANSOETO DE LAVOR- E o Senhor 
exerceu essas fãrefas? As DSI... 

O SR. WALTER ft::LIX'- Não houve necessi
dade. O trabalho de mobilização, não; esse é con~ 
tínuo, rotineiro e não pára, continuou funcionan
do, sendo que, a propósito da elaboraçá_o até do 
Plano Q{!: Ação _Governamental foi passivei a ob
tenção de inúmeros_ ~do_s, a nível setorial, de 
todos os Ministérios, de grande interesse para a 
elaboração dos trabalhÕs da divisão no campo 
da mobilização nadonaJ. 

A propósito dos trabalhos, vou citar a V. Ex' 
aqui, por alto, alguns trabalhos para que V. Ex'! 
t~nba idéia do que aqui é feito, porque fica a 
i[n:p~ de que a Divisão de Segurança e lnfor

. mações eXiste para, ... 

O SR. !MNSOETO DE LAVOR-'- Espionar. 
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O SR. WALTER FÉUX-:-_:., .. no caSÇI específico, 
detectar uma passivei com;pção e se antedpar 
à mesma, o que evidentement!! seiia de todo van~ 
tajoso, não somente para a DSl como para o 
Sr. Ministro e para o Governo brasileiro. Lamenta-
velmente não é assi.m. . . _ -

Vou primeiro abordar o problema dos trabalhos 
para que V. Ex' tenha uma idéta. Foi elaborado 
um trabalho, cujo assunto tratava do desafio eco
nómico. O trabalho e.stá_c_alcado em cima de uma 
palestra proferida pelo presidente do BNDES, on
de, inclusive, são feitas considerações extrema· 
mente otimistaS Sobre a econoniia brasileira para 
a época. 

Fói elaborado um outro trabalho, _a propósito 
da greve na rede oficial de ensino, aqui em Brasí
lia, assunto que preocupava, particularmente por
que, quando há uma greve na área_ de ensino, 
ela reflete na Seplan, pois é o GóvernO federal 
quem paga. 
~ assunto se voltou para. as perspe<:tivas 

da siderurgia no Brasil, levantando, inclusive, as 
questões para a próxima décapa. lsso é mw1o 
importante, porque se o Brasil não esti~ com 
o seu dimensionamento exato, em termos da sua 
tonelagem de aço, não terá condições de prosse
guir no seu indispensável desenvolvimento. 

Outro trabalho é vpltado para a avaliação do 
Setor -de Tfansporte de Cargas no Brasil: trata-se 
de um trabalho interessante, de grande impor
tância que foi remetido também. 

Há outro trabalho voltado para a construção 
de silos e armazéns, sobre este assunto gostaria 
de mendona_r algo a respeito do trabalho: foi feito 
um trabalho de silagem e de annazenagem, pela 
área técnica do Banco Nacional de DesenvoM
mento Econômfco e Social (BNDES); chegou~se 
à conclusão que o preço da tonelada annazenada 
deveria ficar, deveria oscilar, entre 90 e 120 d6la-· 
res. Isso faz parte do trabalho consubstanciado, 
mostrando o porquê. Nessa mesma oportunida
de, tínhamos conhecimento ... 

OSR. MANSUETO DE LAVOR- Coronel Wal
ter, os assessores ecOnôffiicos do mii1istro não 
poderiam prestar esses esclarecimentos.? 

O SR. WALTER FÉUX- Concordo com V. 
EX' Não estou dizendo que não. Estou cl.izendo 
que os trabalhos foram feitos com um enfoque, 
mostrando e vou dizer por que. Tínhamos conhe
cimento de que num determinado estado estava 
sen9o contratada a construção de silagem e de 
armazenagem a 240 dólares a tonelada. Logo, 
o assunto não é de assessoria. económica, mas_ 
também de info~ações. Continuando_. 

O SR. JUTAHY MA.GALHÃES- Um monlento, 
por favor] V. S;tem uma _ _informação que me inte
ressa. Qual é o estado e quais as conclusões d1;:sse 
estudo? Houve alguma medida que evitasse essa 
constrJ,J.ção? Foram tomadas algumas providên-
c~s para evitar essa falcatrua? -

O SR. WALTER FÉUX - Eu não diria que 
se tratava de falcatrua, porque não tive elementos 
para tal, nobre Senador. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES -Se o preço 
cobrado foi de 240 dólares a tonelada, quando 
V.-S• disse que o preço real oscil;wa entre 90 
e 120 dólares ... Vamos arranjar um sinônimo para 
otenno. 
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O SR. WALlER FÉLIX-Veja, Sen.!1dor: 0 Brasil motivos sem pré--requisitos de pareceres técnicos. 
~ wn continente. No continente Brasil é razoável eram evidências. indução do Presidente da Repú
que coisas ocorram de forma dispare. É impor- blíca a erro pelo próprio ministro através de autori-
tante que órgãos que façam estudos técnicos a zaçào de liberações de verbas sem cobertura ar-
respeito difundam os conhecimentos, estabele- çamentária ... O ministro centraJizava as decisões 
cendo os parâmetros para que existam contra- coritra todas as opiniões dos técnicos da Seplan 
tações fora deles. O assunto foi -abordado dentro e do Ministério da Fazenda; sumiram documentos 
_desse...~'.lfoque. originais, o chefe do gabinete chegou a exibir 

aqui um deles - o Sr. Lúcio Verfssfmo o fez. 
O SR:--;JcirÃHY. MAGALHÃES - E a Canse- Vários dos as,sessores, vindo de Minas, a chamada 

qüênda da ação? -~--... "turma do mihistro", estavam recebendo sem tra-

OSR. WALTER FÉLÍX.:::·Nãopei, Excelência, balhar. 
porque é decisão ministerial. No nleu caso, 0 de_ A pergunta é a seguinte: quais as providências, 
diretor de Segurança e _lnforrnaçÕês. é infoqnar. Córônel Walter- aí estamos no trüho das investi-
O aspecto decisório é de competência do Sr.-Mi-. gações, que V. 5' tomou a respeito de tantos fatos 
nistro e dos seus assessores. _,_ ·~.que, se não eram denunciados, se não lhe chega

o SR. PRES!bENTE (José ignáC:io Ferreira)
COronel Walter, V. S• informou o _quê neste caso? 

O SR. WALTER FÉlX - lnformamos que o 
preço da silagem estava entre 90 e 120 dólares 
a tonelada armazenada, em termos de construção 
e paralelamente, informávamos que em alguns 
casos os preços estavam acima desse_ valor, o 
que, evidentemente, constituía ~ma distorção que 
precisava ser corrigida. 

O SR. JOTAHY MAGALHÃES -V. S• rião- Che-
gou ao final da questão? Deu apenas a informação 
e o assunto morreu para a DSI? A inforinação 
dada foi no sentido de que se estaVa cobrando 
mais que o dobro do_ preço real e l)ão houve 
interesse da DSI em saber o que ocorreu depois? 

O SR. WALTER FÉLIX- O assunto abordado 
por V. e;x., nobre Senador, é muito importante, 
porque está vinculado à filosofia de informações. 
A filosofia de informações, que existe dentro do 
Brasa, o que compete à organização de informa
ções é informar à autoridade decis6ria; eJa decide 
conforme lhe aprouver, inclusive com os dados 
de que dispõem. Não há atribuição alguma de 
caráter decisório ao serviço e nem compete à 
ativida:de de informações, digamos, "cobrar da 
autoridade uma solução que lhe apraza". 

OSR.JUfAHY MAGALHÃES......:.Mas não caÜsa 
preocupação ao seJViço de informação? 

OSR. WALTERFÉUX--Causasím,Sr.SenaM
dor. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quando é de· 
nunciado um fato dessa gravidade, há alguma 
preocupação em saber por que essa medida não 
é tomada, há alguma preocupação em se ãveri· 
guar quais os ínteresses em jogO? ---- -

O SR. WALTER FÉLIX- Causa pi-eocupação, 
concordo com V. Ex", causa preocupação. Agora, 
a capacidade decisória não é da ativldade de infor
mações, foge totalmente à sua competência. 

O SR PRESlDENTE (José Ígnádo Ferreira) -
Eu gostaria:, se a comissão concordar, teniar pÔr 
os carros nos trilhos e ordem nos trabalhos. no 
sentido de seguir a linha da nossa investigação. 

Eu pediria vênia ao eminente Seriador-Man
sueto de lavor e ao próprio depoente que me 
ouve, o seguínte: ~a evidências graves- inclu
sive interna e externamente - apontadas e de
nunciadas, de vários fatos: desorganização admi
rústrativa, aumento extraordinário do volume de 
recursos da .~sta. elaboração de exposição de 

vàm.ao·conhecirnento pelas denúncias internas 
...=. -~ 1iôS_ temos vários documentos, a secretá
ria-geral fez-d~úndas, vários técnicos fiZeram de
núncias, alertari.do _inclusive o ministro para a gra
vidade do seU ç:oinpprtamento -- quais provi
dências que v. s• tomôil ou se não tornou sobre 
o conhecimento dos docurnentos internamente, 
pelo menos, das denúncias que vieram da im
prerisa, quais as providências que V. S• tomou? 

Segundo, quais os documentos qtie instrumen
talizam sua ação e a do DST, quer dizei', .,através 
de quais documentos a sua ação se fez senti9a:? 
Quais os documentos que v. s~ colheu na esteir4 
dessas providências? Desse acervo de documen
tação, ou seja, os_ documentos que instrumen
talizam a ação de V. S• nesse caso da interme
diação de verbas, que documentos V. S• colheu 
na esteira das providências que tomou? 

Finalmente. dess_e aceavo que v. s• haverá de 
ter em mãos, quais os documentos que v. s• 
trouxe para serem entregues a esta comissão? 

Parece-me que deve haver um acervo de docu
mentos, porque não é possível que ele não exista, 
há incluSive referências a um dosSiê que V. S• 
teria elaborado. Foi fartamente noticiado também 
pela imprensa mas terá que haver um aceavo de 
peçaS instrumentais da ação de V. S•, ou eJa não 
houve? 
. Segundo a partir dessas peças instrumentais, 
quais as que V. s~ recolheu, formando esse acervo 
que seguramente trará à Comissão, se já não nos 
trouxe agora? . ___ -. 

Tenho a ímpressãó de que seriam essas as 
perguntas que nessa linha poderiam ser feitas 
para esclarecer qual foi efetivarnente a ação de 
v. Ext que recebia vericimentos, que possuia 15 
funcionários a seu serviço, uma divisão funcio
nando e que, portanto, nesse passo terá produzido 
um trabalho ·que mereÇa a apreciação da Co-
missão._ _ _ . _ __ 
- É a pergunta que me Parece a cOmissão dM 

fazer para colocar o assunto nos trilhos da própria 
investigação dela. 

-0 SR WALTER FÉLIX~ PerQunto ao" Sr. PreSi~ 
dente: eu respondo ao Senador Mansueto de La
vor ou a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (José IQnácio Ferreira) -
Ao s-enador Mansueto de Lavor para ele fazer 
esta pergunta, que me parecia chamava o assunto 
à ordem. 

- -- - --- -

QSR.MANSUETODELAVOR-Eumantenho 
as minhas perguntas porque elas são pertinentes, 
agora, V. S• podendo resumi-las, tudo bem, dentro 
deste contexto, porque o Presidente fez só um 
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apanhado do quadro geral, porque é nessa linha 
que queremos chegar mesmo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES·- Não é s6 o 
caso de Valença que interessa não, eu, por exem
plo, estou muito preocupado com a desorgania 
zação a'!ministrati~a do País. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
A presidêncía não se referiu ao casO de Valença, 
mas à intermediação de verbas. 

O SR. J(ITAHY MAGALHÃES -Se no decorrer 
do depoimento do coronel ele informa que houve 
um fato _específico, citando números, acho que 
nós temos que buscar também essa questão. 

Aí é saber o que a DSl faz. A DSI, por exemplo, 
s6 se_ preocupa em saber se o funcionário tal 
pode ou não pode assumir um determinado car
go, porque ele tem uma ficha ou que é ligado 
a qualquer questão ideológica ou qualquer coisa: 
se este é o papel da DSI, também ffie interessa 
isso. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
A presidência entende que tem o dever de trazer 
o assunto para as linhas da investigação, Se V. 
s~ deseja ma!s esclarecimentos V. E'.x!' tem todo 
o direito e certamente o depoente responderá. 

,fi\as, pedi licença ao eminente Senador Man
sueto de Lavor para trazer a sessão aos trilhos 
da investigação, de maneira que é essa a pergun
ta: haverá um acervo em poder de V. 5', composto 
de peças instrumentais das providências que to
mou e peças instrumentais das conseqüências 
das providências tomadas e essa é certamente 
matéria de interesse da comissão. 

V. Ex!' tem a palavra, eminente SenadOr Men~es 
Canale. 

O SR. MENDES CANALE- Dentro desta Situa
ção, eu fiz aqui umas anotações que acho que 
coincidem exatamente com, a colocação que V. 
Ex" faz, e vou pegar, vamos dizer assim, o bonde 
andando, porque elas são pertinente Chãmáram
me a atenção, especificamente, no caso de Valen
ça, as declarações do Coronel Walter Félix que 
disse que no dia 16 de setembro, o Ministro-Chefe, 
louva_ndo-se na: denúncia de O GJobo encami
nhou dia 21, à agência central, o que fez como 
que ele pudesse chegar, já que, como disse, era 
dif(cil. Chegou à presença do Sr. Ministro, levando 
a denúncia feita pelo jornal O GJobo, relacionada 
com o _caso de Valença. Anote~ o seguinte: que 
ao dar conhecimento ao Ministro, este disSe a 
ele "está tudo bem" e que depois ele promoveu 
~ _v~fi~aç_ão. 

Então, a pergunta: a verificação partiU do Sr. 
Ministro e quafs verificações que foram feitas; e 
o que poderá dizer daquilo que eles apuraram 
em relação a Valença? Fica também um ponto, 
por que só no dia2l,pois no dia 17 de setembro 
o Sr. coronel diz que já haviam denúncias de 12 
prefeituras e nós também gostaríamos ~e saber 
quars essas 12 prefeituras, quais as providências 
adotadas em relação a elas e qual a solução a 
que se chegou, quais as indagações que teve o 
serviço em relação àquilo que se apurou no tocan
te à íntermediação da prefeitura de Valença, con
seguindo os 16 milhões? 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Muito obrigado. 
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A presicfênda passará a palavra ao eminente 
Senador Mansueto de Lavor e pede ao depoente 
que responda primeiro à pergunta da Presidência, 
depois a do Senador Mansueto de Lavor e, final
mente, a do Senador Mendes Canale. 

A pergunta da Presidência já foi dita e tresdita, 
quais as provídêncías que v: 8' tomou, qual o 
acervo -de peças instrumentais das providências 
que V. 5' tomou e rec:ollieu por-deCOfi'ência da 
iniciatiVa que tomou? - -

Essa a pergunta da Presidência, o acervo de 
perguntas da Presidência. 

O SR. MENDES CANALE- O depodente está 
com a palavra, respondendo as perguntas que 
eu1hefiz.. 

O SR. WALTER FÉLIX -A quem eu respondo, 
ao Senhor ou a ele? 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
Eu pediria a V. S• que atentasse para, natural
mente, quando a Presidência colocasse a questão, 
o que a Presidência diz:, porque V. S• já perguntou, 
agbra hâ pouco; e vou-lhe repetir: há uma per
gunta da Presidência que chama a questãO -à or
dem. Há uma pergunta do eminente senador 
Mansueto de Lavor e outra do eminente .Senador 
Mendes Cana1e. Assim, a pergunta da Presidência 
genf::raliza o assunto dent.ro .d~_trilhQ$ _Q_a perqui
rição da Comissão. Então, quero saber quaJs as 
peças que V. S• recolheu ou emitiu? 

O SR. WALTER FÉUX -lnkfalmente, tenho 
que voltar. ao problema da denúncia a propósito 
da firma consplab. Já mencionei' aqui, mas vou 
ter que voltar ao assunto, 

Em firis de julho fui chaJnado ap gabinete do 
Sr. Ministro, e o Sr. Chefe-(le- Gabinete transmi
tiu-me uma denúncia relacionada com a firma 
Consplan. Sobr~ esse assunto, a divisão se dedi~ 
coo fntensamente, no sentido de buscar dados. 
A denúncia abrangia um determinado setor ·da 
SepJan - então, foram feitos trãbaJhos voltados 
para a identificação de _indic.lQs nesse setor. Há 
de convir V. ~que não -é um trabalho elementar, 
mas um trabalho cansativo, que precisa ser feito 
com muito cuidado, mesmo porque é preciso 
que não paire a menor dúvida sobre pessoas que. 
muitas vezes, são inocentes. _ 

O SR. MENDES CANt\L,1; ~ Sr. Presidente, ... 

O SR. PRESIDENTE (.José (gnádo Ferreíra)
Tem a palavra V. Ex!'. 

O SR MENDES CANALE - Sr. Presidente. 
-eu- já- -flavia, tm:lusive;- feito-mal-s--uma -per guru 
a respeito deste assunto, e não vou deixar passar, 
como deixei no início, porque não quis interrom· 
per o nosso Senador Carlos Chiarem. Anotei estas 
expressões e até_ a data do ofido, que S. S•, o 
Sr. Depoente disse ser 16 de julho e que diz ser 
de uma área que o ministro tinha interesSe que 
fosse vista, Que área era essa? Pesava alguma 
dúvida do ministro? Porque na forma como V. 
s• Colocou, parece-me que havia uma prevenção 
do ministro com determinada área porque V. S• 
disse que era uma área que o ministro tinha_ Inte
resse que fosse vista. Eu até havia anotado: qual? 
Daí a minha pergunta., aproveitando, já que V. 
5' volta ao assunto. 

O SR. WALTER fÉLfX - Respondendo a V. 
Ex", Senador Mendes Cánale, a área em questao 
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e_stav_a relacionada com a área que geria os recur
sos que estariam vinculados à denónda, A área 
em questão era o Iplantlpea - era esta a área 
~m_ questão. Então, os trabalhos foram desen
volvidos em cima do lplan/lpea, e, posteriormente: 
aos trabalhos exaustivos,- diga-se de passagem 
-chegamos à conclusão de que nenhum indício 
vjncui;r.(<! O!J levav:a à_ ~aracterização que se pre
tendia. Este assunto foi transmitido a S. Ex', o 
Sr. ni:inistro que, inclusive, numa entrevis~. usou 
parte do conhecimento que ele passou a ter a 

. respeito do assunto, aludindo, inclusive, que a 
divisão, ou seja, a atividade de Informações não 
tinha sido suficientemente hábil no sentido çle 
obter os dados que ele pretendia que se obtivesse. 
Então. primeira denóncia, em fms de julho de 
1987. O corihedmE:nto foi transmitido ao Sr: mi
hiStro nO dia 3 de agosto. No dia 18 de agosto, 
praticamente duas semanas depois, o diretor de 
Segurança e Informações é novamente chamado 
e lhe são transmitidas novas_ denúncias sobre a 
mesnla firma Consplan, com mais ditdos. 

O SR MENDES CA.NALE ... : .. :A denúncia gircwa 
sobre _o quê? -

O SR. WALTER FÉLIX -IntermediaçãO de ver
bas. V. Br querendÕ,-Posso ler o relatório a res
peito. 

_O:SR· MENDES_ CANALE - Não há _nece5$i
dade.- COmo lembrou o nosso presiâenie. V. S~ 
encaminha à Comissão, através da Presidência. 

- esse doCUmento, já que é de interesse da Comis
são teimar conhecimento dele. 

-_ osR."\VALID FÉLIX-Posso fazer isto. Creio 
que ganharemos tempo. 

Dentro desse sentido.-n~ dia 18 foram encami
nhadas à DSI novas informações, mais duas, rela
clonadas com o mesmo nome, porém, a essa 
altura, abrangia quatro firmas diferentes. Os resul
tados de todo esse trabalho não chegaram a con
_clusão nenhuma dentro do _quadro que se espe
rava. Então, é uril caso típiC!o de denúncia não 
assumida, de denónda do tipo de quando se che
ga à -pessoa que denunciou, ela disfarça e diz: 
"Não; não foi bem assim, o assunto foi diferente; 

-aborda o assunto sob um outro ângulo". Então, 
foi um caso típico dessa natureza. 

Posteriormente, quando, já no dia 17 de setem
bro, o Sr. ministro mandou que me chamassem, 

_Q __ chefe do gabinete passou-me às mãos duas 
relações de prefeituras, aliás, de entidades, porque 
abrangia estados, prefeituras e até algumas enti
âaâes, Todas eias teriam·stda bt::nefidadas-çom 
alocação de recursos. Havia uma distinção funda
mental: umas, eram resultados de convênios de 
natureza técnica, conseqUentemente de prerro
gativa da áreã da Secretaria Geral, outros, eram 
frutos de exposição de motivos, conseqüente
mente trabaJhos que eram levados à consideração 
do Senhor Presld~nte da Repóblica para aprova
ção final. A dMsáo se debruçou sobre as duas 
relaçõeS. Uma tinha 36 nomes, 36 direções de 
trabalho. A outra tinha um núrT"_I.ero bem grande 
que, se não me falha a memória, era de _cento 
e oitenta e poucos. A primeira delas, que era a 
dqs_ convênios, que .era o menor, foi a abordada: 
primeirO. porque no•~P;VeCéu que Seria a de che
garmos a uma conclusão. Foi perguntado sobre 
estas organizaçõ_es, qu.!s seriaf os eventuais pa-

drinhos ou as pessoas que teriam propiciado con-
dições de intermediação de recwsos. _ 

Gostaria de mencionar o seguinte: há um rela
tório sobre esse assunto que, também, vou passar 
às mãos da Comlssão mostrando o trabalho que 
foi realizado-e, de <:erta foimã~ desfazendo a even
tual impressão de que a divisão não fez nada. 
O que a divisão não fez foi "acertar na mosca", 
mas ela trabalhou, o que é uma colQCaÇão dife-
rente. _ 
. Vejam V.~ o_seguinte: no primeírorelatório, 
_onde havia 36 entida_des, não encontramos nada, 
absOlutamente nada de anormal, de vez todos 
esses convênios -assinados estavam, ein última 
_instância, r~spc:Udados nas prefeitur~s.E mais ain
da'- Os recursos envolvidos eram particularmente 
re<:ursos _pequenos, e era uma atividade_ de_ n~
reza tradicioria:l dentro da Seplan. A segunda rela
ção não conseguimos encoQtrai" OS resul~dos. 
porquanto a segunda relaçâçl é a relação de_toda.s 
as o.rganizações que foram aquinhoadas e cujos 
pádrinh~. de Ceda_ forma, estavam totalmente 
cx::u(tos, porque eram assuntoS coristi:ihtes da 
agenda de despacho do Sr. ministro corrU?_ Se
nhor Presidente da Repóbllca. 

O SR. MAI'lSUETO DE LWOR - Sr. Pres;
dente, eu gostaria de ínterromper o Relator para 
uma pergunta. 

Sr. Relator, há um assunto, para não perdermos 
a:_OpórtuniCladê da -pergunta - descu1pe a interru)>" 
çáo. v. s~ afirma que _o _chefe de gabinete do 
Ministro lhe entregou uma relação de entidades 
para serem averiguãdas. inveStigadas. Essa rela~ 
ção de entidades coincidiam com aquelas que 
estavam denunciadas pela imprensa, ou não? 

O SR WALTER FÉUX- Exatamente, Sr. Se
rlã:dot. Corilpietandó 8 rriinhã liiltiã-de raciocfnio, 
vou chegar exat"!mente onde_ V. J;;-<! quer. Nós 
não conseguimos localizar, absolutamente, o que 
foi pretendido, a despeito de terem sido feitas 
ligações com _pessoas que poderiamos confiar 
nesse sentido, em-diferentes estados. Nada de 
irregular foi levantado. Entretanto, diga-se de pas
sagem, esta mesma relação foi publicada poste
riormente por um jornal de São PauJo, em cinto 
páginas, na sua integra, incluindo os padrinhos; 
de onde pudemos retirar, posteriormente, todos 
os padrinhos que me haviam sido solicitados. O 
detentor desse conhecimento sabia dos padri
nhos. porque constavam da relação final. Foi-me 
solicitado que fizesse esse levantamento. 

O SR. MENDES CANALE - V. S• va; me Jl"r
mitir colocar uma pergunta que farei mais ãdiante. 
QUan-dO V. s• fala nessa moc:!:i{icaç_ãõ da..sJstemá
tica, Que inclusive a louva, pela dinâmica que deu 

_ -e vou chegar exatamente ai -:- foi n_essa dinâ-
mica impressa lá na frente que deu o apadrinha
mento e qutras posições? Aperias isso, porque 
eu não poderia perder, pois há ligações com a 
pergunta. que vou fazer à frente. Apenas para regis
tro nwn parêntese. 

O _SR. WALTER FÉUX :----Então, somente para 
corripletar, para ·que V. Ex"~ tenham uma idéia, 
basicamente os recursos, como sempre ocorre, 
ou são recursos do Fundo de Apoio ou Desenvol
vimento Social, ou os recursos do EGU. São basi
camente os maiores recursos. Então, por exem
plo: na lista c_onsfuva. do Ceará, vários municípios; 
do Estado de Minas Gerais um município; Estado 
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de Mato Grosso, e assim sucessivamente. Então, 
isso constituía 181 direções de trabalho. Vejam 
V. f:x'S, 181 direções de trabalho. O levantamento 
s6 se tomou possivel depois da revelação, por 
um jornal de São Paulo, da listagem completa 
da agenda do Sr. Ministro, porque lá estavam to-
dos ou praticamente todos os nomes póssfveis 
-falar em padrinhos não é uma colocação certa 
-das pessoas intermediárias em favor das suas 
bases eleitorais. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Quem omitiu 
os nomes? Alguns nomes dos padrinhos naquela 
publicação? Quem os Omitiu? · 

O SR. WALTER FÉLIX -Eu ignoro, Sr. Sena
dor, porque eu não tenho acesso._ É preciso que 
se estabeleça aqui uma idéia concreta de que 
a Divisão de Segurança e Informações não tem 
pleno controle sobre a Seplan, sobre nenhum Mi
nistério. Então, a atuaÇão- dela é e-sPorádica. na 
medida em que ela é lançada, com vistas a resol· 
ver cas_os específicos. Ela não é umã estrutura, 
como de certa forma, por vezes, idéias ~ensado
nalistas procuraram difundir, como se (osse -
digamos - um mostro que domina o Ministério. 
Absolutamente não é verdadeiro. é: uma estrutura 
que se integra com o espírito de equipe dentro 
do Ministério. Uma das últimas coisas que, em 
princípio, poder passar é pensar que todo mundo 
está· agindo errado. Não! Em princípio, a linha 
da ação é de que todo mundo está agindo certo, 
eventualmente, por indícios é que pode se chegar 
a essa conclusão~ Pres•..1mo que tenha esclarecido 
aV.Ex!. - -

O SR. MANSUE.TO DE LAVOR - Faltam os 
outras pergu11tds. 

Sr. Presidente, o Sr. Walter -já respondeu 
muito bem à parte de atuação. Mas, fiZ três outras 
perguntas que S. S• s_e dispõe a responder, e eu 
gostaria que fossem respondidas. 

O SR. PRESIDENTE (José ignácio Ferreifa)
Eu só insistiria, antes queS. S• respondesse às 
perguntas de V. Ex', em-rnsar-que fiz as perguntas: 
quais as providências que ele tomou? Qual ci acer· 
vo de peças com o qual ele instrumentalizou 
essas providências? Equals as peças que ele reco
lheu a partir dessas providências? Quer dizer, en
tão, deve-se formar um ddssiê - não do caso 
Valença - mas o dossiê do caso de interme
diação de verbas_ que foi investigado pela DSI. 

Era Isso que eu queira chegasse às mãos da 
Comissão após ciência do depoente da pergunta 
que querfamos formular. 

O SR. WALTER FÉUX- Procurarei responder 
rapidamente o que o Sr. Senador Mansueto de 
Lavor solidtou e S. Ex' p"ergun_tOU:riie a propósito 
de uma Seplan paralela. Eu não tenho conheci
mento de uma Seplan paralela. Tenho a impres
são que isso é uma ficção que tenha sido usada 
por algum articulista, mas não tenho conheci· 
mento de uma Seplan paralela. Da "tuinla do 
Ministro" nunca ouvi esta expressáo, a não ser 
pela própria imprensa, aludindo ao caso de Valen
ça especificamente, que, senão me engano, foi 
citado pelo Sr. Ministro. Eu não tinha conheci· 
menta dessa idéia, mas de,ol,ltra coisa. Eu tinha 
conhecimento que na assessoria do Sr. Ministro 
havia uma ala q'-'e era razoavelmente mais ligada 
-digamos assim -aos trabalh~.dp Sr. Ministro 
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e que eu não tinha acesso. Então, eu não podia 
saber o que se passava lá dentro. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) -
Quais eram os membros dessa ... 

_ O SR. WALTER FÉLlX- Basicamente o sr. 
chefe de ga,binete. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
-Quem mais? 

OSR. WAL.TER FÉUX-Osr. assistente fman~ 
ceiro. Eu tinha acesso, mas, evidentemente, era 
um ac~sso inócuo, me&.mo porque eu partia do 
princípio de que tudo estava bem; todos os traba
lhos eram normais; tudo era feito dentro de um 
alto sentido. Era isso que eu acreditava, Sr. Prêsi
dente. Agora, tenho qué reconhecer que o DPF 
não está errado. Evidentemente, o DPF deve ter 
carrada de razão para chegar a tomar as medidas 
que tomou. 

O SR. MANS.UETO DE LAVOR - Em suma, 
o senhor ãdmite, dentro do Ministério, a existência, 
não de uma turma do Minfstro, mas de uma equi
pe do Ministro, a quem a DSI não tinha ac~so, 
é Isso? Bem vez de "turma do Ministro", vamos 
diZer a equipe do Ministro. O senhor não tinha 
acesso a ela, não é isso? 

O SR. WALTER FÉUX- Sim, Ex< Mas isso 
podia ~r J'C?r uma qUestão de temperamento de 
cada um. É- evidente que uma análise que eu 
faça hoje não seria análise que eu teria feito há 
sels meses. Hoje, eu disponho de outros dados 
de que eu não dispunha naquela época. Das treze 
pastas e_u não tinha conhecimento. 

O SR MANSUETO DE LAVOR -E neni do 
sumiço de uma delas? 

O SR WALTER_ FÉUX- Não, Ext, não tinha 
conhecimento desse detalhe. Quanto às escutas 
de teJefone, que V. Ext perguntou, tive conheci
méntode que foi feita uma substituição de telefo
nes no gabinete do Ministro, por equipamentos 
mais modernos, com mais recursos. Disso eu 
tive conhecimento e achei que, evidentemente, 
estava havendo uma evolução. Entretanto, no to
cante à escuta, inclusive, foi-me atribuída, é bom 
que se diga aqui, a prática de escuta dentro da 
Seplan, como me foi atribuída a circunstância 
de ser agente do SNJ, como me foi atribuída a 
circunstância de ser funcionário do SNI. Então, 
a irresponsabilidade de quem, por vezes, tem a 
obrigação de informar, mas se acha com direito 
de oj>inar naquilo que entende, vai muito além 
e há colocações que absolutamente não corres· 
pondem com a. realidade. , Eu, por exemplo, fui 
cháffiádo, por um jornal, de mentiroso, sem a 
menor razão de ser e, se me permitem, eu gostaria 
de citar. Um jornal de SãQ Paulo, fazendo urna 
alusão ao assunto, num dado instante, isso em 
fevereiro, ele dlz o seguinte, a propósito de men
tiras, de conveniência e considerações que o arti
culista estava colocando: 

"Se Aníbal está dizendo a verdade, s6 se 
pode ter uma de duas hipóteses.: o CoroneJ 
Félíx mentiu para o Ministro ou mentiu para 
o chefe do SNI, porque este só poderia acusar 
Anibal de corrupto a partir de investigações 
da DSI, um braço do SNI em cada minis-

-tério". 

São colocações totalmente improcedentes e 
que, ainda por cima, imputam ao depoente, no 
caso, a situação de mentiroso, sem lhe pennitir 
_qualquer outra alternativa, porque, evidentemen
te, não condiz com o bom senso. 

. Prqs~eguindo ao que V. Ext havia perguntado, 
f'lC_ tocante aos telefones, houve a troca de tel~fo. 
nes; no tocante à escuta, absolutamente, não há 
razão de assim se proceder, mas há sempre uma. 
preocupação constante, e tanto ela é verdadeira 
que o sr. chefe de gabinete, em setembro ou 
outubro do ano passado, não posso precisar a 
data, porque não me disseram, ele teve a iniciativa 
de mandar vir, de Belo Horizonte, pessoafqua.lifi
cado, com equipamentos sofisticados, para fazer 
o C[ue se chama tecnlcarnerite, de uma varredura 
em todos os telefones do gabinete, o que foi feito 
num fim de semana, sem que eu tivesse conheci
mento da iniciativa antes, durante, nem depois. 
Isso é importante que se caracterize. Eu não sabia 
antes, durante, nem depois, e mais ainda, só vim 
a saber diSSQ esse ano. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Coronel, 
quando foi essa varredura, o senhor sa~e precisar 
a data:? 

O SR. WALTER FÉUX - Provavelmente, em 
setembro. Não sei precisar a data, setembro ou 
outubro, nessa faixa. 
-O SR. MANSUETO DE LAVOR- A pergunta 

final é a seguinte, Coronel: amanhã, o ex-Ministro 
Aníbal Teixeiravirá depor perante essa CPL Há 
uma hipótese, mas uma hipótese bem plausivel, 
sobre esses fatos de intermediação de verbas e 
irregularidades; se s. Ex' disser que não ~ha 
informações. que não recebeu, da sua parte, infor

- mações, infOrmações, V. EX' acha que realmente 
o assessorou-devidamente ou houve falha no s,eu 
trabalho? Qual é o seu parecer? 

O SR. WALTER FÉUX-Achoque o assessorei 
devidamente, por limitações decorrentes das dr· 
cunstâncias com que fui obrigado a trabalhar. 
Veja V. Ex" o seguinte: eu já tive oportunidade 
de colocar, anteriormente, talvez V. Ex' nâo tenha 
prestado atenç&o nesse detalhe, que, __ no caso es
pecífico de Valença, que me parece o caso mais 
evidente de interesse dos trabalhos da CP~ o Sr. 
Ministro possivelmente também não saberia, por· 
que o ilícito que o DPF está apurando teria sido 
cometido por pessoas de sua confiança. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Não, diga
mos gue, s_e não __ sabia, é porque não foi infor
mado. 

O SR. WALTER FÉUX- Não, senhor, não 
poderia informá-lo daquao que não sei. Se sou
besse, evidentemente infonnaria o Sr. -Ministro e 
jamais ele estaria nessa ituação constrangedora 
em qu_e se encontra hoje. Se soubesse, ~dente· 
mente isso não teria ocorrido. E talvez isso, alian
do wna conversa a outra, uma explicação a outra, 
ecpUque por que razão, quando me dirigi à agên
_cia central do Serviço Nacional de lnfonnações 
não obtive informações adidonais? ~ão _queriam 
que eu soubesse, porque, se soubesse, contaria 
ao Sr. Ministro e isso poderia prejudicar trabalhos 
em andamento ou poderia, em ·contando ao Sr. 
Ministro, vazar para, digamos, assessores do Sr. 
Ministro envolvidos no pro_cesso, que, agora, sabe
se eomo são. Naquela época não se sabia, Mo 
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se tinha a menor idéia do que existia. Poderia 
ser verdadeira a denúncia ou poderia não ser ver
dadeira a denúncia. Trabalhei em cima de várias 
denúncias e não cheguei a resultado concreto 
nenhum. O_ único caso que se chega a um resul
tado concreto é aquele em que o denun.c_iante_._ 
multo bem instruído - diga-se de passagem -
procede, do princípio ao fim, comprovando com 
documentos. Então, é um- caso realmente dife
rente. E, evidentemente, extrapola a capacidade 
de qualquer divisão de segurança e informações. 

Peço ao Sr. Senado-r·que desculpe a minha 
veemência. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Está bom; 
queremos informações. Agradeço. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) - _ 
Tem a palavra o eminente Senador Severo Go
mes. 

O SR. SEVERO GOMES - Sr. Coronel, V. ·s· 
fez uma afirmação, no meu entender, extrema
mente grave no curso _do seu depoimento e mais 
grave ainda porque é uma afirmação que vem 
do chefe da DSI, um profissional na informação 
e que tem pautado o seu depoimento em afirma
ções onde pode ter comprovação do que diz. 

A aflfll1ação é de que o Sr. Ministro foi vítima 
de um crime de abuso-de confiança. Então, pri
meiro, V. Ex!' deve ter as provas desse crime de 
abuso de confiança, que seria esse grupo mais 
próximo do Ministro. Mas, mais ainda é de que, 
para haver essa convicção do crime de abvso 
de confiança, que teria atingido a pessoa do Sr. 
Ministro e a própria Pasta, V. S• devia ter também 
como comprovar o fato de que o Sr. Ministro 
não tinha conhecimento. 

Cõm a distância no espaço tão grande do Sr. 

Então, Sr. Senador, que, acredito, acabará con
cordando comigo, na realidade, não tenho ele
mentos de comprovação disso, mas os dados 

__ de que dispomos hoje, e que jamais poderia ima
ginar uma coisa dessas. Então, Sr. Senador acre

_ dito que V. Ex' acabará concordando comigo. Na 
realidade não tenho elementos de comprovação 
disso, mas os dados de que dispomos, hoJe, e 
que Já levaram a Polícia Federal, atuando com 
o poder que tem, a incJiciamentos concretos, mos
m. que a Polícia Federal dispunha de dados, teve 
acesso a dados concretos, inclusive pela_ r~
slçâo de documentos indispensáveis para carac
terizar isto que estou transmitinçio como wna im
pressão minh_a, porque não tenho çomprovação 
de que o sr. minfstro teria, na melhor das hipóte
ses, sido alvo de wna deslealdade por parte de 

. run~onãrios .que trabalhavam com ele. 

O SR. SEVERO GOMES- Isso q,jer dizer que 
o crime de abuso e confiança, na sua opinião, 
é uma suposição; e não um conhecimento que 
tem? 

O SR.-WALTER FÉLIX - Sim, Sr. não tenho 
dados concretos para reforçá-los. 

O SR. SEVERO GOMES - Porque rro seu de
poimento V. S• afirmou que houve, vamos dizer, 
wn abuso de confiança que atingiu o ministro 
e atingiu a própria Sep1an. 

O SR. WALTER FáJX-O Sr. Senador, então, 
desculpe-me, retifico no sentido de que é como 
uina impiessão minha em função do quadro que 
está se apresentando, onde vejo com constran
gimento" Um Ministro de Estado indiciado. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)-
V. EX" tem a paJavra, eminente Seriador. 

Ministro e também no tempo, porque raras vezes O SR~ .MENDES CA.NALE - _Dentro do que 
o encontrava, pergunto a V. S• quais são os funda- o depoente infonnou, S. ·s, disse que não admite 
mentes dessa convicção do crime de abuso de que tenha havido uma ação do Ministro de provo-
confiançá? Quer dizer, funcionários do ministério càr, atraVéS de um funcionário que fosse procurar 
abusaram da confiança do Ministro? Em segUildo, a prefeitura ou algum órgão, para que houvesse 
como comprova que realmente abusaram da i_nterrm~cti_ªção; mas a ação que vimos foi inversa~ 
confiança do Sr. Ministro e que o Sf. Ministro fiôüVê~a origem de Querri partiu e chegou até 
não tinha conhecimento nenhum -da prática da- numa intermediação ao conhecimento do Sr. Mi
queles atos? . _ .níSfro, e aí pergunta a V. S• ele admitiu ne~e 

O SR. WALTER FÉUX- Sr. Senador, devo 
dizer o seguinte: se tivesse conhecimento de qual
quer circunstância de caráter delituoso, levaria 
imediatamente ao conhecimento do sr. ministro. 
O sr. ministro teria, nessa circunstância, duas op
ções: ou tomaya uma providência ou tinha que 
arranjar outro diretor de Segurança e Informa
ções. 

Agora, provavelmente: tomÇJ_ria providências, 
porque, se não as tomasse, obviamente o conhe
cúnento de que eu era detentor, não mais estando 
devendo um princípio de ética ao sr. ministro, 
seria comunicado às autoridades devidas. Então, 
temos que partir e eu tinh<). _que partir desse prin
cípio de que a pessoa do Sr. Ministro de Estado 
é uma pessoa que de:ve se:r _respeitada. E em 
sendo respeitada, jamais me poderia ocorrer que 
o sr. ministro instruísse, nem por eventual ilação, 
qualquer um dos seus_ s@_orginados para ir a 
uma prefeitura de interior sac_af -dinb~iro de um 
prefeito. Jamais posso _iinéiginar uma coisa des
sas. 

caso, não promovendo, mas na volta admitiu? 

O SR. WALTER FÉLIX- Não perguntei o sr. 
ministro. Nunca se expressou sobre esse assunto 
comigo. De modo que, é um conhecfmento que 
não posso transmitir a V. Ext, mas concordo com 
ã:-ColoCação üliciaJ de V. ~ que, na rea1idade, 
o assunto partiu de Valença para dentro da Seplan. 
·Se saiu da Seplan, saiu provavelmente de forma 
muito bem oculta porque talvez nem- mesmo o 
Sr~ffiirliStrO tiVeSse c.onbe:~iinento. -

O SR. MENDES CANALE - Mas, se houve 
prosseguimento e acolhida. chegou ao final a con
cretização do empréstimo, o sr. ministro teve co
nhecimento. 

O SR, WALTER FÉLIX- Mas há uma diferenç;.a 
entre o sr, _ _ministro participar junto ao Sr. Presi
dente da República, no tocante à locação de r_ecur-: 
sós para-uma-prefeitura, dentro de wn quadro 
que lhe foi apresentado. Não sei qual foi, porque 
não me disse, mas isso é válido. 

O SR.-MENDES CANALE -A minha pergunta 
vem porque, aqui, no dia 21 de setembro, quando 

Sexta-feira 30 2755 

já h~ãaêc-orrido_tpdo esse assunto com Valença, 
e que disse a V. s'~"está tu..@ bem", e que V. 
S• deu início a uma investigação~· pergunto se 
V. S• vai deixar à comissão - que não caDeria 
51gora toda essa exposição - a CO~?clusão a que 
chegou a DSl, em relação a este assunto de Valen
ça, porque V. S• aqui mesmO diz- que uma vez 
tendo rec.ebido essa determinação, já que não 
promovia nenhuma invEstigação, mas vinha apeoo 
nas quando havia uma determinação para que 
houvesse essa investigação, houve isso. E. V. S•, 
nesse caso, chegou ao final, apurou, e estaria 
isso passándo à comissão ao final a que chegou 
a DSI nesse caso? 

O SR. WALTER FÉUX- Entendo a preocu
pação de V. & Entretanto, não tenho comigo, 
aqui, nenhum documento que caracteriZe o flllal 
do processo de Valença. Não tenho. Porque, co
mo disse inicia1mente, estivemos trabalhando em 
direções diferentes, que poderiam ter apresentado 
resultados altamente compensadores. 

O SR MENDES CANALE- Então, V. S• asse
gura cjue de fato promoveu trabalhOS" neSse senti· 
do, investigou e chegou a uma situação final da 
apreciação do assunto? E já que V. S• não tem 
aí, pediria aO Sr. Presidente que requeresse, então, 
que (os se enviado depois pela DSI essa documen
tação dessa investigação promovida pela própria 
DSJ. 

O SR. WALTER FÉUX- O Senhor. me en~nw 
deu mal, Senador, perdão. Permita-me recolocar 
o assunto porque tenho a impressão que o Se
nhor. entendeu mal. Disse ao Senhor. o seguinte: 
não trabalhamos, em nenhum momento, no caso 
de Valença. Em nenhum momento. 

. O SR. MENDES CANALE - Mas, então, V. 
S' há de permitir, se entendi mal, aquele "está 
tudo bem" é, em relação a quê? Quando V. S• 
levou ao Ministro um .assunto que vinha da Agên
cia Central, dizendo que era o caso de Valença, 
e diz a V. s~: "está tudo bem" e daí começou 
a ... 

O SR. WALTER FÉUX - "Está tudo bem," 
é o seguinte ... 

O SR MENDES CANALE - Não, mas quero 
saber o procedimento. Então, o "tudo bem'' ficou 
no "tudo bem" e acabou. 

O SR. WALTER FÉUX- J;:u vou explicar. "Está 
tudo bem" é o seguinte, Sr. Senador: o Sr. Minis· 
tro, através daquela. expressão, expressou autori
zação para que eu desencadeasse, dentro da Se
piam, trabalhos que visavam colher os dados que 
me haviam sido solicitados. Os ~dos foram devi
damente corrigidos; foi dada ciência à Agência 
Central_ do serviço que o solicitou - diga;,se de 
passagem, V. Ex"' já têm cópia, porque foi entre
gue, se não me falha a memória, por um dos 
depoentes aqui; é, sobre aquele trabalho-~ ges
tão de- rec;ursos pela Sareln. Foi entregue aqui ... 

OSR. MENDES CANALE- Mas um depoente 
de fora entregou aqui, na Comissão, um docl,.l
mento da DSI, que na investigação chegou a uma 
situação fmal daqui!'? gue foi determinado apurar. 

O SR. WALTER FÉUX- Eu não disse que 
chegou a uma solução final, Senador. Nunca dis
se isso. 
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O SR. MENDES CANALE --=... Mãs- i1ão é uma 
investigação final, é apreciação dentro daquilo 
que é uma determinação; 

O SR. WALTER FÉUX - Não, Senador. 

O SR. MENDES CANALE-- HouVe, então ... 
V. Ex" vai resPonder. A Agência Central encami
nhou o assunto relacionado a Valença a V. 5' 
para que desse conhecimento ao Ministro. Houve 
ou não? 

O SR. WALTER FÉLfX- Sim, Senador. 

O SR. MENDES CANALE - Dessa documen
tação enviada pela Agência Central e_ _que V. S• 
colocou ao conhecimento do Sr. Ministro ... 

O SR. WALTER FÉLIX-:- Perdão, uma pequena 
retitkação. A solicitação da Agência Central era 
de caráter genérico, não especificamente sobre 
Valença. Em nenhum momento - V. ~-têm 
cópia do documento - está tratando especifica
mente de Valença. 

O SR. MENDES CANAl.E - Mas ai en~o 
v. s• Já tornando conheCimento da existência d~ 
um assunto relacionado, corno o de Valença, da 
maior gravidade, não procurou investigar, nem 
por determinação do Sr. Ministro~ nem pela pró
pria obriga'ião da_ DSJ, para que informasse 0 

Sr. Ministro, dentro desse_assessoramento, no 
~ntido de mostrar a S. Ex· o envolvimerito, inclu
Sive, de elementos do Ministério no assunto? 

O SR.-WALTER -F.tl.rx- Sr. Senador, eu só 
poderia partir em Valença ... Naquela mesma oca
sião haviam 12 denúncias simultâneas. 

O SR. MENDES CANALE- Então o seu servi
ço não partiu da investigação ... 

O SR. WALTER FÉUX-- Não, Senador. Não 
partiu de nenhum deles porque já tinha missão 
atribuída. 

O SR MENDES CANALES- A -quem? 

O SR. WALTER FÉUX- Pelo Sr. Ministro~ O 
Sr. Ministro mandou fazer, através de seu Chefe 
de Gabinete, ... 

OSR.MENDES 0\NALE-Mas a quem, Coro
nel? A quem? 

O SR. WALTER f'é:UX - A mim. À Divisão 
de Segurança e Informações. 

O SR. MENDES CARALE - Mas se ele deu 
essa determinação à segurança e a segurança 
não cumpriu ... 

O SR. WALTER FÉLIX--C::umpriu, Sr. Sena~ 
dor; 

O SR MENDES CANALE - Mas se cumpriu, 
deve ter o que o Serviço apurou. 

O SR.-wALTER F.t:UX - MaS não sobre Va
lença. 

O SR. MENDES -CANALE - Mas mesmo de 
forma geral, que não SEija sobre vaJenÇa,- V. S• 
tem uma apreciação geral, uma investigação ge
ral? 

O SR. WALTER FÉLIX-.:....:-Tenho sim, Senador 

O SR. MENDES- CANALE - EntãO, que enca
minhe a minha solicitação, que seja encaminhado 
isso à direção da nossa comissão. 
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O SR. WALTER FÉOX- Vou entregar sim, 
Senador. 

O SR-PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. s~ dispõe agora desses elementos? Porque V. 
S" mencionou apenas o caso de uma firma, allás 
investigada, e i-tada foi apurado. 

. O SR. WALTER FÉUX- Sim, Senador, está 
aqui. 

O SR. PRESIDENTE (JOSé lgiÍ<kio Ferreira)
QuE; r _ilfier qUe tOdO o problema de intermediação 
de verbas, Sr. Depoente, restringe-se a essas fo
lhas, a ~ss~. documentos a que V. 8' ... 

O :SR. WÀLTER -fi::ux ~ NãO, Senador. Aq~i 
está o segundo que me foi entrégüe. 

QS_R. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Foi e!ltregue a V. S~ 

O SR. WALTER FÉUX - Foi~me solicitado. 
"PrefeituraS beneficiadas em termos de interme
diação de recursos", 

O SR. PRESIDENTE (Josê IQrlác!o Fei-rêirã) _::.. 
Quer dizer que fora esses dois acervos aqui, não 
existe ri'lais nada? 

O SR. WAL TER-FÉUX- Existe o documento 
que V. EX já tem cópia, confidencial, em função 
do que fõí solicitado pela Agência CentraJ do_Ser
viço Nacional de Informações. 

O SR. PRE~IDENJE (Jqs~_lgf!ácio Ferreira)
Então, são esses os únicos documentos de que 
dispõe a DSI, que revelam a sua ação em todo 
o problema da intermediação de verbas? 

O SR. WALTE~ FÉLIX- Sim, Senadol-.. 

OSR.JTAJ\'1AR FRANcO____:EOtão, nesse docu
mento confidencial que temos, há urna obser
vação de V. $f, que diz o seguinte: ''A DSI prosse
g--u~-pesquisando o assunto". 

O SR. WALTER FÉLIX- Sim, Senador, conti
nua pesquisando o assunto, continuou pesqui
sando o assunto e _chegou à seguinte conclusão: 
os trabalhos todos voltados a esse caso específico, 
eram sobre a Sareffi; nada fol comprovado contra
a Sarem. 

'O SR: ITAMAR FRANCO- Coronel, por favor! 
O documentO -confidencial, que está aqui em nos
sas mãos, e, por Incrível que pareça, é o docu
mentQ_()riginal da Sarem ... 

O SR: WALTER FÉLIX- É sim, Senador. 

O SR. IT Afo'\AR FRANCO --Podia e_s_tar nas 
riJ~os de alQú~m? 

o-SR. WALTER FÉLIX- _Não, Seriador. 

O SR. ITAMAR FRANCO__,. Um ex-fundài-tárlo 
podia _ter o d~c_umento o!iginal? 

O SR. WALTER FÉLIX- Não, Senador. 

O SR._fTAMAR FRANCO - V. s• achava isso 
certo? 

O .SR.-WALTER F'tLIX- Não, sênador. 

O SR. ITAMAR FRANCO----: Está errado? 

0-.SR. WALTER FÉLIX-Estásim, Sr. Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Então, V.-S•termina 
dizeitdo -o -seguinte: das datas aqui de 17 de se
tembro - por favor, temos que checar as datas 
- uma é da COsplan. 
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c) SR. -RELATOR.(Carlos éhiarelli) __:_ 11- de 
setembro. 

o·-sR.ITAMAR FRANCO- E a outfa? ____ - -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarei] i)-Data final? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então o seu docu-
mento confidencial é datado posteriormente, é 
de30 de setembro, não é verdade? E, desse docu
mento confidencial, V. S• diz o seguinte: "A DSI 
ptossegue pesQUisando o assunto", Então à-S"r. 
deve ter um outro documento além desse ou não 
tem? 

O SR WALTER FÉUX- Não Senhor. Eu não 
te!Ího mais nenhum documento voltado sobie 
a Sarem porque, postedormente, todos os traba
lhos mostraram ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é sobre a sa,:, -
rem. 

O SR. WALTER FálX_ --Mas, esse é sobre 
a Sarem. 

O SR. ITAMAR FRANCO -·Sim. Então essa 
frase que o Sr. colocou aqui não vale nada? "A 
DSI prossegue pesquisando o assunto"? Ela ê 
vaga? 

O SR.\VAL TER FÉUX- Não Senhor, ela vaie. 
O SR. ITAMAR FRANCO- Então: espera, por 

favor. Veja só, no_ dia 30 de setembro, quando 
esse documento foi assinado, foi dito isso, a DSI 
continuava pesquisando o assunto. E a partir dai, 
o que aconteceu? 

O SR- WALTER FÉUX __:_- toril- reJitÇáõ ·a este 
assunto, nada. 

O SR. JT AMAR FRANCO - Nada? 

O SR. WALTER FÉllX- Nada. Porque nada 
foi encoiitrado com relação à Sarem, erribora, 
em _diferentes oportunidades, se procurasse im
putar a existência de ilícitos na área da Sarem. 

o SR. ITAI\'\AR FRANca__:_:v.~s•-cori1unkciu 
isso ao chefe_ do... - - -

O SR. WALTER FÉUX - Sim, Sr., foi comu
nicado ao sr. ministro que_ nada foi encontrado. 

O SR. ITAMAR FAANtO- A qual iii.inistro? 

O SR. WALTER F.ÉUX- O Ministro Anibal 
Teixeira. 

o;sR. ITAMAR FRANCO- E oMinistro-Chefe 
do ·serviço Nacional de [nformaçôes, não? 

O SR. WALTER FÊUX - Mas, isso aqui foi 
comunicado através de um documento ao sr. mi~ 
nistro e não ao chefe do SeiVfço. 

O SR. ITAMAR FRANCO :-- Não. V. s~ diz aqui: 
Sr. Ministro-Chefe da Seplan, não é ve--rdade? 

OSR WALTER FÉLIX-Certo. 

O SR. ITAMAR. FRANCO- V. S• termina dizen
do o seguinte: "a DSI p-rossegue -pesquisando o 
aSsUntO". Então, v. s· contínUa Pesquisando- o 
assunto. E, Y. S• fez este ofício ao Ministro--Chefe 
do SNI, atendendo à solicitaçã-o do Serviço Nacio
nal de lnformações, Coronel. V. S• o fez por sua 
livre e espontânea vontade. 

O SR. WALTER FÉUX- Desculpe, Senador, 
mas o ofício roi relto ao Sr. Ministro-Chefé da 
Seplan. 
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O SR. ITAMAR FRANCO -Sim, veja, por favor, 
V. s• fez este ofído ão Min_i$tro-Chefe da Sep!an, .. 

O .SR. WALTER FELIX- Exato. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... a -pedido do Ser
viço Nadonal _de Informação._ Não foi a seu crité
rio, não foi porque V. S• quis. Não, V. _s~ atendeu 
à solicitação da Agenda Central, olhe bem, Agên
cia Central do Serviço Nacional de Informações, 
que é o órgão matriz do sistema, não é verdade? 

O SR. WALTER FEJ .. JX- Sim, Senhor. 

O SR.IT AMAR FRANCO-~ Então, V. S! atendeu 
ao órgão matriz do sistema e dá este ofit.io ao 
ministro - nobre Relator, eu pediria a atenção 
de V. EX para isso porque, possivelmente vai ter 
alguma pergunta - e_ V, S• term.L® __ çf_izr;:ndo: a 
DSI prossegue pesquisando o assunto, no dia 30 
de setembro, Srs. Senadores,_ .. 

Então,_ a partir do dia 30 de setembro, V. 8' 
não comunicou nada à Agência Nacional de Infor-
mações? -

O SR. WALTER FÉLIX- Comuniquei, Sr. 

O _SR. lT AMAR FRANco--:.:... Então, há pouco 
V. S• disse que não havía comuníCado e, agora, 
comunicou. Então, o que V. St comunicou à Agên
cia Nacional de Informações? 

O SR. WALTER FÉUX - Foram elaborados 
mais dois ou três documentos, dentro do mesmo 
diapasão e respond~ndo ao mesmo ... 

O SR. ITAfv1AR FRANco----=- E, onde e·sfãõ-esses 
documentos, Coronel? 

O SR. WALTER FÉLIX- No Se{Viço Nacional 
de Informações. --.,.------------

OSR. ITAMAR FRANCO-V. s~ não tem c:ópia? 

O SR. WALTER FÉUX- Tenho, Sim, Sr. 

OSR. ITAfv1AR FRANCO-Acõmissão precisa 
dessas cópias. 

O SR. WALTER FÉUX- Multo bem, não as 
tenho comigo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, Sr. Presi
dente, é preciso que tenhamoS ·a ·cópia dess_e do
cumento ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Pediria ao depoente que enviasse subseqüent~ 
mente à Comissão essa cópia, tendo em vista, 
inclusive, o dever de ordem pública de prestação 
dos _esclarecimentos sob juramento. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Tem a palavra o eminente SenadorJutahy Maga
lhães. 

OSR. JCIT AHY JV\A.GALHÃES -Sr. Presidente, 
esse depoimento foi interessante pois temos pro
curado ver o que o serviço de informações, nos 
diversos ministérios, -fazem a respeito dos traba
lhos de cada um desses setores. 

O depoente falou, num trecho do seu depoi
mento, que as denúncias são constantes, se repe
tem a cada instante e, essas OS! _dos diversos 
ministérios será que apuram essas denúncias? 
Será que utilizando os termos do próprio depoen
te, alguma dessas ai acertou na mosca, em algum 
caso d_e intermediação_- de verb_as; tantas foram 
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dehunc:iadas e não houve nenhum fato concreto, 
nada foi apurado, não só na Seplan, mas l:'!m 
nenhum ministério_, do conhec;imento de V. 5'? 

O SR. WALTER FÉUX- Sr. Senador, não te
nho pleno conhecimento do que ocorre nas de
mais diVisõeS-de segurança ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas, nunca 
ouviu falar que teriã... -

O SR. WALTER FÉUX- Não Senhor. Que 
tenha resulfado, como aconteceu com o caso 
de_ Valença, nunca; -

OSR.JOTAHY MAdAL~S-Os_jornaistam
bém noticiaram e foram feitas dedara_ções, no 
decorrer dessas investigações, de que teriam saí
do alguns funcionários do gabinete do Ministr_p, 
em razão de apurações ou de fatos levantados 
pelo ServiçO Nacional de Informa-ções, ou pela 
DSI, ou não sei; V. S• tem alguma informação 
concreta de que qualquer funcionário do gabinete 
do Ministro, c:hefe da Seplari teriã saído em virtude 
de _qualquer tipo de investigação feita na área da 
DSr ou do Serviço Nacionar de Informações? 

O SR. WALTER FÉLIX - A pergunta de V. 
Ex- é muito importante, porque me permite abor
dar um ângulo que ainda não foi explorado, é 
a chamada história do dossiê. 

Tive o trabalho, Sr. Senador, de f~er uma pes
quisa com ·a minha equipe, a propósito de quando 
surgiu, pela primeira vez, evidentemente em da
dos recentes, essa palavra dossiê; ela surgiu, rT:tais 
precisamente, no dia 22 de dezembro e, curiosa
mente, já em janeiro, foi me imputada a elabo
r~ção de um do~siê c:ontra o chefe de gabinete. 
Devo dízer a V. Ex"_ que, em nenhum momento 
foi elaborado pela minha Divisão de Segurança 
e Informações qualquer dossiê contra o Sr. Chefe 
de_Gabinete, por extensão contra o Sr. Ministro. 
Não teria nem sentido eu elaborar um dossiê con
tra o Sr. Ministro de Estado. Então, essas imputa
ções _que me_ foram feitas por ª!g_1.ms ôrgãos da 
imprensa, evidentemente mal informados, não 
têm a menor riu:ão de ser. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Não set se 
foram Imputados a V_. s~ ou não mas têm declara
ções várias, até se antec:ípando a qualquer investi
gação mais profunda, de que apenas pelo fato 
de ter tido informações duvidosas a respeito de 
ação dos seus auxiliares, o Ministro teria demitido 
alguém por essas informaçõ_es. Isto é correto? 

O SR. WALTER FÉL(x-- Essa informação de 
v:-EX", tem dois aspectos, no tempo, que mere<:em 
ser abordados. Quando-dos nossos trabalhos, a 
pedido do Sr. Ministro, não conseguimos caracte
rizar, de forma algUma, nenhuma vinculação de 
caráter ilícito. Entretando foi decidido, não por 
m,ín:t. mas por quem de direito, que seria oportuno 
fazer um remanejamerito-do pessoal, o que foi 
feito- remanejamento não é afastamento. Poste
riormente, quando do afastamento da chefia de 
gabinete do Sr. Lúcio Verissimo Machado, cir
cUn.S:tâl1cia que surpreendeu_toda a Seplan, inclu
sive a mim, porque esse assunto veio a público -
no dia 22 de deZembro, procurei, junto ao Serviço 
Nacional de Informações, através de sua agência 
central, buscar dados que caracterizassem ou ne
gassem tal conhecimento; a resposta que_ obtive 
foi a mesma, ci assunto está sendo acompanhado 
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e nada mais foi acrescentado. E;ra uma repetição 
do quadro da compartimentação a que ainda hà 
pouco me referi e que, percebo, não agradou 
à expectativa dos Senhores. -

O SR. JUT AHY MAGÂLHÃES - O Chefe de 
Gabinete pediU para sair_ ou foi exonerado? 

O SR. VALTER FJ::ux_- Constava e consta 
na Seplan que o Sr. Chefe de Gabinete pediu 
para sair, posteriormente à publicação de um jor
nal; evidentemente há dúvidas a r_espeito,_ até que 
essa dúvida seja diririlida, ela vai persistir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -:-_o SenhOr po
deria nos info"rffiar se- a-DS! s6 s~ n1.0Vimenta 
quando é solicitada, ou se antecipa; também, no 
trabalho de investigação, ·com idéiªs próprias? 

O SR. WALTER FÉLIX-Elapodese-a_nteçipar, 
se tiver necessidade, ela dá ciência às autoridades. 
e pode_ - a PSI, como um todo, não, ·alglms 
elementos dela, obviamente - e pode se lançcw 
dentro de um quadro de uma díJigência, de um 
conhecimento, enfim, buscar algum dado in I~ 
co. PoQ.e, sim!_ Ex". 

O SR. J<.rr AHY MAGAUiÃES ~ E nunca chal 
mau à atenção, então, de V. s·. o fato de- haver 
pedido solicitação de verba sem nenhum com~ 
premissa com orçamentos e recursos orçamen~ 
tários, e, tambêm, esta agilização chamada aqui, 
um fato diferente, num ano atípico de 1987, se
gundo já foi declarado, aqui, por vários depoentes, 
e nunca chamou à atenção da DSI, para verificar 
as razões que levaram a esta_ atipicidade, na con
dução dos problemas administrativos da Seplan? 

O SR. WALTER FElfx .:.__-Eu devo dizer ao 
Sr. Senador que eu não tenhd acesso à agenda 
do Sr. Ministro. Vale dizer que eu não tenho con
trole dos processos que Chegam, são despacha
dos e sofrem triagem. EU âevo_ dizer a V. Ex•, 
que, agora, em função, exatamente, da minh.;'l 
presenç_a <Iqui, eu procurei me inteirar. E posso 
~crescentar que no ano passado circularam 1243 
processos, o que, evidentemente, ê uma quanti
dade de processo acima do que ocorrera em 86; 
Em 86, a quantid~de foi bem interior. Então, hou
ve um volume de processos muito grande, circu
lando. 

A DSI não tem encargos de- çÕntrole e fiscali
zação desses processos. __ Não faz parte da atribui
ção_ dela controlar o que o Sr. Ministro resolve 
alocar, em termos de recurs_os, para um estado 
ou uma prefeitura, em função de uma solicitação 
de um nobre deputado ou senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Quer dizer, 
diante do interesse do estado, a DSl não tem
nenhuma preocupação, e· nem interessa, s"-ber 
se está have!:Jdo ou [Jão aquilo que está_ sendQ 
denunciado? , 

O SR. WALTER FÉLIX - Interessa, sim, Ex-. 
Há interesse. 

O SR. JUT AHV MAGALHÃES - Mas pareceo• 
que na seplan não houve tanto interesse assim. 

O SR. WALTER FÉUX- Não. Houve interesse, 
EX', _.0 que não houve foi o seguinte: o que não 
houve f.oi conc_!ição ftsiç:a de &tacãr em _tantas dire
ções, que se apresentavam, ao mesmo tempo. 
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O SR JUTAHY MAGALHÃES- O senhor me 
permite observar que o ri1lnistio di~ que ele SÕJid~ 
tau a investigação, que ele pediu ao SNI. à PoHcia 
Federal, mas ele foi quem- teVe toda a inh::iativa 
de solicitar a investigação. Hâ uma controvérsia, 
porque o Dr. Tuma diz que não1 que a iniciativa 
foi da Polícia Federal. Mas V. S•, teve conheci~ 
mente deste pedido do ministro parzi serem inicia
das as investigações a respeito de determinados 
fatos ligádos à Seplan? 

O SR. WALTER FÉLIX ~ -Os pedidos o Sr. 
f\1.inlstro fez através do seu chefe de gabinete, por
que ele nunca os fez pessoalmente. Ele sempre 
os fez através do chefe de gabinete, em quatro 
oportunidades: três denúndas voltadas para a 
Consplan e uma denúncia relacionada com uma 
pesquisa que abrangia estad_os e munfdpios que 
haviam sido aquinhoados com recursos alocados 
pela Seplan. Nos quatro casos; portanto, se consi
derarmos desdobrados, nos quatro casos, ne
nhum dado concreto foi achado pela Divisão de 
Segurança e Informação. 

O SR. JUTAHY JV!A.(Wj·W~S =-Mas sobre o 
pedido a que esto.u me referindo ele declara. publi
camente, e insiste, reafirma em que as investi
gações foram Iniciadas por solicitação dele, Minis
tro Aníbal Teixeira. 

O SR. WALTER Ft'uX- É verdade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O Cir: Tuma 
declara que nâo. Então, eu quero saber o que 
V. s~. como chefe da DSI, portanto, um órgão 
que deveria fazer essas investigações, tem a decla
rar. Se ele, o miniStro, realmente solicitou de um 
outro órgão, fora da Seplam, estas in"'!estigações? 

O SR. WALTER FÉLIX- Sr. Senador, eu não 
tenho condições de responder pelo Departamen
to. de Polida Federal, não tenho condições .de 
responder por ele. 

O SR. JUT AHY f'ltA.GALHÁES - Mas o 6rgáo 
de V. s• é membro da equipe, de confiança_ do 
ministro. Então, v. s• não tinha conhecime!1tO 
do que ele pediu? 

O SR. WALTER FÉLIX- Não.-se~hor. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- SOóre investi
gação? 

O SR. WALTER FÉUX- Não tinhã. Em ne
nhum momento. 

O SR. JUf AHY MAGALH.ÃES - EÍ'Itão, exata
mente, o que V .. S• devei ia fazer lá como chefe 
da DSI? Ele passou por dma dessa atribuição? 

O SR. WAI.. TER .FÉIJX- Passo.u. Exatamentc. 
O termo exato é esse que o senhor usou: passou 
por cima, porque eu. não tinha conhecimento. 
Aliás, registre-se até um detalhe muito interes~ 
sante: em um depoimento, a que· evidentemente 
tive acesso, constatei que foi mencionada a entre
ga de relações ao diret.or da Polida Federal. Não 
poss.o_ comprovar esse dãdo, e, posS.ivelmente, 
talvez tenha até havido uma confusão, de vez que 
as relações foram entregu-es. a mim. Eu recebi 
as relações. mas foi menCionado aqui que elas 
teriam sido entregues ao diretor da Policia Fede-
ral, completando o raciodnio a que o senhor que
ria chegar. 
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. O SR. JuTAHY MAGALHÃEs - Voltando um 
pouco a urn ·outro assunto: quânto ao problema 
dos. armazéns- é um órgão público federal que 
faz a construção, pelo menos que determina a 
construção desses armazéns.- onde foram feitos 
esses arma~éns pelo preço de 240 dólares ou 
240 mil dólares o metro quadrado? 

O SR. WALTER F~UX- Se não me engano, 
se a memória não me falha, t~nho_~ impressão 
de que foi em Goiás. 

O SR. Jar AHY MI\GAUiÁES- Houve alguma 
conseqüêncfa disto, quer dizer, evitou-se a. cons
trução, .. óu .ésfiffoT ere6Vada? 

O SR. WALTER FJ::UX- Não. O conhecimento 
que me resta - digamos; _de cabeça - é que 
erã fato consumado e que os d_ados ol."iundos 
do J?NDES, mercê de Um estudo técnico especia
lizado sobre o assunto, carac_teri.zavam que os cus
tos poderiam ser bem menores. _Obviamente que 
ai. há un:t detalhe que não posso precisar a V. 
~. se foi antes ou depois, isso não sei. Sei que 
houve um caso típico em que os preços ficaram 
em torno de 240 dólares por toneladas de armaze~ 
nagem. 

O SR. JUTAHY MAGA\.HÃES - Pelo dobro 
do preço. Sr. Presidente, fico satisfeito com as 
respostas, porque infelizmente <:~s informações 
n.ao .foram tão concludentes, mas pelo menos 

--sac; as informações que o depoente pode prestar 
a esta Comissl:lo. 

O SR. PRES[óENTE (José lgnádo Ferrei(a)
Antes de passar a palavra ao eminente Senador 
Chagas Rodrigues, a Presidência indaga do d~~ 
poente se a DSI precisa ser acionada pelo gabi
nete do ministro para tomar inidativa, quer dizer, 
a OS!, para tomar uma iniciativa de investigação 
interna, precisa ser acionada pelo gabinete do 
ministro ou tem autonomia para investigar, dentro 
do Ministério sem iniciativa do ministro, e pode, 
inclusive, investigar até fatos contra o ministro 
e cõf\tra os funcionários de seu gabinete, <::ontra 
os funcionários do Ministério? 

O SR. WALTER F'ÉLlX·- ReSpondendo ao Sr. 
Presidente, não. Eu não poderia jamais realizar 
um;;~ investigação contra o ministro para o qual 
traPalho. Entretanto. se a investigação, õS dados, 
os indícios, a caracterização se voltasse para um 
outro elemento categorizado junto ao Sr. Ministro, 
o primeiro passo seria'-dar ciência ao Sr. Ministro 
do que estava ocorrendo. Espero que tenha res
pondido, satisfatoriamente. 

-O SR. CARLOS CH\AREW - No caso de a 
investigação apo[!tar para o lado do ministro, qual 
era a posição correta do chefe do departamento? 

O SR. WALtER FtuX'- Se -a in~estigação 
se voltasse ·contra o Sr~ MiniStrei, ·eu· o procuraria 
e expOria integralmente o .Problema como se 
apresentava. Conseqüentemente, eu me afastaria 
da função. porque, se não o fizesse, estaria em 
um quadi"õ de ser considerado omisso ou coni
vente. 

O SR. PRESIDE:NTE (JoSé lgÕácio Ferreirà) ·
T enl a palavra O eminente Senador Chagas Rodri
gues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Coronel Walter 
Félix, V. S•, na qualidade de diretor da DSI, teve 
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conhecimento de que pessoas fisicas ou jurídicas 
intermediavam a concessao ou a liberação de 
verbas, mediante comi$são? 

O SR. WALTER FÉLIX:_ Na SePian, especifica
mente, não senboL 

O SR CARLOS CHIARELÚ :.___ De onde é que 
o senhor tem conhecimento? 

O SR. WALTER FÉLIX- A nível de imprenR, 
Sr. Senador, isto af passou a ser uma ton~nte. 

o SR. RELÁTOR (Carlos ·çhiarelli)- F~(-a da 
imprensa. 

O SR. WALTER FÉUX - Fora da imprensa 
não senhor. 

o-SR PRESIDENTE (José Ígnádo Ferreira)
Quer dizer que a imprensa soube e V. S• não 
soube? 

OSR WALTER FÉUX.-Sim.Aimprensa:sou
be porque o Sr. Prefeito denunciou para 21 impren
sa, e se o Sr. Prefeito não tívesse denunciado 
nem a imprensa saberia nem a CPI estaria organi
zada, porque não tinha por que se organizar. 

O SR CHAGAS RODRIGUES"..:.:, Sr. Coronel, 
aDSJ ... 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- t bom 
esclarecer para o depoente que a CPJ não lnstaJou 
em função do episódio de Valença- há um pe
queno engano de sua parte - que era· bom que 
fosse elucidado, para que não saísse daqui com 
infOrrriaçã.o errÔhea. Essa informação, pelo me
nos, que ele a tenha e a tenha certo. Esta CPI 
não é uma CPI sobre Vâlença. Valença é parte 
do todo, que e muito mais amplo. 

O SR. WALTER FÉlJX-Sim, Sr. Relator. Con
cordo que o todo_ ê maior. O caso .. de Valença 
tão-somente veio à baila pelo seguinte, porque 
é um caso atípico, é ufn caso diferente, é um 
caso que dá realmente substância a trabalhos de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Real
mente foi isso que ocorreu. Se não me fiZ entender 
assim, espero que atraYês des$as palavras tenha 
completado a idéia. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Prosseguindo, 
Sr. Presidente: Sr. COfonel Walter, a DSl sabe 
quem sugeriu ao Presidente da República a no
meação do Dr. Michal para a Secretaria Geral 
da Seplan? 

O SR WALTER FÉUX -·Não, senhor. Não 
tenho acesso a esse conhecimento. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - A Secretaria 
Particular da Presidência da República recomen
dava ou recomendou ao Ministro a concessão 
ou liberação de alguma verba? A sua divisão teve 
conhecimento disso ~~ a!_9um momento? 

O SR... WALTER FÉLIX- Sr. Senador Chagas 
Freitas não tenllo conhecimento de nada pare
cido com o que. V. Ex" acaba de levantar; em 
nenhum momento. 

O-SR._ CHAGAS RODRIGUES~ V: s~ sé- refere 
a um antigo colega meu, a. quem admirava e 
que foi meu colega na Câmara e também foi 
governador como eu. E eu que sempre fiz oposi~ 
çã:o ao Movimento de 1964, rrte dirigi a ele e 
disse! não sei o que dizer ao meu estado, porque 
a chamada "Hora do Brasil" disse ontem que 
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o Deputado Chagas Rodrigues, à frente_ de_ uns 
joma1istas, esteve com o_ Presidente da República. 
Você vai retificar que foi Chagas Freitas. De modo 
que V. S! não é o primeiro que faz esta confusão 
entre os nomes. __ _ 

Agora, a nossa terceira pergunta. O Dr. Gilson 
Reis comunicou a V. S• o fato dQ P-~~apareclmento 
de pastas fundonais? 

O SR. WALTER FÉLIX - Prefiro fazer uma 
colocação de uma_ forma diferente, Sr. Senador,_ 
Chagas Rodrigues. É a seguinte. Ele comentou 
que haviam sido feitas requisições de pastas, pelo 
Gabinete; tão.:somente 1SSó~ Não houve. digamos, 
uma comunicação, porque a comunicação pres
supõe quase que um ato oficial e não foi o caso, 
foi um comentário sem maiores conseqüências. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - é em virtude 
do comentário a sua divisão tomou .alguma provi-
dência? - --- -

O SR. WALTER FÉLIX- Não. Parece-me que 
não. seria nem o caso de tornar alguma provi
dência, porque é perfeitamente normal que o Ga
binete, em nome do Sr. _Ministro, requisite docu
mentação própria da sua pasta. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - O Dr. Michal 
comunicou à sua divisão _ou a V. S• a existência 
de irregularidades na Seplan? 

O SR. WALTER FÉLIX- Sim. O Dr. Michal. 
numa determinada oportunidade, mandou avisar 
a DSI e pediu o meu comparecimento, porque 
não sou seu subordinado, sou assessor do Minis
tro, compared e o Dr. Michal me transmitiu a 
mesma Informação que o chefe de gabinete já 
havia transmitido a propôsito de uma firma cha
mada Consplan. Então, tratava-se do mesmo as
sunto. 

O-SR. CHAGAS RODRIGUES - E V. S• tem 
conhecimento de_que _ele comunicou a existência 
9essas irregularidades também ao _seu_ general 
chefe do SNI? 

OSR. WALTER FÉUX-Eu ignoro. Nem vejo 
como. __ 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agradeço a 
V. S•, St: PreSidente; não tenho mais indagação 
a fazer. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira).:...._ 
Cel. Walter, a partir do fato ou dos fatos que come
çaram a ser denunciados, a partir da revelação 
de fatos, quase que diariamente, pela imprensa, 
é evidente que, pelo menos, as denóncias chega
ram ao conhecimento de V. S• Pela imprensa há 
uma presunção de notoriedade desse fato. Qual 
a providência que a DSI passou a tomar, uma 
vez que eles chegavam em catadupas, fatos novos 
e mais fatos novos? O que foi feito? Qual a diligên
cia providenciada, qual o expediente formall:~:ado, 
enfim, qual o acervo de providências que a DSI 
tomou_a partir do momento em que c_omeçaram 
a surgir, na imprensa, em volume_ crescente, fatos 
e mais fatos referentes à Seplcm, não só o ·caso 
Valença, mas todos os outros? 

O SR. WALTER FÉUX-Aníveldedocumento, 
Sr. Presidente, não tenho nenhum documento 

que caracterize para V. Ex", que foram tomadas 
essas e aquelas providências. Entretanto, pOsso 
dizer que a Divisão de Segurança e Informações, 

çomo um todo, passou a se preocupar profunda
mente com o assunto. 

O_SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
Mas isso tem que sei' materializado em alguma 
coisa. Não é possível que haja uma preocupação 
individual de V. s•_ou até_coletiva de seus asses
sores e çla Q$1, como um todo, e nada se mate~ 
riallze numa providência. Agora, a partir do mo
mento em que os fatos, não podiam mais ser 
ignorados, parece, qual a providência que a DSI 
tomou? o 

O SR. W ALTEF FÉLIX-:- Eu só poderia tomar 
uma providência partindo de dados _concretos. 
Em nenhum momento tive n~s mãos - da Divi
são de Segurança e Informações - dados con
cretos. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
QUer dizer que as noticias dos jornais, as referên
cias àS firmas de São Paulo, de Minas, toda a 
profusão de detalhes, inclusive até mesmo uma 
tal lista, erradamente ou não, mas denominada 
lista da fisiologia, que V. 8' não tinha em mãos _ 
e anotou a mão aqui, nas peças que está entre
gando à Comissão, a partir de todo esse conjunto 
de_ elementos _de informação, V. S!. nbo _to_m_ou 
providência nenhuma? 

O SR. WALTER ft:Ltx ~ Dentro do sentido 
que V. Ex• está colocando, não. 

O SR. PRES[)E_NTE (José lgnácio fen:_eira}
Mas qual seria o sentido de V. Sf'? 

O SR. WALTER FÉUX- Diga-se de passagem, 
O trabalho de uma divisão de segurança e infor

-inãÇOeS se atém á problemátiCa de corruPção 
de forma muito eventual. Fique V. Ex• sabendo 
que, na minha vida, é a primeira vez. Estou lidan

-do, pela primeira vez, na minha vida-. com um 
caso concreto de corrupção, Sr. Senador. 

O_SR.-PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Sr. D_ep_oente, há um artigo no Código Penal
e v: s~-é-um funcionário público- que dizi "d_eiXar 
o funcion"ário, por_indulg_ência, de responsabilizar 

_ ,subordír'!~çl_o_- r:tª9 é o seu caso- que co~~tou 
-Tnfração no exerCício do cargo ou, - e_ aí é -
quando lhe fãfte cOmpetência, não levar o fato 
ao conhecimento da autoridade competente". V. 
s• terá, certamente, documentadamente, a com
provação de_ que nllo violou essas disposições, 
porque alguma colsa tem ,que ficar evidenciado, 
como indício do seu comportamento, para elimi
nar a presunção de omissão que daí resulta. Quer 
dizer, estamos chegando a uma conclusão de 
que houve uma omissão grave, mesmo diante 
da efusiva, da profusa manifestação, pelos jornais, 
de que havia a1go grave na Seplan. 

O SR WALTER FÉLIX- Sr. Senador, permi
ta-me fazer algumas alusões ao a·ssunto, porque, 
evidentemente, V. Ex• está coloctndo a Divisão 
de Segurança e Informações numa 'situação que 
não condiz com a realidade. A realidade dos fatos_ 
é -~- seguinte: a nossa preocupação é trabalhar 
com dados concretos, dados que permitam real
mente caracterizar alguma coisa. E quando nós 
trabalhamos e chegamoS a resultados negativos 
ou não conclusivos, temos a coragem de dizê-lo, 
como estão constando dos documentos apresen
tados aqui. Em nenhum momento passa-nos pela 
cabeça ihsinuar, criar ou gerar situações que le-

vem à condução de uma posição que não seja 
verdadeir-a. Em nf;!nhum momento, eu estive com 
dados concretos que rrie levassem a essa posição. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O que V. s~ considera, embora pouco importe 
a sua opinião, mas quando ela se conota com. 
o fato é importante que se ergunte como V. S' 

-encara uni dado conCreto. O qUe- é um dado 
concreto? É preciso que alguém me traga um 
documento da_e.vidênci@ ou urna impressão digi
tal, que revele a ocorrência de um ilícito? 

O que V. 8' considera- e isso aí é uma opinião, 
não desconotada do fato, mas uma opinião im
portante- o que V. S' considera da-do concreto? 
Porque é importante que fique isso registrado na 
assentada pela manifestação expressa de V. S• 
O que é dado concreto para V. 5'? As denúncias 
não são dados concreto-s? 

O SR. WALTER FÉUX- As denúncias são 
dados concretos, desde que apuradas e casem 
se com a realidade. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
E quando_ V. S: cOnsidera que- deve apurar um 
fato? Ou seja, qUando V. S! passa a ter- em mãos 
o "tal dado concreto; pãra" fazer as apurações? 

O SR. WALTER FÉLIX --Sr. Senador, tenho 
a impressão de que aqui está havendo uma ligeira 
incOinpreensão do papel exato de uma divisão 

-_ de segurança e informações. Ela não tem poder 
de_polícia; não pode_ requisitar documentos. Eu 
não tenho condições de coagir ninguém a dizer 
alguma coisa. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Não é nada disso. 

Peço a V. S• que responda ~ perguntas que 
lhe são formuladas. O que se ~stá perguntando 

-é: qual a providência "qtie·v:- s·--tómou, a partir 
da denúncia profusa que_houve nos jornais e fatos 
múltiplos, diversos? Quer dizer, havia uma evidên
cia multifacetada da ocorrência de fatos presumi
velmente delituosos. Qual a providência concreta 
- e aí, sim - materializada em _alguma peça 
documental, que V. S• tomou para fãzer as apura
ções necessárias? 

OSR. WALTER F~UX- Uma das apurações 
está nas rnãos de V. ~. que diz respeito à Cons
plan; na realidade, três. 

O SR._ PRESIDENTE ((José _lgn~cio Ferreira) 
- Por sinal, consta de três _folh_a,s~ e o mais são 
peças juntas aqui: três folhas e um parecer, em 
que V, S• féU:_referência aos fatos e não penetra 
no mérito, apenas chegando à çendusão de que 
não havia nada de grave; mas esse fato já seria 
evidência de que houve umas providências, aliás 
duas. QUais aS o"utras? 

O SR. WALTER FtLIX --O Sr. ministro de.ter
. minou, atravês do chefe de gabinete, que 'fosse 

feito um levantamen\o a .reSpeito da alocação de 
recursos a entidades, vale dizer, estados, prefei
turas e mu.nicípios. Passei às l"llãos de V. Ex' 

O SR.· PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
São duas, já estão aqui. 

6 -SR. WALTER FÉLIX- foi feito um traba
lho ... 
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OSR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Por sinal, engravidadas por um acervo de peças 
que são juntadas aqui, mas, na realidade, há duas 
ou três folhas que são ap_e~as a condu~~-º nega-
tiva de v. s• - --

0 SR. WALTER FÊLllC- V. Ex·, runda há pou
co, s_ugeriu que não tinha sido feita nenhuma. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio ferrelraj
Eu não fiz sug~stão a!g~r:mi, fi_z _ull"!a pergunta ... 

O SR. WALTER FÉLIX-E V. Ex• me induzindo 
ao raciocínio de que não tinha sido feito inquérito 
algum. 

o SR. PRESIDENl'E (José JgnéiciO·-rerreJfa) -
Não, eu não conduzi raciocínio. 

O SR WALTER F'ÉLJX - EU já eritreguei a 
v. Ex" três relações, as três sobre o mesmo assun
to, e outra, sobre outro assunto. Foi isso que fiz. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Eu não induzi raciocínio-algum, fiz uma per9Unta. 
Jâ está sobre a mesa, à disposição da Comissão, 
aliás, estão duas peças aqui, conjugadas, com 
vários documentos, em poder da Mesa. O que 
perguntei foi sobre quais as providências que V. 
s•_ tomou, diante do infinito das denúncias que 
vieram pelos jornais e ·que não pOclem-mais ser 
ignoradas, _Se V._S, diSse que não tomou, basta, 
porque não tenho mais nada a perguntar. 

O SR. WALTER F~ - Dentro do seOtido 
que V. Ex" está colocando o assunto, não tenho 

contato breVe e todos os contatos que mantive 
com S. Ex' foram breves, porqUe sua agendã era 
muito apertada~ 

O SR: rr AMAR FRANtd -M-as, por favor, CC
ninei. Eu queria ser bem objetivo. V. s~. é um 

- homem muito inteligente. 

O Ministro comunicou-lhe o caso de Valença? 

CfSR.WALTER FÉLIX- Não, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não cÕinunicou? -o 

O SR. WALTER FÉLIX- Não, Ex• QUem co-
muniCou não foi nem a Agência Central, que fez 
•uma solicitação. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Isso é que eu quero 
saber. Então, vamos voltar Coronel, por favor. 

DePois de o caso de Valença ter se tornado 
público, o Ministro não pediu nenhuma providên
cia a V. S•, Como che:fe da DiVIsãO de Segurãnça 
~Informações? - - -

O SR. WALTER FÉLIX- Não, Ex", incluSive 
em declarações que podem ser comprovadas pe
la ifuJ)rerisa:,- ele Tez alusões a que os resultados 
dos trabalhos da Divisão de Segurança e Informa
ções não tinham sido frutíferos, não tinham apre
sentado dados concretos. E mais: ele fez a mesma 
referência para os trabalhos do DPF. É só con
sultar e ver. A mesma referência diz respeito à 
Divisão de Seguranç<)l e Informações e_ ao DPF. 

nada a apresentar. O SR. JTAJ\'\AR FRANCO--- Não lhe pareceu 
O SR. PRESIDENTE (José [gnácio Ferreira)_ - é:$franho que em relação à tal Consplan, ele hou-

Eiltã6, niuito bem, está respondido. vesse solicitado a V. S_!_ que procedesse algumas 
investigações, e já neste caso específico de Valen-

OSRITAMARFRANCO-'Sr.Presiderlie,-peço ça, com uma denúncia bem caracterizada, ele 
a palavra. não lhe tivesse pedido nada? Isso não lhe pareceu 

O SR. PRESIDENTE.(José Jgnácio Ferrelfa)- estranho? 
Tem V. EX- a palavra, eminente Senador Itamar . o.SR. WALTER FÉLIX-Nomomentoel.lacre-
Franco, ditO que=sefia mais-do que lógico que ele tivesse 

O SR. ITAAAR FRANCCf-:_ Coronel, V.- s~ sé - me mandado fazer trabalhos voltados para, diga
referiu, aqui, que 0 ministro mandou verificar 0 -~moo, -õ Cáso- de Vã1énÇà; irídusive encarregan
caso Consplan, correto? · · · ·do-me Ou- à minha divisão como um todo, para 

$e lançar toda, a flffi de que não- pairasse a menor 
O SR. WALTER FÊLIX ~Sim, seriador. dúvida sobre a pasta. EntretãilfO, tal não ocOrreu. 

O SR. ITAMAR FRANCO -..É um à pei-gunta 
simples a V. 5' Depois de o caso de Valença ter-s_e 
tornado público, ·a ministro o chamoú? 

O SR. WALTER FÉLIX- Chamou-me no dia 
17 de_ setembro. 

O SR. ITAMAR FRANCO .:....:_--Mas nO diã-17 de 
setembro o caso ainda não tinha tomado essa 
conotação; ou já havia? 

O SR. WALTER FÉLIX -J.á, sim. No dia Í6, 
O Globo havia publicado "um grande negócio 
quase conCretizado", Contava a história ... 

O SR. IT~1Af{FRÃNCO-- Muito bem"! Então: 
o Ministro o chamou e pediu que V. S• providen-
ciasse alguma coisa? · 

O SR. WALTER FÉLIX~ Não, Ex"Fciio prii-nei
ro conta to que tive com q _Sr. Ministro após alguns 
meses e, no mesmo; S. Ex", discorreu sobre como 
é que a DSI funcionãva;· discorreu sobre se nós 
tínhamos elementos, inclusive, de fazer viagens 
-circunstância que eu pi' o CUrei explicar que r1.3.o, 
que tínhamos um efetivo relativamente lfmitado, 
mas que era possível fazer alguma coisa, foi um 

O SR. MENDES CANALE - Senador Itamar 
Franco, acho que é importante aí lembrar que 
o depoente disse o seguinte: quando ele foi comu
nicar- ao Ministro, o Ministro disse para ele: -
~'Tudo bem!" 

-. -E aí pergunto: Mas, e daí? 

6 SR. ITAMAR FRANCO.- Eu ·ia comple-;nen
tar, Senador Canale, e~a-~rnente isso. O Minlstio 
dfsse que estava tudo bem. Então eu lhe diria, 
só por uma questão de lógica, Coronel, era até 
uma obrigação funcional do Ministro ao diretor 

- da Divisão de Segurança e lnform~ções, pela sua 
responsabilidade, pela sua atuação, pela sua pre
sença, que V. s• fosse determinado para examinar 

- o. caso não é verdade? Esse era um -caso especí
fico. Não se___tratava de uma denúncia anónima, 
não se tratava mais de um informe. Era um fato 
no_qual o Ministro e o próprio ministério estavam 
sendo envolvido&. Não lhe pareceu que seria uma 
obrigação funcional do Ministro lhe dar essa or
dem? 

- O -SR. MENDES CANALE- Porque a denúncia 
era concreta. - -

O SR. WALTER FÉLIX- Veja, Sr: Senador, 
para que V. Ex- entenda um pouco melhor o que 
estou tent?-!.ldo explicar ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu gostaria que 
V. S• fosse_ b_em objetivo. 

O SR. WALTER FÊLIX _;__ Objetivamente, no 
mês de setembro, a partir do dia 13, constam 
aqui relacionadas todas as_ denúncias do mês de 
setembro a propósito de intermediação de verbas 
envolvendo prefeituras municipais. Aqui, se não 
me falha a memória, vai a mais de 20. Eu sincera
mente não contei, mas vai a mais de 20. 

O SR. ITAMAR FRANCO -E eJe mandou V. 
.s~ ap.u~ar? · - - ---

OSR. WALTER FÉLIX-Não, EX' 

O SR. ITAMAR FRANCO .,.... Não mandou V. 
s• apurar nada? 

O SR. WALTER FÉLIX- Não. 

- O SR. ITAMAR FRANCO- É isso que precisa 
ficar bem claro, porque não estamos aqui culpan
do V. S• de absolutamente nada, nem é o nosso 
objetivo. 

Então, fica bem claro que mesmo depois disso, 
o~- .Ministro não mandou V. S• apurar nada. 

Agora, nobre Relator, faço a últim.,_ pergunta, 
também simples ao prezado Coronel. 

Coronel, e a ABM?-V. g-,-~taTnDérTi não feve co-
nhecimento dos 109 milhões da verba? COnhece 
alguma coisa sobre a ABM? 

·O SR. WALTER FÉLIX- Sr. Senádor, V. EX' 
está tCicandO num assunto que, de certa forma, 
nos deixa constrangidos, porque as coisas .. , 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não quero deixar 
V. 5' constrangido. 

-~-O SR. WALTERFÉLIX-Masdeixa. 

. O SR. ITAMAR FRANCO -l'or quê? 

O SR. WALTER FÉUX- Porque a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, através das suas suces
sivas perguntas, está buscando caracterizar que, 
em última análise, a Divisão de ~egurança e Infor
mações não fez o milagre de descobrir as irreguJa
ddades que ocorreram dentro da Seplan. 

O SR ITAMAR FRANCO- Eu só_ estou pergun
tando se ... 

O SR. WALTER FÉLIX - Eu tiro o müagre 
fora. 

O SR ITAMAR FRANCO - QUeiin -dera que 
-houves~e milagre assim ... 

O SR. WALTER FÉUX- Sr. Senador, no caso 
da ABM, nós tomamos ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu só queria lhe 
dizer que é uma obrigação nossa ouvir da sua 
voz, ~:como homem _encarregado da pivisão de 
Segurança e Informações, o problema da ABM, 

--qUe-nos patece também um -prOblema ~~rio. 

o SR. WALTER FÉLIX- Vrue a penaque V. 
EX" ouça, vou tomar-lhe pouco tempo e posso 
deixar, inclusive, essa documentação em suas 
mãos. 

Sr. Senador, está datado um ofício da Associa
ção- Brasileira de Municípios, fazendo um pleito, 
do dia 15 de ju1ho. Agora, dou ~puJo no tempo 
e venho para o dia 22 de dezembro. No dia 22 
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de dezembro, a Divisão de Segurança e Informa
ções tomou conhecimento da existência de um 
processo que se passou a chamar de Associação 
Brasileira de Municípios, a· ABM, e que de certa 
forma teria propiciado vantagens para um mho 
do chefe do gabinete. Tomamos Conhecimento 
via imprensa e, com a sinceridade que eu estou 
lhe dizendo isso, e lhe digo que gostarfâ de ter 
sabido disso antes, porque não teria ocorrido. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sírh, -sei que V. 
s• está sendo sincero, só tomou conhecimento 
disso pela imprensa. Ninguém duvida disso. Mais 
uma vez a Divisão de Segurança e lnforrnaç:ões 
tornou conhecimento pela imprensa. Não tem na
da que se contranger. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E as minides
tiJarias como é que vão? Nunca mais voltamos 
a tratar das minidesti1arias, os chamadas alam
biques. 

O_SR. WALTER FÉUX-Tomei conhecimento 
desse assunto, Sr. Senador, através da imprensa~ 
Nunca estive ligado a qualquer assunto de Belo 
Horizonte; nunca estive em Belo Horizonte, em 
ação de serviço; buscando dados e nem mandei 
ninguém. Embora possa parecer até estranho, 
uma série de coisas que estão surgindo, atual
mente, na imprensa, não_ era do nosso conheci
mento, não tínhamos acesso a esse conhecimen
to; não participava das reuniões do Sr. Ministro; 
não participava das reuniões dos seus assessores; 
não sabta o que estava sendo decidido com rela
çáo à Seplan; e não podia saber que no contexto 
de determinadas declsões poderia haver, como 
está sendo comprovado pelo DPF, beneficias de 
ordem pessoal, de pessoas que jamais poderiam 
tê-los, para não comprometer nem à imagem da 
Pasta e muito menos a do Sr. Ministro. Essa é 
a verdade. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácto Ferreira)-
o Sr. Relator está dizendo que a pasta ~esapa
receu. V. Ex!' tem a palavra. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Aqui, na 
documentação entregue por V. 8',.agora- Presi
dência da República, Secretaria de Planejamento 
e Divisão de Segurança e Informações - diz o 
seguinte aqui: "Assunto - Convêriios de coope
ração técnica e fmanceira firmados com a Secre
taria Geral, Seplan, com estados e municípios, 
a partir de 26 de março de 1987. 

No dia 7 de setembro de 1987, após um perío
do aproximadamente de 6_ meses sem qualquer 
contato direto com o Ministro-Chefe da Seplan, 
o Diretor da Divisão de Segurança e Informações 
foi chamado para despacho com o então Ministro 
Aníbal. Na oportunidade, então, o chefe de gabi
nete, Dr. Lúcio Verissjmo, anteclpandowse ao con
tato do diretor da DSI com o Ministro, fez-lhe 
entrega de duas relações de entidades benefi
ciadas coin recursos a fundo perdido, solicitan
do-lhe, em nome do Ministro, que buscasse identi
ficar os padrinhos e se possível pessoas ligadas 
ao processo de intermediação. Logo após o des
pacho com o Ministro, não foi feito por S. Ex• 
qUalquer alusão sobre as relações que haviam 
sido entregues ao diretor da DSI pelo seu chefe 
de gabinete". _ 

Primeira questão: a entrega da lista foi feita pelo 
chefe do gabinete? 
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O SR. WALtER F'tux-Afinnativo. 

os~. RELATOR (Carlos ChiarelU) -Segura
mente, em nome do Ministro, antes do despacho. 

OSR. WALTER FÉLIX-Sim. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi)-A relação, 
mais adiante, no fmal do documento, à folha 11, 
este documento é produzido pela DSI, certo?_ 

O SR. WALTER FÉUX- Sim. 

o SR~ RELA TõR -(CarlOS Chiar"elli) -:- Sob sua 
responsabilidade? 

O SR. WALTER F't:LIX- Da Divisão. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim, mas 
que_ está s_ob o seu comando? 

O SR. WALTER FÉUX- Esse, em particular, 
não está assinado. 

- O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Não está 
assinado~-poi isso estou lhe perguntando. É da 
Divisão? -o senhor assume o documento? 

OSR. WALTER FÉLIX -Sim. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Aqui diz 
assim: das duas relações recebidas, porque aqui 
estão descritos um por um, os convênios de coo
peração técnica, o nome, a data, o valor. E~fi.m, 
das duas relações. a que tratava dos convemos 
de cooperação técnica e financeira, firmados pe~a 
Secretaria da SEPLAN com estados e municípios 
mereceu priOridade de tratamento pela DSI pelos 
segui_ntes r:notivos: envolvia um número menor 
de beneficiados e envolvia recursos que para a 
sua aplicação não exigiam a aprovação de expo
sição de motivos pelo Presidente da República. 

A primeira questão é a seguinte: por que esses 
d()is argumentos de que eram menor número 
e nã-o-exigiam a aprovação do Pr_esidente da Repú
blica, de outro lado nos preocupa com relação 
à prioridade escolhida, porque se esse volume 
de recursos era menor que o outro, por que esse, 
Justãrife_nte, tt7ria prioridade_ de inveStigação? 

O SR. WALTER FÉUX- Sr. Relator Carlos 
Chiarem, o Senhor tem plena razão de levantar 
essa qUestão. Vou procurar aduzir algumas coisas 
que vão mais ou menos explicar. O assunto, de 
certa fOrina, se repõrta a ·algo que não está nesse 
relatório, que diz respeito ao que me foi pergun
tado anteriormente a propósito de divergências 
que existiriam entre o Sr. secretário-geral e o gabi
nete. 

No quadro dessas divergências, que sáo muito 
importantes, porque as coisas tendem a andar 
mal na medida em que os elementos que devem 
trabalhar em equipe passam a não trabalhar em 
equipe, havia uma nítida preocupação por parte 
do gabinete de que a secretaria geral estaria utili
zando recursos - no bom sentido - estaria fa
zendo alocação de recursos sem d conhecimento 
do Presidente, o que constituiria uma irregula
ridade. Havia essa colocação, que era mais ou 
menos tranqüila-, por parte do Gabinete. Era um 
erÍfoque do gabinete com relação ao problema. 
Então, a liSta- que me deram já tinha, automati
camente- porque, evidentemente, eu sabia des'7, 
se assunto-- uma conotação para verificar se 
(digamos assim) os recursos que eram alocados 
pela secretaria geral da Seplam tinham alguma 

intermediação ou propidãVéirh algum ato delituo
so. 

Lançamo-nos nessa direçãO. Parece-me lógico. 
Não é pelo valor. Constatamos, até _onde nos roi 
possível ir, que todos os recursos eram aplicados 
mercê de soJicitações tradicionais feitas pelas pre
feituras, de um modo geral, ou pelos sec~ 
de planejamento nos estados à Seplam, c:ler.-o 
de um ·quadro de cooperação técnica que define 
muito bem o que deve ser feito. É rubrica espe-
cífica, não pode ser aplicado de qualquer maneira. 
S6 pode ser aplicado naquilo. E o volume de 
recursos, como V. Ex• sabe, ultrapassava. d~_ pou
co, 87 milhões de cruzados. o que é uma quantia 
irrisória. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Perfeito. 
V. S• facilitou em demasia o trabalho da relatoria, 
porque era exatamente a essa_ questão que queria
mos chegar. Porque houve Ul)la fLXação de P!iari
dades que, evidentemente, foi uma indução _da 
Chefia de gabinete dentro do_ contexto desse ~a
danamento, não sei como-dizer, turbulento, diga
mos assim, nas áreas. 

Buscou-se que se examinasse - e a DSI rez 
isso, porque era da sua competência e se lançou 
à tarefa. corno V. S• disse, de examinar os convê
nios de cooperação técnica. 

O SR. WALTER FÉL[)( - Sim, Sr. Senador. 
E ~ãq foi poUco .trabalho. fgi"lnuito_-tr_abalho para 
chegar aos dados que V. Ex" tem às mãos e que 
ainda há pouco deu a impress!o de que era, diga
mos assjm, um trabalho de somenos importância. 
Deu muito.tr_ab~lho chegar ai. Esse cOnhecimento 
deu trabalho. 

Mais ainda, Sr. Refator. Há o seguinte. A outr_a 
relação, a bem da verdade, era impossível de ser 
atendida, porque, veja o senhor, isso aí implicava 
um conhecJm:ento mais profundo do funciona
mento, da mecânica de funcionamento, dos aten
dimentos, das solicitações, do_s pleitos, quer seja 
dos estados, dos municípios, junto ao Sr. Presi-

. dente da República, junto ao Sr. /"1\inistro, ·enfim, 
junto às autoridades competentes, implicava um 
conhecimento a que eu não tinha acesso. Então, 
jamais eu poderia preencher essa lista. Ela está 
manuscrita exatarnente para caracterizar que esse 
conhecimento existia, conforme ficou compro: 
vado na publicação çla agenda pelo jornal de São 
Paulo_ 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi)-Mas, aqui, 
lhe pergunto, em decorrência óbvia da informa
ção que v. s~ presta com inuita clareza~ impor
tante esse detalhe- porque aqui diz mais, à folha 
1: relação das entidades com recursos a fundo 
perdk~'? solidta.ndo-lh_e, em nome do /"1\inistro, que 
buscasse identificar os padrinhos e, no possível. 
pessoas ligadas ao processo de intermediação. 

Ora, e eu peço a atenção de V. s~ no seguinte: 
foi essa lista que dias após vinha publicada num 
órgão de São Paulo_, com referência a pessoas 
que teriam sido padrinhos ou interessados ou pro
motores da liberação das verbas. Então a per
gunta que !h~ faço é a seguinte: pediram~lhe para 
descobrir uma coisa que na verdade já era de 
conhecimento de quem lhe pediu para descobrir? 
Ou estou raciocinando erradamente? 

O' SR. WALTER FEUX- Nobre Relator; V. 
EX' está abordando um ponto que eu considero 
capital. Veja que esta relação me foi eÍ1tregue em 
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17 de setembro; nós trabalhamos na primeira par
te, demandou bastante tempo até conseguirmos 
todo esse somatório de dados que V. Ex" tem 
aí e, que, diga-se de passagem, não levou a nada, 
mas estão aí. Muito bem! 

A segunda relação, eu não tinha nem como·
chegar Já, mas assim mesmo tentamos, através 
de cantatas com os estados, com pessoas ligadas 
à atividade, obviamente, para saber se havia al
gum indício, alguma notícia a respeito e os dados 
que nós conseguimos constam do último pará
grafo; forain os únicos que nós conseguimos; 
o restante não, Naquela fase, isto é, setembro, 
outubro,_novembro, Sr. Relator, eu estava Vivendo 
um quadro em que me dedicava a buscar dados 
que tinham sido solicitados, e na minha obrigação 
obviamente a de procurar atender da melhor ma
neira possível. 

Eu somente cheguei à condusáo de que esses 
dados existiam quando tomei conhecimento da 
agenda publicada por um jornal de São Paulo, 
aí, sim, aí eu vi que alguma coisa estava diferente, 
p-orque aquele conhecimentO já eXistia, aquele co
nhecimento deveria estar arquivado da forma co
mo ele se apresentou. E V. Ex• pode observar 
que as listas não s!o completas, a listagem que 
saiu no jornal abrangeu cinco páginas, vai a 1.243 
organizações; essa listagem que V. Ex• tem aí vai 
a 181, então foi uma seleçáo para que nós traba
lhássemos; e isso é_ importante que V. EX• anote: 
fizeram nessa oportunidade, que foi 17 de setem
bro, uma selação de 181 prefeituras para peScjui
sar, mais uma outra de 36 para pesquiSar, soman
do tudo dá 217. Não há DSl que tenha estrutura 
para agüentar isso,-obviamente eu estava sendo 
submetido a uma carga de trabalho que estava 
além da capacidade da Divisão de Segurança e 
Informações. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas mais 
do que isso, Coronel Walter, induziram-no a usar 
limitadas forças que a Divisão possufa especifica
mente para pesquisar aquelas listas que eram do 
interesse de quem lhas deu, porque não lhe foram 
entregues as listas completas. Está certo? 

O SR. WALTER FÉUX -Está certo, eu con
cordo com o Sr. Relator, porque a esta altura 
dos acontecimentos, quer dizer, agora que nós 
temos um conhecimento maior do que ocorreu 
no passado, aí poderemos chegar a essa condu· 
são que V. Ex" chegou. 

O SR RELATOR (CciifciS Chiarelli) - Em se~
gundo lugar, dentro dessas informações que V. 
S' está nos dando, aclonado por quem de direito 
- no caso por tudo que_ já foi dtto aqui - pelo 
Ministro, pelo seu Gabinete que o representava, 
a DSI atuava como _elemento de investigação, 
uma vez acionada, solicitada, requerida. Isto que 
V. Ex' fez aqui. 

O SR. WALTER FáJx::._ lnve_stigação limitada, 
não é? 

O SR. RELATOR (Ca~fos Chiarelli)- Buscava 
informaçôes· cortiplementares. Está certo? 

O SR. WALTER FÉLIX- Buscávamos sim se
nhor. 

O SR RElATOR (cartos Chiarelli)- Uma vez 
que fosse devidamente estimulada, cobrada, ou 
orientada para tanto. _ 

Então, o que se nota aqui no § 3~, no mesmo 
expediente de V. Sr, é o seguinte: V. s~ chega, 
re_cebe do Chefe de Gabiflete as listagens, as lista
gens não são completas, há uma indução, há 
uma prioridade na área da Secretarta -Geral, onde 
V. sr nos faz. um trabalho exaustivo .e chega à 
conclusão de que as coisas estão certas depois 
de um certo tempo, com os recursos humanos 
que tem - dá-se-lhe uma lista limitada com rela· 
ç:ão a outro tipo de distribuição de auxilies, que 
não é_ completa, V. S' se depara, poucos dias de
pois, com urna lista muito mais ampla no jornal. 
Pedem-lhe para identifiç:ar os padriiihos, no jornal 
sai a lista ampla, e com os padrinhos, portanto, 
passa-se por cima. não se quer dar, vê-se a possi
bilidade dessa investigação, e no terceiro pará
grafo V. S• diz assim: "Logo após" - esse logo 
após não consigo Identificar, V. S' poderá fazê-lo, 
se são vinte e quatro horas, se são dois dias, 
suponho, depois de passar na sala do chefe de 
gabinete - "No despacho com o- Ministro" -
deve ter sido esse o primeiro. 

O SR. WALTER Fálx- Subseqüente! 

O SR. RELATOR (CarloS CtiiareJJl)- Exata
mente, "não foi feita por $. Ex" qualquer alusão 
sobre as relações que haviam sido entregues ao 
Diretor da DSJ pelo seu chefe de gabinete''. 

Correto? 

O SR. WALTER FÉLIX-Correto. 
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Então, 

há um processo estranho de encaminhamento. 
Primeiro o despacho, grandes denúncias da im
prensa na véspera, entrega de uma lista para in· 
vestigação, prioridade naquela lista de outra área, 
que tinha certa situação conflitiva ou conflitada, 
lista limitada com relação àquela que teria deci
sões específicas do Gabinete do Ministro. E se 
pede que descubra o que _se sabe, e que se sabe 
muito além do que se poderia descobrir. E o titular 
do órgão, a quem V. S', reiteradamente, di~ aqui 
se vinculava por um princípio fundamental de 
confiança funcional, no primeiro de_spacho, no 
dia subseqüente à manchete, não lhe diz absoluta~ 
mente nada? 

O SR. WALTER FÉUX-Não senhor, não dis
se. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. S• se 
referiu que _não é do órgão a tarefa de investi
gação. O órgão tem outras finalidades, além dessa 
etc.,_que, induslve, esse problema de corrupção 
é a primeira vez que a DS! se envolve ou está 
envolvida. Mas a verdade é a seguinte: a s_ua pr6-
prta informação, reiterada, é de que quando foi 
acionado, foi tratar de investigar, de esclarecer, 
de eluddar os fatos. Nos diz isso com relação 
à Consplan, certo? 

O_SR. WALTER FÊLIX- Sim, senhor. 

-O SR. RELATOR (Carlos éhiarelli)- Recebeu 
~~a ta_i'efa e cumpríu. Descobriu o que cabia 
descobrir. Com relação aos convênios da Secre
taria GeraJ, V. s~ também diz: "deu muito traba
lho". E apresentamos um trabalho_,_ um resuJtado 
operacional, chegou à conclusão de que estava 
tudo em ordem, segundo me parece. Inclusive 
V. S• diz assim: "Após o_ estabelecimento da priori· 
dade, a DSI/Seplan iniciou -contatos com elemen· 
tos da sua confiança nos estados, ligados aos 
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respectivos governos, no sentido de obter indícios 
de eventuais intermedia!;ões". Quer dizer, ado
nado o órgão, a DSI ia bus_car e ia tentar investigar, 
está aqui escrito. Então, o que me parece estranho 
é por Que não foi acionada a DSI naciuiló" Que 
era o mais flagrantemente contundente, aquilo 
que, já pela imprensa, vinha sendo referido como 
passível de sérios lndícios, de presunções, de in
termediações, _de corrupção -etc. Então, agora, 
não é uma questão de opinião gratuita. Agora, 
lhe pergunto como o Diretor da DSI, como o 
homem de informa-ções, um elemento que tinha 
uma importânda na estrutura funcional, por que 
lhe desviaram da rota certa e por que lhe estimu
laram a investigar algo que não teria conseqüên
da e lhe deram informações·precâtias é limitadas, 
inclusive para descobrir o que já se sabia? E não 
estiinularam um homem de confiai1ça, que já es
tava há três anos na Casa, que tem Credenciais 
e um curriculum de _vida, para investigar aquilo 
que estava sendo denunciado na imprensa? Não 
é uma opinião gratuita. Eu quero saber qual a 
sua visão comei um funcionário de nível e homem 
de informação? A que V. S' atribui esse fato? 

O SR. WALTER f='ÉllX- A uma série de cir
cunstâncias, Sr. Relator. Veja o senhor: primeiro, 
_eu não consegui de forma alguma mudar' as insta
lações ou ter as instalações mais próximas, como 
já foi mendonado, quer dizer, fisicamente. Segun
do, dentro da própria Seplan, eu encontraVa difi
culdades para, digamos, ter acesso imediato ao 
Sr. Ministro. O senhor sabe que o assessoramento 
é uma atividade que pressupõe um contato mais 
cerrado, não é íntimo, -não, não tem esse sentido, 
mas é um contato mais cerrado. Então, um con
tato mais cerrado é eu saber exatamente o que, 
digamos, o que o Sr. Ministro está pensando, o 
que ele pretende fazer, o que _o_s órgáos que o 
apóiam estão pensando em fazer para, naquilo 
que eu sentir que a coisa não vai, digamos, con
vergir, eu alertar o Sr. Ministro. Enfim, ajudar, con
tribuir, no bom sentido, que as coisas corram 
e a politica que está sendo implantada atinja os 
seus objetivos. Não foi possível fazer isso_ 

Quando m~ foram distribuídas as salas, as mes
mas foram retiradas. Considerei uma atuação me
ramente doméstica dentro de um quadro, mas 
agravada pelas circunstâncias de que para quem 
foram distrib_uídas as salas, nunca as ocupou, En
tão, isso aí é rea1mente agravante! E mais ain_da, 
eu não sabia e só soube ao tomar conhecimento 
do depoimento do Sr. Secretário-Geral - que 
logo no início _da sua gestão, havia lhe comu
nicado que o Sr. Ministro preferia que eu não 
tivesse - quer dizer foi comunicado a ele, não 
foi o Ministro que disse, mas alguém disse isso 
para o Secretário-Geral, o Sr. Secretário-Geral fi
co_u sabendo - mas o Sr. Ministro preferida que 
a Divisão de Segurança e Informações não se 
instalasse no prédio. Então. esse somatório de 

Então, esse somatório de razões, e mais urna 
que V, Ex' não sabe, que_ apó_s o dia 17 eu tive, 
ao todo, mais quatro ou cinco e·_ ·não mais do 
que meia dúzia, de contatos com S, Ex:: ver_á_ que 
realmente o assessoramento t_eri~ que ser prejudi
cado. Mas ainda se eu tivesse possibilidade de 
ter mais contato com o Sr. MinistrO, provavel
mente muitas coisas poderiam ter sido evitadas, 
porque se eu soubesse evidentemente estaria 
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cientificando S. EX" mais ainda: nesse contexto, 
já no final da gestão do Sr-:-MlriistroAnibal Tcil<.eira. 
S. EX' tOmou duaS medídas_que considero impor
tante para a DiVisão de Segurança e Informações: 
ele aprovou o nosso plano de atividades, que esta
va com ele há bastante tempo, mais ainda, aten
dendo a uma sugestão por escrito de seu diretor 
de-- Segurança e lnformaç6es,- ele concordou e 
criou-uma Assessoria de Segurança e fnforma
ções na SEAC.Então, isso iliõStrZI-que- se hou
vesse a possibilidade de maiores cantatas do as
sessor com a autoridade- no caso, o Sr. Ministro 
Aníbal- provavelmente os resultados teriam sido 
muito favoráveis. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiar"elli) ..:........ Dentro 
dessa lihha o Ministro Aníbal, em uma das suas 
incursões quer pela imprensa; quer no depoimenR 
to da Câmara, faz uma referência a que o trabalho 
da DSI não foi frutíferO i1a iiwestiQaçãO. Agora~ 
pareceRme estranho, porque ele_ não deu tarefa 
investigatória ampla à osr e, desta forma, deslus.R 
tra ou queima a visão do órgão e do departaR 
menta, quando faz uma manifestação pública co
mo· se tivesse, acionado, c_obrado e não havido 
a comprovação. 

Como é que V. S'vê esse_ fato? É a mánlfestação 
do ministro! V. S• di.;!: que se elefiVess_e tido chance 
teria dado mais apoio. Mas é ele quem diz que 
a DSl não foi frutífera nas investigações que ela 
recebeu como delegação e tarefa do próprio Mi
nistério. 

O SR. WALTER FÉLIX- Eü tomei conheci
mento disso, Sr. Relator, através da imprensa. En
tão, coloco com uma devida ressalva, porque esse 
assunto não foi nem afirmado nem negado. Na 
realidade, o conhecimento que eu tenho resulta 
de leitura na imprensa e não tenho mais nada 
a respeito. 

O SR. REI.ATOR""-{CãifOs- -Chiareili) .:_É que 
às fP. 101 do depoimento do Dr. Lúcio Veríssimo, 
ele praticamente confirma esse fato ao dizer que: 
"Quero informar a esta Cofnissão, nobre Relator, 
que levadas ao conhecimento do Diretor da DSI, 
Coronel Walter Félix, as denúncias, fodeita u-ffia 
investigação, e Já nada se conseguiu apurar". 

O SR. WALTER FÉLIX .:__ !! verdãdeiro, real
mente nada foi conseguido apurar. Então, S. Ex" 
podia se valer desse_ conhecimento que ele teve, 
que nós não tínhamos logrado êxito, quando ele 
esperava, naturalmente, que nós tivéssemos con
seguido ou esperava que lançando a DSI, nós 
conseguíssemos apurar os responsáveis e, conse
qüentemente, colocá-los_ dentro de um quadro 
de apreciação decis6ria do Sr. Minístro. Não foi 
possível conseguir isso e. lamentavelmente, nós 
tív~mos que informar a verdade ao Sr. Ministro. 

E muito importante que isso seja feito, porque 
com isso esvaziamos, em parte, suspeitas que 
tendiam a gerar, dentro da Seplan, um clima de 
desconfiança generalizada. Ehtão, era impOrtante 
que nós dés_semos déncia disso ao Sr: Ministro 
e que S. Ex-, evidentemente, passasse-se a pensar 
dentro de uma _outra visão, se é que ele aceitava 
a otica com que a DSI observou o assunto. 

O SR. CARLOS CHIARELU - fv\as, veja por 
que não lhe foi dada a tarefa de investigar as 
prefeituras denunciadas, envolvidas em interme
diação, _objetivamente, e sim aquelas que não es
tavam sendo denunciadas? 

-----o SR: WALTER FÉLIX- Agora eu tenho uma 
idéia. Naquela Oportunidade, pareceu-me uma 
ativídade ·norm-ar·ten.aõ em vista que o número 
de denúncias circulantes, só em setembro, já ul
trapassava, se não me falha a memóriã, o número 
de 30, pOfqüe, no dia 16, já eram 12. 

O SR.- CARLOS CHIAREW- E qual é a ldéia 
que V. S•, tem ~?je? 

O sR. WALTER FÊUX- HOje em dia, tenho 
a impressão de que, de algunla forma, a estrutura 
-vejam bem, quando digo a estrutura, não estou 
dizendo o Sr. Ministro- a estrutura, de alguma 
forma, teria conduzido os trabalhos da DSI em 
outras dtreções, não necessariamente direçõ_es er
radas, mas que lamentavelmenre não levaram a 
nada. 

O SR. CARLOS CHIAREW - Estrutura, no 
caso, o senhor induziria, não o Sr. Ministro, mas 
qu~m? A assessoria do Ministr~? 

O SR. WALTER FÊUX- No caso, quem me 
transmitia esses dados era o chefe de gabinete. 

-··-=-O SR. CARLOS CHIARELLI -Uma pergunta: 
houve uma ação muito forte, muito lmed_iata da 
DSI, uma vez estimulada, para fazer um levanta· 
mente de situação, em relação à denúncia sobre 
a firma Consplan, V. s~ já nos revelou isso, e não 
houve nenhuma perquiriç-ão da DSI, não houve 
nenhuma cobrança do chefe de gabinete, que 
se mostrou tão preocupado em me dar essas 
listas, sobre uma outra empresa, que tanto figurou 
no noticiário de jornal. essa empresa do Hidros· 
sistema? 

O SR WALTER FÉLIX- Não, Ex' 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Porque essa em
presa está muito cita-da. Nessa época, ela estava 
em todas as manchetes, com relação sempre à 
Seplan. Ninguém lhe pediu para fazer uma verifi
cação sobre a atividade da Hidrossistema? Assim 
gjmHar c_~-o que o seu departamento f~. com rela
ção à Consplan? 

O SR. WALTER FÉUX - ·.:.o Ex> Tive a im
pressão de que o relatório que 1. 'lpresentamos, 
que era, em última análise, um rE:Jatório não con· 
clusivo, quer dizer, não apresentava os indícios 
concretos q-ue se esperava que apresentasse, eu 
tive a impressão, uma impressão que tive no mo· 
menta, de que não agradou ao chefe de gabinete. 

O SR. CARLOS CHfARELLI - O relatÓrio que 
o apresentou? 

O SR. WALTER FÉLIX - Sim, Ex• 
O SR. CARLOS CH!ARELU - Qual é o rela

tórío? 

. O SR. WALTER FÉUX - O relatório sobre 
a Consplan. 

GSR. CARLOS CHJARELLI- Não agradOu?

O SR. WALTER FÉUX - N.3;o, Ex• Tive a im
pressão ... É_ uma sensação parecida com a que 
estou tendo aqui, com relação às pessoas que 
estão ouvindo. Dá a impressão de que os traba· 
lhos, ou não foram feitos, ou houve omissão, ou 
incompetência, o que não é verdade. O fato de 
_se_ chegar, dentro de um determinado trabalho, 
de uma diligência, de uma busca de tudo, de 
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um ·quadro que se trabalha, a um resultado não 
conclusivo, não Significá que haja incompetência. 
Isto não corresponde à realidade dos fatos. Tão
somente mOstra que não foi possível caracterizar 
aquilo que se pretendia que se caracterizasse. Não 
chegamos, em nenhum momento, próximos 
àquilo que se pretendia_ que se chegasse, que 
era um vínculo entre funcionários da Seplan com 
esta firma já cit~da 

O SR. CARLOS CHIARELU - Eu creio que 
a presunção que V. s~ tem sobre a reação do 
Plenárlo da Comissão não é exatamente correta; 
não tenha essa preocupação. 

Acredito apenas que está havendo um procedi
mento inverso, quer dizer, houve um início de 
um depoimento extremamente voltado para ter
mos gerais e, evidentemente, a Comissão tem 
uma tarefa muito específica e investigatória sobre 
temas especiais e é isso que __ ela procura obter 
de V. __ s~ Por mais des-ãgradável que possa Ser 
a nossa tarefa, ela é essa e vamos ter que cum
pri-la e V. S• também está aqui contribuindo para 
buscar elucidação. 

Esse relatôrio a que V. Sf refere, que não teria 
sido muito bem acolhido, é uma presunção sua. 
v. S' tem esse relatôrio em-mãos? -

O SR. WALTER FÉLIX- Não, Ex' 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Mas V. s• tem 
naDSl?_- -

OSR. WALTER FÉLIX- Tenho sim, Ex'. 

O SR. CARLOS CHIAREill - Sr. Presl"diiite. 
eu g'O.Stâria qUe" V, Ex• providenciasSe. -- - -

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
A Presidência, não ~ pede ao depoente, agora, 
·~orno-oficiará ao depoente, formalizando essa so
licitação e recomenda. à Secretaria que registre 
o- episódio. 

· O SR. CARLOS' CHIAREW - V. $' iem' dito, 
reiteradas vezes, que não era da sua tarefa básica 
essa questão de estar investigando fatos, por ini· 
ciativa própria. _ 

V. S• também nos disse que a DSI é um órgão 
que tem tarefas de oferecer um assessoramento 
global ao ministro, uma série de coisas impor· 
tantes na vida da Seplan. 

V. S• tomou conhecimento de que houve a edi
ção, por parte do Sr. Ministro, de uma portaria, 
reduzindo __ substancialmente, se não me falha a 
memória,· no dia 30 de novembro, os poderes 
do secretário-geral? 

OSR. WALTER FÉÚX- Tomei c-onhecimento 
_s_im.lsso faz parte do quadro das citadas divergên
cias que haviam entre o gabinete e a Se__cretaria 
Geral da Pasta. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Essa por
taria teria coincidido na sua edíção, não sei se 
no mesmo_ dia, ou em data imediatamente ante
rior ou posterior, à saida do Dr. Lúcio Ve-ríssiinO 
da Chef~.a de Gabinete que V. S• inclusive usou 
o advérbio "surpreendentemente"? Saiu a portaria 
reduzindo os poderes do secretário-geral em data 
próxima ao momento em que o Chefe _de Gabi
nete saiu também do cargo? 

o·sR. WÀLTER FÉUX- V. Ex- c~locou bem 
a questão. Com essa palavra, procuramos retratar 
realmente a verdade. isto é, fomos surpreendidos. 
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Houve o elemento surpresa com relação ao afas
tarnento_do Sr. Chefe de Gabinete. Constava, para 
todos os efeitos deve constar, que S. S• pediu 
afastamento da funçãoA 

Com relação ao que V. EX" perguntou, especifi
camente, que· seria - digamos - a castração 
dos poderes que foram delegados ao Sr. Secretá
rio-Geral. Na realidade, esse assunto ocorreu em 
duas oportunidades, tenho a impressão de que 
V. ~ tem conhecimento de apenas uma. 

A primeira oportunidade foi no dia 17 de setem
bro. Essa data fica até marcada. A Portaria rr 
176, de 17 de setembro de 1987, em que é ado
tada uma iniciativa visando a retirar das áreas 
que funcionavam determinadas posições, através 
de medidas que_o Sr. Ministro julgou importantes, 
que são a elaboração de uma carta-consulta _que 
seria expedida para todas as prefeituras de todos 
os estados etc ... , a fim dê evitar um quadro geral 
da intermediação; a criação, a implantação de 
um sistema de informações automáticas. Final
mente, criar no IPEA um grupo de apoio técnico 
para auxiliar e orientar as prefeituras na elabo
ração dos projetes mais complexos, isto é, orien
tar em termos de substituir aquilo que os escritó
rios de intermediação procuravam vender como 
trabalho. O Sr._MinístrO tomou essa iniciativa. Mais 
tarde, S. Ex", já no dia 30 de dezembro, assinou 
uma portaria. Esta, sim, liquidava com delegação 
de poderes para o seu Secretário-Geral, invali
dando praticamente os trabalhos e toda a assjna
tura de convênios de cooperação técnica, circuns
tancia que deixou de existir, porque o atual Minis
tro revogou a portaria. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiareili) -Essa se
gunda portaria, a qual V. S• se refere, teve um 
trânsito, um itinerário meio estranho. Pelo que 
sabemos - V. S• possivelmente saberá mais e 
melhor -ela chegou a sair no Diário Oficiill? 

O SR. WALTER FÉUX- Não, Ex• Não chegou 
a sair no Diário Oficial. 

O SR. RELA.TOR (GI:rlos_ Chiarelli)- Essa por
taria foi divulgada? De que maneira ela foi tomada 
pública? -

O SR. WALTER FÉUX- Eu tenho a impres
são, Ex<, não posso afirmar - porque não me 
preocupei com ess_e. detalhe - de que a portaria 
foi publicada num boletim de serviço, que é um 
documento interno da Seplan, que regula as ativi
dades normativas da pasta. 

O SR. RELATOR (Carlo_s Chiarelli)- Havia
digamos - preliminarmente, a idéia e até uma 
discussão jwídica da necessidade de se publicar 
no Diário Oficial essa interrupção do trânsito 
rumo ao Diário Oficial. Isso teria ocorrido pela 
reação do Secretádo-Geral que conseguira impe
dir que houvesse a publicação? 

O SR. WALTER FÊUX- Nao tenho conheci
mento desse detalhe. Não tenho como explicar, 
por que motivo não saiu no Diário Oficial. Talvez 
o Sr. Ministro tenha reconsiderado o assunto e 
o tenha modificado. Na realidade, não saiu no 
Diário 06dal. Se o Sr. Ministro o quisesse tería 
que sair no Diário Oficial. Se deixou de sair é 
porque o Sr. Ministro talvez mudara a sua opinião 
a respeito daquela portaria. Provavelmente, ela 
deve ter sido inspirada por alguma assessoria que 
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procurou conduzir desta forma naquele momen
to: O Ministro do Planejamento, ao refletir melhor 
sobre o assunto deVe -ter reformulado a sua colo
cação. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiareiii) - A per· 
gunta que se coloca, em decorrência, é a seguinte: 
ela operou efeitos, independentemente de ser pu
blicada no boletim e não o ser no Diário OHclal? 

O SR. WALTER FÉLIX- Tenho a impressão 
de que ela não produziu efeitos, porque o Sr. 
Secretário-Geral andou afastado da Pasta, andou 
viajando; conseqüentemente, ela não produziria 
efeitos. E, agorã; ela nem mais existe, porque foi 
revogada pelo atual Ministro João Batista de 
Abreu. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -A dúvida 
que se coloca é a seguinte: o seu raciocínio é 
linear, ou seja, não foi publicada, porque o Ministro 
mudou de idéia e não quis_ que fosse publicada. 
Uma coisa fica em aberto: ela foi publicada no 
boJetim interno- v. s~ nos diz, e temos, inclusive, 
documento - el? não foi revogada no boletim 
interno, não foi anulada. Então, se o Ministro tinha 
o poder de baixá-la, tinha o poder de revogá~la. 
Por que não o fez? S. Ex!' nao teve força suficiente 
para chegar ao Diário Oficial? 

O SR. WALTER FÉUX- Não tenho elementos 
para lhe dar a resposta. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Senão, 
S. Ex'! teria Que ter ... Se Josse um arrependimento, 
como seria a interpretação de V. s~. S. Ex" simples
mente retirària do boletim também? 

O SR. WALTER FÉUX_- Não. Não se trata 
pi'opriarherite de arrependimento. Eu diria que 
S. Ex•, consjderando o assunto e a gravidade do 
que ele representaria, em termos de relaciona
mento corri o seu Secretário-Geral, S. Ex" deve 
ter modificado. 

O SR. R~LATOR (Carlos Chiarelli)- Bem, aí, 
nã_o quero ... O que Y. S' não sabe, não posso 
exigir. I 

Só querO formular uma pergunta final: temos 
uma série de informações, que aqui já chegaram, 
sobre a qu,estão da liberação dos recursos, autori
zação dosl recursos. Duas coisas. sobretudo, de 
maior graVidade e seriedade. Queremos saber se 
V. S• fStá 

1 
a par - primeiro - da informação 

de que, n{uitas vezes, processos eram encami· 
_!'lhados, em despacho, pelo Ministro Aníbal Tei· 
xeira ao Senhor Presidente da República, com 
a exposiçã~ de motivos, sem que ho;.tvesse algum 
ou qUalquer estudo técnico, parecer técnico, aná
lise prévia) dentro de uma rotina frenética de re
querímen~os que chegavam, de manhã e à tarde 
ou chegavam à tarde e, no dia seguinte, estavam 
na mesa do Presidente, com uma exposição de 
motivos, Para que o Presidente autorizasse, em 
face da pfoposta que lhe era feita pelo Ministro 
Titular da Pasta. V. S' tem conhecimento de que 
esses fatos aconteciam? -

O SR,' WALTER FÉUX- Sr. Relator, agora 
tenho cOnhecimento desses fatos, porque ouvi 
os __ depoim'entos daqueles que me antecederam. 
Então,. toníei ciência do fato aí. Na oportunidade 
- diªamo~ assim - no correr do ano passado, 
eu não tinha conhecimento e não o poderia ter, 
porque nã9 tenho acesso a determinados assun-

1 
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tos que são tratados na Pasta, como aliás ocorre 
com qualquer Ministério, a DSI não tem acesso 
a qualquer assunto; ela tem acesso a assuntos 
que __ o_ Sr. -~istro permite, aquele acesso que 
o Sr. Ministro deseja; se S. _Ex' não quer, não 
tem. 

Há o exemplo do Plano Cruzado. O Plano Cruza
do foi elaborado comigo dentro da Seplan, e, em 
nenhum momento, desconfiei que existia o Plano 
Cruzado. Aliás, tomara que eu tivesse descoberto, 
não? (RISOS.) -

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Segundo, 
tinha conhecimento v. s• de que, além do fato 
do não-parecer técnic_o -V. S' não está a par 
e já explicou o porquê - também eram levados 
ao Presidente expedientes, para colher a autori
zação presidencial, de auxílios, etc.? ·Ai, já não 
vamos mais falar em informação técnica, que se 
referiam a verbas que não tinham cõbertura_orça
mentária no momento da autorização. 

O SR. WALTER FÉLIX- Sr. Relator, ignoro 
esse assunto, mesmo porque, além de estar com· 
pletamente fora do âmbito de trabalho da Divisão 
de Segurança e Informações, ele se passava, diga
mos, num circulo estrito, fechado, em que, evi· 
cientemente, o Sr. Ministro tinha a maior preocu
pação de que não ocorresse. Aliás -_diga-se-de 
passagem - tinha S. & instalações dentro do 
Palácio, S.- Ex" tinha uma sala dentro do Palácio. 
Nunca fui lá. Digo para que V. EX' tenha uma 
idéia do afastamentó e do- grau de dificuldade 
que posso ter para -complementar determinados 
conhecimentos que a CPI ~~tej~_desejando. 

O SR. RELATOR (Carlos Chicirelli) - E~sas 
duas perguntas que lhe faço é porque, além do 
Ministro e do seu gabinete, e das informações 
dos jamais, aqui foi-nos dito que a secretaria geral 
ou secretário-geral e até mesmo o secretário titu
lar da sarem fizeram notas oficiais, fazeram expe
dientes que tramitaram na cas_a cobrindo, denun
ciando, ou alertando o Ministro sobre a inconve
niência e até a irregularidade desses procedimen
tos. A pergunta que lhe faço é a seguinte: nem 
o secretário geral, nem o secretário da Sarem, 
ninguém lhe deu dência, ninguém lhe mandou 
um expediente para que a DSI ficasse com wna 
nota dessas que parece que foram várias, arquiva· 
das sobre esse assunto? 

O SR. WALTER FÊUX - Não Senhor. Não 
mandaram. Eu não tinha féalmente acesso a esse 
conhecimento, porque se tratava, em última ins
tância, de divergêncías de natureza estrutural en
tre os elementos vinculados à direção da pasta. 
Se eles não me deram conhecimento, não me 
encaminharam, eu não tinha como obtê-los. Eu 
não tenho esse conhecimento. 

O SR. RELA. TOR (Carlos Clii_a(elli) -Para uma 
curiosidade final V. s· nos falOu que foi muito 
insistente a gestão na área do gabinete do Ministro 
etc. Com-relação a investigações na área do IPEA 
do IPlAN. Esses dois órgãos, segundo me parece, 
são órgãos que em termos de verbas, recursos, 
Jiberaçôes, etc., são muito_ menos significativos 
do que o gabinete do Ministro e'tc., inclusive a 
presença do IPEA. e IPLAN, pelo que eu conheço, 
pelo que se~ da estrutura da Seplan, no que tange 
-digamos assim - uma ação efetiva e de volu-
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mes de recursos, me parece ser muito menor ãdmoestação.lssq_ acont~c~u no dia oito de janei-
que outros compartimentos da SePian. ro. No dia 15 de janeiro- V. Ex" vai me perguntar 

por que tenho a data. Vou lhe explicar em seguida 
O SR. WALTER FÉLIX- Estou plenamente -.o_Dr.HiltonRomanoFialholigoudeSãoPaulo 

de acordo com o Sr. Relator, mais ainda. Os nos- para a minha casa, irif6miando~me que S. S• tivera 
sos trabalhos voltados para o IPLAN. especifica- conhecimento daquele assunto relacionado com 
mente, não conduziram- a nada de concreto que a pasta, que me colocou numa sJtuação de agente 
justificassem as denúncias que estavam sendo do SNI, de Oô7-frustrado, de- protagonista de cc-
levantadas. média pastelão, de homem de confiança do Ge-

0 SR. CARLOS CHIAREW - os· dois órgãos nei"al Ivan. Eu tinha entrado na sala, rebusca<;lo 
são ligados à secretaria geral, não é? e arrancado os dOcuffientos do Dr. Hilton Romano 

FiaihO,-o que jamãis Poderia acOntecer. O Dr. 
OSR. WALTER FJ::LIX~Sim,S.enhõr, OIPLÃN Hilton me ligou e me_disse que, lamentavelmente, 

e o lPEA ficam subordinados _ao secretário-geral. aquele assunto havia vazado e estava na imprensa. 
O SR. RELATOR (Carlos thiarelli)- Muito Eliperguntei:-Que-imprerisa?Eunemmelem-

obrigado. brava mais do assunto da pasta. Eu disse: que 
o SR ITAMAR FRANCO _- Pe:ÇO a paraYr-a,- --desagradável. S. S• disse: estou lhe avisando para 

Sr. Presidente. V. 8' não ser surpreendiâõ. Era uma sexta-feira. 
NãO deu outra. No jo_mal de domingo saiu e, na 

O SR. PRESIDENTE (JoseJ_gilado-Ferreira)- revista Isto É, também sa,iu e da maneira mais 
V. Ex" tem a palavra. dePrimente possível. Um parêntese: foi colocado 

pela assessoria do_Sr. Ministro, que tinha interesse 
O SR. ITf!.J'/'AA FRANCO-Falamos aquimu\to em, na medida do possível, indispor o diretor de 

em jornais, e eu me recordo, salvo falh21 de mem6- Segurança e Informações com 0 Sr. Ministro. Não 
ria, que 0 Jornal do Brasil teria noticiado que tenho dados para comprovar, mas a minl}a pre-
em princípio de janeiro, aproximadamente, V. EX• sunção, ·com base noS elementos de convicçãp 
teria apanhado uma pasta de couro de um asses~ que- a ·expeiiêricia me g-ararite, é de que foi isso 
sor do Ministro, de um seu parente, não sel se 0 que aconteceu. No dia 15 de janeiro, eu fui 
é genro. cunhado o que ê. Isso ê verdade? informado. No dia 19 dejc;meiro, o eJ;ic~ndaloesta-

OSR. WALTER FÉLIX- Eu tinha pedido ainda va na imprensa. A partir daí, o meu nome_ passou 
há pouco que o Senhor me desse uma chance a ser crtaao-s!Sterfláticamente na imPrensa e pas· 
parafalardeumassunto·quemeeramuitoimpor- sou a se gerar em torho do assunto um mito. 
tante. _É .. esse aí.. Então, eU.-.V.OU contar isso aqui, Para que v. Ex~ tenha uma idéia, eu já tive oportu-
para que todos fiquem sab_endo. E é muito Ini.por- nidã:de de mencionar na Comissão de Fiscali-
tante, porque eu estou numa situação muito parti- zação e Coi1trole, eu fUi" citado nOffiinalmente 43 
cu1ar, estou sob juramento, então o que eu estou vezes.Agora mais de 50._Sempre com adjetivação 
dizendo é verdade. semelhante àquela. Chamam-me de mentiroso. 

O SR. ITAMAR FRANCO.....,. A pei'guiitá _é sem
pre feita com muito respeito. 

O SR. WALTER FÉLIX- Vejam os Srs., o que 
ocorreu foi o seguinte: no dia oito e janeiro, após 
uma reunião na sala .da Secretaria Especial de 
COordenaçãO Econômico~Social - é uma das 
secretarias da Seplan - a propósito do acampa~ 
nhamento gerencial do Plano de Ação do Gover
no, é um plano que ... Esse plano, par.a· que os 
Senhores tenham uma Idéia, mereceu uma im
portância tão grande que, além de ter sido lançado 
com grande entusiasmo no Palácio do Planalto, 
ele realmente buscava responder a um equacio
namento das verb<ls disponíveis, em termos da
quilo que era po_ssível fazer. Enfào, realmente ele 
mereda uma importância muito grande. E, no 
caso específico, a Agência Central do Serviço Na· 
cional de Informações se interessava particular
mente por ·esses dados relativos ao acompanha
mento, porque e:Sse plano pretendia fazer um 
acompanhamento _de 86% dos recurs.os investi
dos, abrangendo ,cem programas e projetos~En"
tão, eu fui nessa sala, onde eu ia freqUentemente 
e era muito bem recebido_ - sempre _era bem 
recebido - antes e depois do fato, e conversava 
com o SecretáiiO Adjúi:ato, porque ó secretário 
não estava no momento, quando chegou assim 
num determinado instante, 3 .ou 4 pessoas para 
tratarem de um assunto relacionado com compu
tadores. Então, ao me afastar, eu confundi a mi· 
nha pasta com a pasta do secretário, Dr. Hilton 
Romano Fialho. Constatado o engano, a pasta 
foi devolvida sem qualquer constrangimento ou 

No dia __ 19 de janejr:o, a _fiiJl: de:_çl_i_r.lruir. dúvidas 
é dar satisfação ao ffiinistro Aníbal Teixeira·, por
que eu dei satisfaÇão aõ Ministro pessoalmente 
do ocorrido, a despeito diss_o, eu falei com o Dr. 
Hilton. Ele disse:_vamos fazer Uma declaração. 
De próprio punho, S. S• redigiU a declarâçã_o,_ que 
está aqui e eu vou passar a ler, se V. Ex• me 
permite, caracterizando não corresponder à ver
dade as notícias veiculadas . .Uma cópia foi reme
tida_ao Sr. Ministro, mas nenhuma cópia foi reme· 
tida __ à imprensa porque tafVez -ela não pul:iiicasse. 
A declaração é a seguinte: 

"A propósito das notícias veiculadas na im
prensa, particularmente no Jornal do BrasD 
ena.revista_lsto É, a.bem da verdade, q.1m- -
Pre esé:làrecen:i qué Se segue: -

1) Foi confundida a pasta do Dr. Fialho 
com a pasta do Cqronel Félix, por serem 
da mesma cor e feitio, quando o chefe da 
DSI, após reunião com assessores da secre
taria, se retirou e, por engano, levou-a, pen
sando tratar-se da sua pasta~ A referida pasta 
foi devolvida, sem que houvesse qualquer 
admoestação ou exarcebação de ànimos, 
por ter sido um caso fortuito e acidental. O 
evento téve lugar na sala da Secretaria Espe
cial de Coordenação Econômico-Soçial, na 
Seplan, na manhã do dia 8 de janeiro de 
88, _ estando presente ao fatO a testemunha 
abaixo. A presença do diretor da DSI da Se
plan-PR na sala se deveu à entrega de docu
mentos de acompanhamento que faz parte 
do sistema gerencial de responsabilidade da-
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quela secretaria. Não correspondem à verda· 
de as notícias distorcidas, a propósito do 
ocorrido, veiculadas no Jornal do Brasfi em 
17 de janeiro de 88 e na revista Isto É de 
20 de janeiro de as::. 

Seguem-se as assiilaturas do Dr. Hilton Roma
no Fialho, minha e do Dr. Antônio· Pereira Dias, 
que, na oportunidade, era o Secfetário-geral-"ad
junto e _estava presente. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~Coronel, V." s~·disse 
que isso deve ter vazado por intermédio da asses
soria do Ministro? 

O SR. WAL "(ER FÉLIX- Sim Senhor porque 
esse assunto ocorreu numa sala, no g_abin~te, ob
viamente, da Seplan e pouqufssiri-las pessoas po· 
deriam ter conhecimento disso e, mais ainda, ten
do eru vista a devolução da pasta, não poderiam 
jamais ter estendido essa -linha de raciocínio; mas, 
_o D~-- Hilton Romano Fialho, inclusive, me deu 
uma explicação. Ele disse:- Félix, isso aconteceu 
porque a sua at:ividade sugere esse tipo de aUvida~ 
de, de atuaçào. Quer dizer, ele mesmo, reconhe~ 
cendo que aquilo não procedia, reconheceu que, 
pelo fato de eu ser um elemento de uma Divisão 
de Segurança e Informações, isso era algo que 
tinha um condimento especial. particularmente 
para a imprensa. -

O _SR. IT ~ FRANGO - Pois é, mas veja 
v. s~ _-e--a eXpii_<;iiç~o de v. s• e bastante __ cJarª, 
havia poucas pessoas nessa ·sala, havia uma pes
soa e entraram mais três. Não seria fácil a identifi
cação desta pessoa porque veja que foi um ato 
maldoso, tentando-se fazer um envolvimento, nu
ma situação difícil, já naquele instante, naquele 
mês de janeiro. v. s~ j_á disse que lhe pareceu 
estranho e chega à conclusão de que foi a asses
soria do Sr. Ministro. Uma pessoa na sala e mais 
três que chegaram, não _seria fácil a identificação 
desse assessor. Ele era um homem muito ligado 
ao ministro? Porque, sinceramente; creio que esse 
é um ato que· deve ter-lhe ofendido muito. Não 
é verdade? 

O SR. W AL YER FÉLIX - Sím, niuit6. 

o SR. rrAMAR FRANco- !1eJa coridiçâo de 
cidadão, não pela :sua __ coodição de um chefe de 
írlfôrri1_ações, pO-"rque_ ofenderia ·qualquer um de 
nós. Não seria fácil identificar essa pessoa? 

O SR. WALTER FÉUX..,- Não, não ficou fácil 
identificar e vou explicar a V. Ex" porque. Quando 
procurei S. Ex', o Sr. Ministro- Aníbal Teixeira,_ e 
relatei o fato, ele, rindo, disse para mim o seguinte: 
"Eu até comentei quando_ me contaram, s6 me 
faJtava- expressões textuais do Sr. Ministro
a pasta de um assessor cair nas mãos .do SNJ". 
Foi, textualmel")te, o que ele disse, quer dizer, brin
cando, evidentemente. Mas isso mostra que o as
sunto chegou ao conhecimento do ministro antes 
de eu falar com ele e, obviamente, deve ter circu
lado _a nível de assessoria. Nesse instante ficou 
dificílimo saber qual o assessores ou quais os 
assessors que teriam utilizado a imprensa para 
essa maldade. 

O SR. lTA/YlAR FRANCO- ..:...:..·Mas, o ministro 
não _seria? O ministro, ao falar isSo coni V." 5', 
não teria sidÓ ele prÓprfo que "teria comeu~o 
essa imprudência? V. SQ pode dizer não e sim. 
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O SR. WALTER FÉLIX- Não. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas V. 5' acha que 
esse foi um ato maldoso? 

O SR. WALTER FÉLIX- Sem dúvida, com 
um objetivo, que já não era novidade, de na me
dida do possível, intrigar ou afastar o diretor de 
Segurança e lnfcirmações... -

O SR. ITAMAR FRANCO - Seria muito pedir 
a V. s~ o nome das pessoas que estavam nessa 
sala? Uma que estava_era_o Dr. Fialho. 

O SR. WALTER FÉUX- Esse aSsinou como 
testemunha, está aqui ... 

O SR. ITAMAR_ FRANCO - Antônio Pereira 
Dias. E os outros dois? 

OSR. WALTERFÉUX-OS outros que entra
ram não guardei o _nome, n~o os conhecia; eram 
pessoas ligadas à atividade de informática. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Estou perguntando, 
porque mostra, realmente, o que se passava den
tro da esfera da administração pública. 

O SR. WALTER FÉUX-Isso foi maldade de 
alguém. 

O SR. ITAMAR FRANco-·-- Pois- é, isso que 
estou dizendo, se um homem que trabalhava na 
assessoria do ministro faz isso com V. S•, imagina 
o que não poderia ter feito com outras pessoas. 

O SR. WALTER FÉUX-_Mê!s, não_ tenho ele
mentos concretos para informar e provar. Então, 
prefiro, ser for o cas.o, retificar; ti"ànspírOu e foi 
para a imprensa. Como? Não_ sei. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Lamento, mas é 
um direito· de V. 5' retificar, maS V. S• chegou 
ser bem afirmativo e até com uma certa ênfase, 
numa revolta justa, dizer que foi a assessoria do 
Ministro; Uma outra -pergunta, COrohel. S. E>r, o 
ministro~chefe do Serviço Nacional de Informa
ções, falou alguma vez com V. S•, já no final do 
ano, sobre _o caso Seplan, sobre o ministro do 
Planejamento, sobre a assessoria do ministro do 
Planejamento, .sobre o chefe de gabinete do mi
nistro do Planejamento? 

O SR. WALTER FÉLIX-Não, Senhor, eu, em 
dieferentes oportunidades, tive a o_casião de estar 
com o Sr. Cl'iefe do s-erviço Nacional de Informa
ções, emjanfares, obviamente-ates sociais e; tam
bém, em todos os cursos d_e encerrament_o da 
Escola Nacional de Informações, ·onde S. Ex" vai 
e prestigia. São cursos onde s_e busca a profissio
nalização do pessoal que trabalha na atividade 
de informações. E até me chamava profunda
mente a atenção-o fato de o Sr. Ministro, sistemati
camente, fazer o chamamento~ em termos de leal
dade e, mais ainda, do aspecto ético que deve 
ser observado na atividade de informações, por
que V. Ex" não i·gnoia, como, aliás, nenhum dos 
presentes, é uma atividade extremamente delica
da e que preclsa.ser manuseada com rhuito escrú
pulo, porquanto os resultados são imprevisíveis. 

Então, contatos dessa natureza tive com S. Ex" 
inúmeras vezes. Fora disso, não, Senhor. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, não 
tenho mais nada a perguntar. 

O SR. PRESIDENTE .(José Jgnácio Ferreira) -
Algum dos Srs. Senadores terp mais alguma per
gunta? O ilustre depoente tem mais algUma ques-
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tão que queira ... V. EX" pediu a palavra, eminente 0 SR. MENDES CANALE _Muito bem. Muito 
Senador Mendes Canale? V. EX' tem a palavra.s grato. 

Ó SR. MENDES CÀNALE- É- o seguinte, vou O SR. P~SIDENTE (José Jgnácio Ferreira) -
Pedir eScusas a V. Er, Sr. Presidente, emseifnsis- E" ~ .• pede •-mbém a respos•- 1 · d d 

v.~· o.c:~ la que 01 a a ... 
tente, mas gostaria de uma informação que vem 
completar-porquenãoouvíseodepoente_com- O SR. MENDES CANALE--Peço a resposta 
pletou a pergunta iniCiai- que diz respeito, ainda, dada e, inclusive, já havia solicitado anteriormente 
àquela parte que recebeu S. Ex• ... FlZ menção quais as providências que foram adotadas, não 
à Agência Central e parece. que o depoente corri~ obstante o "tudo bem" do Sr. Ministro, que provi
giu que o nome não é este, que _a designação dências a DSI tomou em relação ao assunto, por
não é esta. Falei Agência Central, que V. 5' tivesse que esse era llm fato concreto. 
recebido o oficio, como· velo, da Agência Central. Mas, Sr. Presidente. .. 
É Agência Central mesmo? -- -- O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)_ 

O SR. WALTER FÉUX - A solicitação veio A Secretaria registrou e a Presidência tomará as 
da Agência Central. providências. 

-0 sR. MENDES CANAlE- Veio por eScrito? O SR. MENDES CANALE - MUito obrigado 
- a V. Ex•. 

OSR. WALTER FÉLIX- Veio sim, Senhor. 
'Qtiero_conduir, assim, em respostas que pc-

O SR. MENDES CANALE - E foi quando V. dem ser Sim ou- Não do ilustre depoente para 
8' foi ao ministro· e ele disse "tudo bem" .. , determinadas e rápidas colocações que vamos 

O SR. WALTER FÉUX- Li para o Sr. Ministro fazer. 
os termos textuais em_que o documento chegou. A DSl, conforme V. S:. dis~ a, Sr. Depoente, 
-~-0 SR. MI;;;NDES-CANALE _Muito bem._ E _0 é um órgão de assessoramento, vedada a ação 
s~_· Ministro di~s_e 'ludo b:em"? ~ecutrva, e que tem o acompanhamento das ati-

vidades ou de suas políticas, _como disse v. s•, 
O SR. WALTER FÉUX- ''Tudo bem". em relação àquelas determinações ou assuntos 
O SR. MENDES CANALE _Conforme expres~ que são estudados ~ emanados, naturalmente, 

_são usada por v. S•, confirma a expressãO? do Sr. Ministro ou do Sr. ex-Ministro para ser bem 
preciso, já (jue o iíssurito se "refere ao Sr. Ministro 

O SR. WALTER FÉUX- Aliás, ele não podia Anlbal Teixeira. V. s~. erri seU depoiinento, cOnfir-
dlzer outra coisa, Sr. Senador. ma? É o órgão de assessoramento e acompa-

O SR. MENDES CANALE - Mas eu falei a nhamento das políticas do Ministério? 
respeito das providências e V. S' dísse que as O sR WALTER FÉLIX- Sim, Ex~ 
providências nã:o foram tomadas e nem disse de 
que forma. Então, gostaria de saber o seguinte: O SR. MENDES CANALE - Obrigado. 
qUal foi a 1nfõrmâÇãó''presfadli por V. S• ao chefe O SR. PRESIDENTE (JOsé Jgnácio Ferreira)-
da Agência Central, já_ que ele não oficiou? Qual V. S' terá a palavra não só agora, se quiser, como 
foi a resposta dada por V. S• a ele? E, nesse c8so, ao final, para qualquer consideração que queira 
não só a r~sposta, que seria em síntese. Qw, en'tão, fazer .. Se quis_er, agora, V. S' tem a palavra, nobre 
até pOdia fazer o seguinte, já pelo- adiantado da depoente. 
hora, que o Sr. Presidente solicitasse, V. s~ então - - w'-- - t, - . 
remetesse, não só a c;ópia do ofício enviado pela m~;_~- Sr~!~:d~r, ~~~s~::~e~ ~e a~~~!r; 
Agência Cérlfi'al, solicitando ou determinan_do - d-a DiviSão de Segurança e li"tformações, como 
nãO Sei bem, não conheço bem se V. s~ é_apenas já foi mencionado, está regulamentada pelo De-
ligado ao Sr. MinistrO, Se ê élemento da confiança creto n" 75.640 ... 
só do Sr. Ministró, a hierarquia não Conheço bem 
--e que V. S' enviasse à Comissão a cópia do O SR. MENDES CANALE - Quanto_ a essa 
oficio que recebeu e, também, a resposta à Agên- parte, nós conhecemos, temos até anotações da~ 
cia Central das providências adotadas. das pelo nosso ilustre colega que já se retirou 

o SR. "PRESIDENTE (JoSé igi-tácio Ferreira)- e que tomou nota de toda_a_situação, desd_e 1927: 
Conselho de Defesa Nacional em 1934, 1942, 

Para que a Presidência possa tomar essa provi- 1946 etc;- essa parte nós conhecemos. O escla-
dência, o ofício foi enT que data, Excelência? recimento só que eu queria é se não tem nada 

O SR. MENDES CANALE ----:- O _gfício parece a aduzir, no que diz respeito a assessoramento 
que é de 17. Até o Sr. Depoente estava dizendo e acompanhamento das políticas, V. 5' coloque 
que tudo aqui deve ser mais ou menos em setem- isso a~ _senão_ estaremos divagando. 

bro. O SR. WALTER FÉLIX -_0 que-Vou aduzir, 
O SR. WALTE~- FE::LIX- Não é ofício. Recebi __ Sr:. Presidente, não diz diretamel]t~ respeito à per-

um te_lex. gun~ que_ o Sr. Senador havia me formulado. 
O-SR. MENDES ~ ~ Um telex._ Mas acredito que seja importante para conheci~ 

nlérito da CP! como um todo_._ 
O SR. WALTêR FÉLIX_:_ Telex no421, da Agên-

cia Central. O SR. MENDES CANALE- Mas, então, Sr. 
Presldente, pediria que o depoente _fizesse, ao final, 

O SR. MENDES CANAL,E - En~o, seria essa aS- postulações que cabe a ele fazer, porque já 
a data que, Sr. Presidente,_gostaria de _ter para não está, conforme mesmo o Coronel Walter de-
fazer a... clara, o assunto ligado à pergunta que ftz. 

-O SR..WAL TER FÉi.JX- Ê"dia 21 de setembr~ O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) -
de 1987. V. Ex" continua com a palavra, nobre Senador. 
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O SR. MENDES CANALE -'V: s•,-.diante das 
colocações aqui feitas pelos diversos Srs. s-enadO~ 
res, em relação a essa parte das intermediações 
surgida-s- na Seplan, e que caus_ou esse estado 
de coisas, afirmou: ''No tempo dO Ministro João 
Sayad, não haviam essãs atrib~lações ... De acor-
do? -

OSR. WALTER FÉUX- QUe ITVe.Sse conheci
mentos, Sr. Senador. 

O SR. MENDES -CANÃLE ____: EstciU me refe
rindo a afirmações que v. s~ fez. 

O SR. WALTER FI::UX- Se não me falha 
a memória, foi feita uma Pergunta nesse sentido, 
e complementei exatamente dentro_desse quadro. 
Não quero, com iss_o,_ dar uma afirmativa é! V. 
EX de caráter total. N-ão é o caso. O quadro que 
estamos vivendo em relação a uma administração 
e outra é inteiramente. diferente.' 

O SR. MENDES CANALE ::__ Sem dúvida, e 
vou chegar lá para mostrar. As colocações que 
vou fazer são exatamente de uma apreciação que 
gostaria de ter de V. S• _como chefe --da DSI e 
que tem, por atribuição, esse assessoramento e 
esse acompanhamento das políticas do Ministéw 
rio. Quero colocar duas situações. Não queira_ V. 

· S• cingir-se a uma situaçãà de hofe, que_ coilhece
mos, porque inclusive na expressão que também 
anotei. V. s~ diz: "Hoje,_vejo de forma diferente". 
Então, gOstaria qUe V._ S• tivesse ,a situação na 
época, e que v. s• diSse q"ue sentiu uma dinâmica 
nova impresa pelo Sr. Ministrá dentro dq Minisw 
tério. Não faço nenhurTia ligação, porque não gosw 
taria, absolutamente, que v. s• entendesse, ao fa
zer alusão de que esse termo foi também usado 
pelo Sr. Lúcio Verlssimo, de qualquer posição em 
relação a sua pessoa e à pessoa âo Sr. Lúcio 
Veríssimo, absolutamente. Mas ele usou o mesmo 
termo quando perguntamos sobre a modificação 
do sistema de_ liberação de recursos aos muruw 
cíplos. 

Então, se V. S• acompanhou a forma, politicas 
adotadas, que disse haver sido dentro dessa nova 
dinâmica realizada pelo Sr. Aníbal, vem a nossa 
pergunta: essa modfficação que, inclusive, fez 
com que a Sarem, que até então promovia os 
estudos e chegava ao final, para dentro do seu 
parecer, promover a liberação dos recursos às 
prefeituras, dentro daquilo que alegaram sem 
uma agilização do processo, V. S• achou, na éPo
ca, válido que esta inversão do processo, ao invés 
da Sarem julgar, apreciar, verificar os projetes, 
ela passou então a uma modificação,_ passOu a 
ser feita diretamente através do gabinete do Sr. 
J1.1inistro, já que cabia a V. S• o acompanhamento 
dessa política e o assessoramento, inclusive, da 
mesma? 

O SR. WALTER FÉLIX- V. Ex• me fez uma 
pergunta, Sr. Senador, pedindo que eu procurasse 
responder na época, certo? Na época, não me 
causou nenhuma espécie. Eu notei, sim, que ha
via urna dinâmica de trabalho muito maior que, 
aliás, se refletiu ao final do ano, quando em 1987 
chegaram a ser atendidos cerca de 1.200 pleitos, 
quando no ano anterior, a quantidade foi bem 
menor. Então, houve uma aceleração substanciai 
dos trabalhos da Pasta, tendo em vista uma dinâ
mica, urna política nova que se estava colocando 
em execução. 

6-SR. MENDES ~ - Quer diZer q~.-
à ép<J_ca, V. $• julgou acertada a providênciaaqota
dct de retirar da Sarem e passar diretamente ao 
gabinete --dq ministro, a liberação dos recursos 
para as prefeituras e outros órgãos. 

Agora ~-a que _no documento que v. s• entre-
gou... -~ , 

O SR. WALTER FÉll>c"~ Não, S-r. Senador, ... 

O-SR MENbES CANA.LE-..,...._ Não, eu pergunto 
e V. S' pode responder. 

O SR. WALTER FÉLIX ~ Perdão, eu tenho 
· a impressão de que me expressei inal. Eu não 
disse isso. Eu .disse que eu não tinha Condições 
de fazer uma análise se foi melhor ou piof. 

O SR. _MENDES CANALE - Não, mas V. S• 
respondeu, que, à época sim, que v. s~ achou 
que- era ffielhor para a agilização. Foi o que eu 
ouvi, e que as notas taquigráficas ... 

O SR WALTER _fáiX - Para a agilização, 
é o se~~te, Sr. Senãdor;. ·para V. ~ ter uma 
iâéhi.~- - -

O SR. MENDES CANALE - V. Si cilOu até 
número de processo ... 

-~O SR. WALTER FÉUX- Para V, Ex• ter uma 
_id_é@, -VQU lhe citar rlúmeros. Nós chegamos ao 
final de 1987- nós, quer dizer, a Seplan chegou 
e eu tomei- conhecimento desse_ dado - com 
mais de 6.000 pleitos pendentes, e atendimento, 
obviamente, de poUco mãis de 116. Então, se fos
sem todos os processos examina,dos a priori, 
antes dos recursos serem concedidos, obviamenw 
te a Seplãn teria que ter uma estrutura totalmente 
diferente da que tem e, evidentemente, ela não 
está montada para responder a essa necessidade. 
ErrgõSfãrfa que-v. Ex' considerasse isso. 

O SR. MENDES 0\NAl...E ---Então, muito me
nos para i:lgilizar reçursos nessa área, porque nin
guém pode liberar recursos às cegas. 

O SR. WALTlõRFÉLIX-Sim, Ex•. 
o- SR MENDES CÂNAÍ...E - Toda liberação 

de recursos deve anteceder não só a solicitação, 
mas também comprovando aquilo que se deseja, 
dentro de um projeto mínimo ou prelimil')ar daw 

-quilo que se pretende. Não vou dizer que desça 
a um projeto maior, que poderia até ser solicitado 
posteriormente, já que ele se enquadrava nas mo
dalidades de recursos que poderiam ser transfew 
ridos à muriicipalidade, a fundo perdido. Mas isso 
aí, para mim, acho que a colocação que v. s~ 
fez de que foi ª- época, de que de fato achava 
que seria uma foima justa de agilizar, etc., acho 
deve se cingir ao caso fmal, que eu gostaria de 
ouvir exatalnente, e está preso_ à pergunta final 
que vou dirigir a V. S• 

O SR. WALTER FÉUX -Ainda sobre o assun~ 
to, Sr. Senador há uma idéia a mais, que é a 
seguinte: há uma diferença básica, para nós, entre 
alocação de recursos e liberação_ de recursos. 

O SR. MENDÇ:S CANALE -_cerro~ Para riós 
também.~-- /...--

sR~ WALTER FÉJ:1'5('- Exato. Então, a aloca· 
ao de recursos pode se processar dentro do qua

dro, como vem, ou vin]Ja se processando, a desw 
peito da anáJise ... 
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- -~-----
0 SR. MENDES CANALE-:._ Aliás, antes disso, 

tinha que yer se havia recurso orçamentário. 

O SR. WALTER FÉLIX - Isso é o óbvio. Se 
não tiver recurso orçamentário ... 

O SR. MENDES CANALE - Já que V. s~ faz 
referência ao óbvio, vou mais ao óbvio ainda, vou 
um pouco mais atrás. 

O SR WALTER F~UX- A hberação de recur
sos--é que ficava pendente de uma apreciação 
técnica especializada sobre os planos de trabalho, 
os projetas, enfim, o que viesse a respeito. Só 
para co~pletar a id~_ia. 

O SR. MENDES CANALE - Mas, sem dúvida 
nenhuma, que mesmo que isso fosse com moro
sidade, deviam bem ampliar. nesse cas_o, eu estou 
de acordo com a politica d_e que se ampliasse 
um-po-uco· determínados se tores para que se pu
desse, de fato, promover estudos. E aí, estou di
tendo a V.S' o seguinte: um estudo preliminar, 
depois viriam outros, e nós não estaríamos, abso
lutamente, hoje, fazendo o que nós estamos fa
zendo. 

EntãO, _aí vem a outra parte em que V. s~ viu 
ali nas expressões, não usadas por V. S•, mas 
pelo própriO Gabinete do Ministro, onde solicita 
a apuração de fatos, de pedidos que vinham apa· 
drinhados. , 

Então, um de~ses, apadrinham_entos -_para 
Lisãr õ" termo que eles usaram - naõ vieram exa· 
tamente em decorrência dessa modificação havi
da porque, até então,_ cingiawse a um trabalho 
que vinha de uma solicltação proveniente do seu 
nascedouro, em que demonstrava as suas necesw 
sidades, embora prelirriiilarmente colocadas, e 
qUe aí- não- haveria, eritao;· _a questão dO aPadri
nhamento .. 

Para finalizar eu diria a V. s~ que, se Oritem 
a poSição natu'r_almente era outra_ em re)ação _ao 
Sr. Ministro, hoje-_yem exatamente onde eu coloco 
a expressão de V ... s~ - talvez, V. s• enxergasse 

~ -~:situa~o--~-e !o~-"- diferente. 

O SR. WALTER FÉLIX-Pois não. 

O SR MENDES CANAlE - Não sei se V. S• 
concorda, porque afinal de contas estou_ fazendo 
uma suposição, diante desse quadro, que é exataw 
mente o colocado por v. s~ à comissao, dessa 
situação, dessa transformação que inicialmente 
pareceu uma dinâmica nova e interessante admi· 
nistração, e chegamos ao final do que ela promo
veu, sim, ·no apadrinhamento de uma situação 
_que faz com que hoje aqui estejamos, fazendo 
indagações e procurando colocar claro tudo aqui
lo que de mal sentimos em relação à aplicação 
do dinheiro público. - -

O SR. WALTER FÉLIX- Senhor Senador, eu 
não vejo a expressão apadrinhamento com uma 
conotação pejorativa ... 

O SR. MENDES CANALE - Eu sei, o termo 
"apadrinhamento"; que foi por eles colocado ao 
encaminhar o documento a v. s• eu não o usaria, 
porque esta expressão "apadrinhamento" nós 
não podemos aqui pensar em torcer e dar outro 
significado. De fato, para eles esse apadrinhamen· 
to, que se fosse no meu caso não aceitaria da 
forma como veio - e V. S• vai me permitir -
eu a mandaria de volta porque não aceitaria dar 
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aqui qualquer inforniaÇ:ão - vai me ·permitTi o mações; ·qüe é de responsabilidade do órgão 
termo que V. 8' não gosta-, fazer investigaÇãO maior, para atender às solicitações do Serviço 
e apadrinhamento, levado a efeito por este ou_ N'ªcional_c;ie Informações. 
por aquele setor. - ----Esse aspecto é muito importante, porque per-

O SR. WALTER FÉUX-.t:, a expressão pode- mite caracterizar o que eu, diretor de segurança 
ria ser "promotor",-poderia ser "paraninfo", pode- e informações, estou recebendo uma solicitação 
ria ser outra. Então, na realidade, veja Sr. Senador da agênda central do SNI, por dispositivo legal, 
0 seguinte: dependendo da ótica e do estado men- na obrigação de atendê-fa -atender à solicitação. 
tal de quem aprecia 0 assunto, pode haver _ Isto não quer dizer, entretanto,_ que eu deva trans-
digamos _ diferentes conotações. Estou plena- miiif para à agência central assuntos que não 
mente de acordo com v. Ex.•. - me são solicitados. Então, isto é o importante 

parcrque tenham uma visão real de que a Dívisão 
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

Bom, mais algum dos Srs. Seilaâores alguma 
coisa a inquirir? 

O ilustre depoente, se desejar, tem a palavra 
para qualquer esdarecimento çomplementar que 
queira fazer. 

O SR. WALTER FÉUX- Sim, Sr. Presidente. 
É coisa rápida. É tão-somente o que eu pretendia 
abçrdar num momento, mas vou fazê-lo agora. 

E o seguinte: é que o Decreto n~ 75.640(85, 
que trata do regulamento das divisões de segu· 
rança e informações, ele é muito Importante para 
nós, porque dá o_amparo legal para os trabalhos 
da Divisão de Segurança e lnfonnaçõe_s. -

Então, não podemos exercer - digamos -
determinados_tr:_abalhos de natureza de cunho po
licial, não podemos participar de sindicãncias -
como já foi dito -, não podemos participar de 
inquéritos- e_ isso é muito importante para que 
se sinta, na filosofia que preside a existência da 
atividade de informações do País, que hoUYe na 
ocasião· em que ela foi criada, a preocupação 
de que esta atividade jamais viesse a se transfor
mar em algo que pudesse ser coercitivO, a exem
plo de uma Gestapo ou atividades semelhàõtes 
que ocorreram em outros países. Então, houve 
essa preocupação, e _é -interessante que seja lem
brado esse aspecto. A atividade de informações 
se limita tão-somente ao assessoramento. 
, Mas, aqui, merece ser citado o seguinte artigo. 

E o artigo da competência da Divisão de Segu
rança e Informações, o que vale em termos de 
atribuições, quer dizer, ela deve fazer isSO riõ seu 
item ](, letra c deve produzir informações neces
sárias às decisões do ministrO de estado- assun- _ 
to que já foi ventilado aqui - para atender às 
disposições detidas no Plano Nacional de lnfor-

- -de Segurança e Informações procura, na medida 
do possível, se integrar nos respectivos ministé
riOs, num espírito -de equipe, convergindo os es
forços no sentido de que a política que seja traça· 
da por S. Ex•, o Sr. Ministro, ela reãlmente atinja 
os objetivos a que ele se propõe. 

Muitas vezes esses aspectos não são enten
didos, são distorcidos, colocados de forma iil.Versa 
e colocados em termos de que a Dívisão de Segu
rança e Informações não passa de um braço do 
Serviço Nacional de Informações no respectivo 
ministério. Na realidade. pelo que tenho vivido, 
eu diria que as coisas se comportam de forma 
um pouco diferente, porque, na realidade, é um 
braço do ministério, quando se sabe utilizá-lo, 
-dentiõ do Serviço Nacional de Informações, para 
obter dados que seJam úteis à elaboração dos 
trabalhos da própria Pasta, desde que esses dados 
não estejam compartimentados. 

O_SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
Eu, antes de encerrar, só perguntaria, porque me 
remanesceu aqui uma pergunta: o órgão que V. 
~· _d!~ige detém informações sobre todos os servi
dores do alto escalão da Seplan? 

O SR WALTER FÉLIX --Certas informações 
são muitos parcas, porque ocorre o seguinte, Sr. 
Presidente: houve uma modificação no trabalho 
estrutural das divisões de segurança e informa· 
ções e eu não pude responder, porque não me 
oferecerarii oportunidade, ao Senador Jutahy que 
as questões ideológicas jamais são consideradas. 
Agora, se_ o fulano tem antecendentes de natureza 
criminal, de não probidade administrativa, se ele 

_t_gm, n._o seu passado, nos seus registras existen
tes, inclusive na polícia federal, vinculações a pro
blenias de drogas, é evidente que esses dados 
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devem ser levados à consideração da autoridade. 
que obviamente não tem obrigação de conhecer 
tudo que se refere ao possível candidato, ou asses
sor, a quem quer seja. Então, nós temos dados 
muito limitados, respondendo especificamente à 
pergunta que V. Ex~ me fez, muito limitados a 
propósito dos altos esc_alões da Pasta. 

O SR. PRESIDENTE (José lngácio Ferreira)
Então, eu perguntaria, dentro dessa limitação, se 
havia algum registro específico sobre a atividade 
funcional, episódio na vida funcional de duas pes
soas: uma é o "Sr. Wilton Fialho; e a s_egunda 
o próprio ex-Ministro Anibal Teíxeii"a" _sobre a sua 
Vfda funcional anterior, sobre atividades no serviço 
público que ele tivesse desenvolvido. Se havia al
gum conhecimento da DSL acerca das atividades, 
em serviço público, do Sr. Wilton Fialho o do 
ex-Ministro Aníbal Teixeira? 

O SR. W ÃL TER Ftux - Com relaÇão ao Sr. 
Wllton Fialho não tenho conhecimento da ex.istên· 
da de nenhum dado que caracterize a sua partici· 
pação na vida pública. Tenho a impressão que 
ele veio, inclusive, d;:;. atividade privada, essa a 
impressão que tenho. 

Com relação ao Sr. Ministro, não me cabe res
ponder, Sr. Presidente, porqu~ a- apreciação de 
um ministro de estado é de uma esfera totalmente 
acima da minha. Então, seria, quando muito, uma 
solicitação do Senhor Presidente da RepúbHca, 
a quem de direito. 

O SR. PRESfOENTE (José fgnií:cb Féreira)-::...._ 
Perfeitamente. 

Não havendo mais quem queira formular qual
quer inquirição, a presidência vai encerrar a reü
nião e agradecer a presença do Srs. Senadores, 
a presença do ílustre depoente, Coronel Walter 
Félix, da assessoria, 'dos demais funcionários, da 
imprensa, e comunica que, por deliberação colhi
da informalmente da comissão, ficou suspenso 
o depoimento do Delegado Alcione, que seria rea
lizado na próxima quarta-feira, sendo Para ama
nhã aprazado o depoimento do ex-Ministro Aníbal 
Teixeira, às 9 horaS da--Jnanhâ. 

Não havendo mals nada a tratar, a presidência 
declara encerrada a presente reunião. 

(Encerra-se a reunião ~s_ 21 horas e 30 
minutos.) 
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SEÇÃO 11 

ANO XLID- N• 97 SÁBADO, 1• DE OUfOBRO DE 1988 BRASiuA-DF 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 32' RECINIÃO, EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1988 

1.1 -ABERTURA 

1.1.1 -Comunicação da Presidência 

-Inexistência de quorum para abertura da 
sessão. 

1.2 - ENCERRAMENTO 

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO 

1.3.1 - Projeto recebido da Câmara 
dos Deputados 

-Projeto de Lei da Câmara n" 49/88 (no 
796/88, na Casa de origem), que inclui a Cate-

SUMÁRIO 

geria Funcional de lnspet6r de Segurança Ju-
diciária ___ no Grupo-Atividades de Apoio Judi-

-ciário do Quadro Permanente da Secretaria 
do Supremo Tribunal Federal, fixa os respec
tivos valores de vencimentos e dá outras provi- _ 
déncias. 

_1.3.2.- ~omunlcação 

-Do Senador Divaldo Suruagy, desistindo 
da licença aprovada pelo Requerimento n~ 

. 140/88. 

2-ATO DO PRESIDENTE DO SENA
DO FEDERAL 

Ncs 132 e 13:3 de 1988 

3-EDITAL 

-Convocação pará Assembléia Geral dos 
Sétvidores do Poder Legislativo Federal e Tri-
bunal de Contas da União. · · 

4 - CENTRO DE INFORMÁTICA E 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SE
NADO FEDERAL 

-Ata da 92"' Reunião. 

6-ATADECOMISSÃô 

7-MESA DIRETORA 

8- LíDERES E VI CE-LÍDERES DE 
PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

Ata da 32~ Reunião, em 30 de setembro de 1988 
2~ SessãoLegislativa Ordinária, da 48~ Legislatura 

Presidência do Sr. Francisco Ro/lemberg_ 

ÀS 14 HORAS E 30 frii!YUTOS, ACffAJ\1-SE 
PRESENTES OS SRS. SÊfYADOREs: . 

Áureo .. Mello - Olavo Pires - Jarbas Passa
rinho-Alexandre Costa- Edison Lobão- Cha
gas Rodrigues- Od Sabóia de Carvalho- Mau
ro Benevides-Marcondes Gadellia -·Humberto 
Lucena - Raimundo Lira - Ney Maranhão -
Francisco RoUemberg- Lourival Baptista -Ju-

tahy Magalhães- Ruy Bacelar -João Calmon 
-Iram Saraiva -.,. Jrapuan Costa Júnior - Pom
peu de Sousa-Mauricio Corrê a-Rachld Salda
nha Derzi - Dirceu Cámeifo. 

O SR. PRESIDENTE (f rancisco Rollemberg) 
-A. lista de presença acusa o comparecimento 
de 23 Srs. Senadores. Entretanto, não há em ple
nário quOrüm regimental para a abertura da ses
são. 

Nos termos do § 2~ do art. 180 âo Regimento 
Interno, o expediente que se encontra sobre a 
mesa será despachado pela Presidência, indepen
dentemente de leitura. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) 
- Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 15 horas.) 
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PASSOS PORTO 
DiretOf'-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Di reter Executivo 

LUIZ CARLOS DE BASl:OS 
Oiretor Adminislrativo 
JDSECLER GOMES MOREIRA 
Diretor lndus_trial 
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA 
Oiretor Adjunto 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS !ER
MOS DO§ 2' DO ART. 180 DO REGIMENTO 
INTERNO. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 49, de .1988 

(N'? 796/88. na Casa de origem) 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado fede.ral 

ASSINATURAS 

Semestral .......................... ·~~· ,, •-••-~<--•-•-·-····, •••<<-·-· .c._Cz$ 2.600,00 

Exemplar Avulso Cz$ 16,00 

Tiragem: 2.200-exemplares. 

Art. 3~ O lnQre:Sso na Categoria Funcional de 
·lnspetor de Segurança Judiciária far-se-á na pri
meira referência da classe inicial, mediante con
curso públic_o_ exigindo-se a apresentação do di

. ploma de bacharel em direito. 

tiva CategoriaFundõnai; a e aco1. tio com a lotação 
ftXada e observados os critêrios legais e regula
mentares vigentes. 

-Art. 4~ Ao primeiro provimento dos cargos de 
lnspetor de Segurança Judiciária concorrerão, por -
progressão funcionai,: observadas as no!1llas--re

lnclui a Categoria Fu~cional de lnspe- glilamentares a respeito, os atuais ocupantes de 
l?r de Segurança Judic~a-~a. no Grupo-A- · cargos efetivos da Categoria Furlcional de Agente 
tividades de Apolo.Ju.diCiano do Quadro de Segurança Judiciária, dispensada a exigência 
Permanente da Secretaria do Supremo - - do art. 39 · _ 

Art. & As CategOrias FuncionàiS '&·Agente 
de Segurança_ Judiciária, CódigO" STF-AJ-024, e 
de Atendente Judiciário, Códig~ STF-AJ-025 do 
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário da Secre
taria do Supremo Tribunal Federal, passam a ser 
estruturadas na forma constante do Anexo II desta 
Jei. 

Parágrafo único. Os funcionários integrantes 
das Categorias Funcionais de que trata este artigo 
serão posicionados nas classes a que correspon
dam as referências de que são ocupantes. Quan
do suprimidas tais refer-én-das, na nova estrutura 
constante do Anexo 11, serão posicionados na refe
rência inicial da CJas·se "A'' da respectiva Cate
goria. 

Tribunal Federal, fixa os respectivos,va
Iores de vencimentos~_ e (l;j, outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ Fica incluída no_ Grupo-Atividades. 

Apoio Judiciário do Quadro de Fessoal ® Seàe
taria do Supremo Tribunal Federal a ·categoria 
Funcional de lnspetor de Segurança Judiciária, 
Código STF-AJ-026. 

Art. 2° A Categoria Funcional ÇJ que se refere 
o artigo anterior terá a estrutura constante dd Ane-
xai desta lei. ---- · 

Parágrafo único.-_Após o primeiro provimento, 
destinar-se-á 1/3 (um terço) das vagas registradas 
na Categoria Funciona_] de lnspetor de Segurança 
à progressão dos ocupantes remanescentes dos 
cargos a que se refere este artigo. 

M. 5" São criados no Quadro Permanente 
da--Secretaria do Supremo" Tribunal Federal no 
Grupo.;-Atividades ae Apoio Judiciário, Código 
STF-A.J-020, 30 (trint;;t) cargos de lnspetor de Se
gurança Judiciária, Código STF,AJ-026. 

Parágrafo único. Os C.a-rQos a que se refere este 
artigo s_erão distribuídoS pelas classes da respec-

ANEXO! 

(Art. 2·· da Lei n~ de de de 19.88) 

Art. 7o As_ despesas decorrentes da aplicação -
desta lei correrão à conta das dotações orçamen
tárias próprias do Supremo Tribunal Federal. 

- Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua 
PUblícação. 

Art. g~ Revqg_am-se as disposições em con
trário. 

REFERÉNCIAS DE VENOMENTOS DOS CARGOS t;:FETNOS 

Grupo 

Apoio ~udiciârio 

Grupo 

Apoio Judiciário 
(STF-AJ-020) 

·categoria 
Funcional 

_ !nspetor de S~gurança 
Judiciária 

Código 

STF -AJ-026. 

ANEXO n 
(Art. 6" da Lei nn de de 

Categoria 
Funcional 

Atendente 
Judiciário 

e 
Agente de Segurança 

Judiciária 

Côdlgo 

STF-AJ-024 

Referências de vencimento 
ou salário por CJaSse_ 

Oasse Esp. Ns 22--a--25 
Oasse B NS 16 a 21 
Classe A NS 10 a 15 

de 1988) 

Referências de vencimento 
ou salário por Classe 

Classe _Esp. NM 32 a 35 
Oasse B NM 28-"'- 31 

Classe A NM 24 a 21 
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LEGISLAÇÃO CrTADA me.ira referêridá da claSse irikfal, rnedi_ante co_n:- . _lç~çã_o: ftxad,"a e-obserVados os _critérios legaís e 
LEI N~ 

7 
_
562

, -curso públicO. - · · -regulam-entares vigenteS. - -
DE 19 DE DEZEMBRO DE l9"BS Parágrafoúnii:o .. _ Pa·raoproVtmentoç:leq~rgos · · · Art. 6? A Categoria FunciOnal de Agentes de 

- --nã-·classe inicial da categoria funcional. a que se Segurança Júdiciáriá, Código TFR-AJ-025, do 
Inclui a Categoria Funcional de Inspe- refere este artig<;~. exigír-5~-á diploma de bacharel Grupo-Atividades de Apoio Judiciário da Secre-

tordeSegurançaJudldárlanoGrupo-A- em Direito. · · · taria do_Tribunal Federal de Recursos, passa a 
tlvidades de Apoio Judiciário do Quadro Art. 4? Ao primeiro próviinento dos cargos de ser estruturada_ na forma constante do Anexo II 
Permanente da Secretaria do Tribunal lnspetor de Segurança Judiciária, rios limites da desta-lei. -
Federal de Recursos, fixa os respectivos lotação fiXada, concorrerão, Por progressãó fun~ Parágrafo únk:o. Os funeionáiios integrantes 
valores de vencimentos e dá outras proM dona!, observado o_ disposto na regulamentação categoria funcional de que trata este artigo serão 
vidências. específica, os Agentes de Segurança Judiciária, pO:SidohadoS nás ·clasSeS a que corresponaam 

O Presidente da República Classe Especial, do Grupo Ativldades de Ap-olo aS i'efeténdâs de que são ocupantes, quando su~ 
Faço saber que o Congresso Nadonal deçreta Judiciário da Se_cretâria do Tribunal Federal de primidas taiS ref~rénciaS, na nova estrutura cons~ 

e eu sandono a seguinte lei: ReCursOs e dO Conselho -da Justiça Fede(ã.i •. Obe- -tã.rite dõ Anexo, serãO posicioriadoS nã referência 
Art. lo Fica incluída no Grupo~Atívidades de. decida" a escblari9_ade _fixada _no parágrafo único inicial_ da Classe "A" da respectiva categoria. 

Apoio Judiciário do Quadro de P.essoal da_ $ecre- -- Qo a_rtigo anterior. · · ~ _ c Art. 70 Ãs despesas decorrentes da aplicação 
taria do Tribunal federal de Recursos e do Canse· Art._ 5~ . Ficam cfiadoS nO Quadro Permanente Cles@_lei correrão à tonta das dotações orçarrien-
lho da, .JustiÇa_ Federal a categoria funcional de da Secretarfa- do Tribunal Federal de·· Recursos tárias próPriãs do Tribunal Federal de Recursos. 
lns'petor de Segurança Judiciária, Có.digo TFR- ·e_ do Conselho da Justiça Federai,' no Giup-OAtivi- --- Art.' e~ EStàlei entra em_vigor na data de sua 

. AJ-026. 
Art. 29 As referências de vencimento estabe- --- dades de Apoio Judiciário, Código TFR-AJ-020, publi~ação .. 

lecldas no Anexo I d!2sta JeJ, correspondem às . 30 (trinta) Cái'gos-âe hi.Spetor de SegUrança Judi- Art 9<> Revogam--se as disposições em can-
elasses integrantes da Categoria Fundonal a que ciária, Código TFR-AJ-026: -- . trário. 
se refere o artigo anterior.· _ _ _ Parágrafo únic-o.· Os Cargos,_ a qUe- se· refere _Brasm.a~ 19 de dezei'ribro de 1986; 165~ da fnde-

Art. 39 O ingresso na CategOria Funcional de este artigo; seião díStribl..i'ldos peleis Classes -da pendência e. 989 _dei República. - JOSÉ SAR-
Inspetor de Segurança Judiciária far-se-á na pri- respectiVa categoria funciOnal, de_ acordo com a NEY -Paulo Brossard. 

ANEXO I 
(Art. 2" da Lei n" 7.!i62, de. 19 de dezembro de 1986) -

REFER~NCIA DE VENCIMENTOS DOS CARGOsj>. EFETIVOS 
- -- ' 'OOJ' ----

Categoria 
Funcional 

Referinclas de 
Grupo Código Venc:lmento 011 

Sa"ri~ por Cla,se 

ApoiO JudiciáriO 
(STF-AJ-020) 

lnspetor de 
Segurança 
Judiciária 

STF-B -NS 16 
Classe Especiai-NS 22 a 25 

a 21 
- Classe A -NS 10 a 15 

ANI XO 1T 
(Art 7 da Lc1 n 7.~b:? de I() dl' dc:ccmhrll de: ]tn~f•l 

Cllt~ria 
t'uncional 

Rrrt-ri-IK'la." dt 
..-rndt!M'nto ou 

Sal,rio por ClltSM 

Apoio 
JudJciárn~ 

(SFl-AJ-020) 

A tendente 
Judiciário 

e Agente de 
SCf:urança 
Judicián<i 

STF-AJ-024 
e 

SFI'·AJ-025 

C'la~!'C Espcc1_ai·NM 32 a 35 

LEI N• 7.630, 
DE-13 DE NOVEMBRO DE 1987. 

Altera o art. 49 da Lei n~ 7 .562, de 19 
de dezembro de 1986, que Jnclul a Cate
goria Funcional de lnspetor de Seguran
ça Judiciária no Grupo-Atlvidades de 
Apolo Judiciário do Quadro Permanente 
doi Secretaria do Tribunal Federal de ReM 
Cursos e dá outras providências. 

O President~ da República 
F.,_ço- saber que o Congressô Nacional decreta 

e eu_ sanciono a seguinte lei: . 
Art. I' O art. 4• da Le< n' 7562, de 19 de 

dezembro de 1986, pa~sa a vigorar com a segUin-
te redação~ - · _ : .. _ 

"Art. 4<>. Ao primeiro provimento dos car
gos de Inspetor de SegUrança Judiciária COn
correrão, por progressão funcional, observa-

Clas!o-C B ·NM 2S a 31 
Classe A ·NM 24 a 27 

· _das a-s nOmi.aS regulamentares_ a _respeito, 
os ocupantes de cargos efetiv.os da CategOria 
Funcional de Agente de Segurança Judiciá· 
ria, em f9'de dezembro de 1986,_e. poi' trans
formação, ·rriediante critério seletivo a ser re
gulamentado pelo Tribunal, os ocupantes de 
cargoS efe'livos de.Awcili_a~: Judiciário; na data 
de Lei n~ 7 .562, -de 19- de dezembro de 19_86, 
egressos da Categoria Funcional d~ Ag~nte 
de Segürariça 'JudiCiária, a partif ~e _22 de 
junhp de 198·1; OU qüe; procede.ntês de ou~ 
tras categorias, exerçiam- a-gibulções- idênti
cas àS daqUela, deSde- f8- ae marçO-de 1974 
até 19_ de dezembro _de 1986~.-disPensada 
-a _ex:igêiicia do -parágr.ifo único do art. 3.9 : 

§ 1 o Após o prii-nero proVimento, desti
- ·nar-se-á 1/3 (um terço) das vagas, registra

das na Categoria- Funcional de fnspetor de 
Segurança Judiciária,- ~o infiresso da_ clien-

tela mencionada no artigo anterior, obser-
vados ós crítérios ali fixados. -

§ 29 _O_ disposto no caput deste artigo 
aplica-se aos aposentados no que couber." 

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

Art. 3" ~evogam-se as disposições em con
trário. 

Brasma, 13 de novembro de 1987; 166~ da Inde
pendência e 999 da República. - JOSÉ SAR

. NEY 7"' ,José Fernando Clme Uma Efchen
!>er". 
MENSAGEM N• 36188, de 23 DE JUNHO .DE 

1988, 
DO ·suPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Senhore_s membros do Congiesso Nacional, 
Tenho a honra de submeter à elevada conside

ração de Vossas Excelências, nos termos dos arts. 
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ATO DO PRESIDENTE 
N"' 133, DE 1988 

56 e 115, 11, da Constituição Federal, o anexo 
projeto de lei, que cria no Orupo~Atividades 'de 
Apolo Judiciário, da Sec:_re_tc,jjª deSte Tribunal, a 
Categoria de Inspetor de Segurança Judiciária, 
Código STF-AJ-026, e altera a estrutura das Càte
gorias de Atendente Judiçiári0~_STF-&.l:024 e_ 
Agente de Segurança Judiciária STF-AJ-025~ 

COnselheiros Dr._ José Passos Pórto, Vice-Presi
dente, Dr. Edgard Lincoln de Proença Rosa, Dr. 
Yamil e Sousa Dutra e Dr. Sérgio de Otero Ribeiro, 

O Presidente do Senado Federal, no uso das Diretor Executivo do Prodasen. Presente, tam
a:tribliiçõeS ·que lhe_ confere os -artigos 52, item bém, a convite_ do Senhor Presidente, 0 Dr. Sinval 

- -38, ·e 97, inciSo [V, do Regiineilto· Triterno, em Senra Martins Júnior, Ass_essor-Chefe da Direto
conformidade com a delegação de competência ria-Executiva do Prodasen. Comparece, ainda, à 
que lhe foi oUtorgada pelo Ato da Comissão Dire- _ tei.miãQ s. Ex~_o Senhor Senador_ Dirceu Carneiro, 
tora il" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em Terceiro S&:retárici da Comissão Diretora _do Se
Vista o que consta do Processo n~ 012.243/88-4, nado Federal, a quem 0 Senhor Presidente con-

O projeto, que rriereceu apfOvação do Tribunal 
Pleno, em sessão adminiirtraf.íva de 15 do corren
te, além de atender convenlênciã.s:-admiftistrativas 
relacionadas com as atiVidades de_ vigilância e 
segurança desta Corte, objetiv_a, airida, o_fere~er 
a servidores do Supremo-TribUnal Federal possi
bilidades de melhoríaS fundClhais idênticãs à::rpro
pordonadas aos ocupantes das categorias ~undo
nais correspondentes do Tribunal fedecal ele Re

e res-olve aposentar, por invalidez, ORÂCIO RODRJ- cede a palavra. o Senhor Terceiro Secretário tece 
-GUES DA CUNHA, lnspetor de Segurança Legis- considerações sobre a imperiosa conveniência e 

- lativa, Classe "Especial", Referência NS-1'9, do necessidade do Prodasen, -assim como outios ór-
-- Quadro Permanente do SenadO Federal, nos _ter- gãos do Senado Federal,· se prepararem e se ãrti-

móS -dos --artigos~ 1 O 1, ii1ciso- i, e 102, incisO I, cularem para o adequado provimento de' informa
alínea 'b", da ConstitUição' da República Fede- ções aos Senhores Parlamentares e para 0 exercí
tativa do Brasil, combinados com os artigos 428, do, pela instituição legislativa, d~s _atribuições e 
inciso III, § 2~. 429, inc:ísq-Ilf, e_414, § 4" da Resolu- prerrogatiVas cõnsagradas no novo texto cohstitu

-ção SF n" 58, de_ 1972: artigos 2°, parágrafo único, -cional. Enfatiza, sobretudo, a importância de se
e 3~, da Resolução SF n~ 385, de 1983; artigo rem ampliados os fluxos de informações·(lue per-
30 da Resolução SF no 13, de 1985; artigo 2'~ mitam ao CongressO acesso e uso· das bases de 

:-da Resolução SF_ n~ 182, de_ 1987, e artigo 1 o dados existentes externamente ao Congresso; ·so
da L_ei n9 1.050, de 1950, com proventos integrais, bretudo às do Poder Executivo. Menciona dados 
observados o diSposto no artigo 102, § 2o, da obtidos em recente viagem ao exterior, dos quais 
ConstituiçãO-Federal. _ se evidenda o acesso que têm os parlamentares 

cursos. 
Realmente, as Leis na 7 .562, de 19 de dezembro 

de !986-en" 7:630, de 13 de novembro de [987, 
decretadas pelo atual COiiQfessb Nacional, em 
atendimento, respectivamente, às Mensagens ·de 
n" 2/GP, de 30-9'85 e-n,.6/GP, de 10'6-87, da 
Presidência daquele egrégiO Tríbuna\, criaram 
uma situação- de acentuada desigualdade entre 
servidores de atividades análogas, em detrimento 
dos que pertencem ao quadro do SupremoTribu Senado Federal, em 30 de Setembro de 1988. dos países mais avançados a inúmeras bases de 

Senador Humberto Lucena, Presidente. nal Federal. 
A correção dessa disparidade é o objetivo pri- EDITAL 

mordia] do projeto de lei que ora é submetidO --
ao alto descortino de Vossas EXcelências. - - --A ComiSsão Organizadora. do Sindicato dos 

Aproveito a oporturiidade pa'ra apresentar-lhes Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tri-
meus protestos de alta consideração e apreço.- :-: bunal de Cqntas da Unii;o, Integrada por servi-
- Ministro Rafael Mayer, Presidente. dores do Poder L..e_glslativo Federal representantes 

Brasílla, de de 1988, 167":. da Jnde- de todas as entidades associativas de seNídores 
pendência e 1 ao~ -da República:--------.--------- -_:_do Congres-so Nacional e TCÚ,Jegalmente consti

tuídas, convocam os s_ervidores do Senado Fede-
COMUNICAÇÃO --- ral, da Cârrlarà dos Deputãd~s.' do Centro Gráficci 

Senhor Presidente, do Senado Federal (Cegraf), do Centro de infor-" 
Comunico a Vossa ExC:e!ência_que, no uso da · mática e Processamento de Dados do Senado 

faculdade estabelecida no§ 3~ do art 47 do Regi- Federal- (Prodasen) e do Tribunal de Contas 
menta Interno, por esse instrumento desisto da da União para a assembléia geral de fundação 

do _Sindicato referido acima, a realizar-se no dia 
licença que me foi concedida através do Requeri- SOe outÜbro. de 198ECno Auditório Petrônio Porte-
menta n~ 140, de 1988. · 

Sala das Sessões, 30 de setembro- de 1988. lia, às 14:00 horas, com a seguinte Ordem -_(fo-
Dia: · 

- Divaldo Suruagy, Senador. 
1 -leitura do edital de convocação; 

ATO DO PRESIDENTE 2c- discussão e aprovação do Estatuto e do 
No 132. DE 1988 Regulamento Eleitoral do Sindicato; 

O Presidente do senaoo Federal, no uso das 3-eleição e posse da Diretoria ProviSória, Cc-
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item missões Sindicais e Conselho Fiscal. 
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno, em Brasília, 1? de outubro de 1988. - José Mau-
conformidade com a delegação de competência rido Uma de Souza, Presidente Assefe - Rai-
que lhe foi outorgada pelo_ Ato _da Comissão Dire- mundo de Uma e Silva, Presidente Alesfe -
tora n~ 2, de 4 de_ abril de 1973, e tendo em Tonlá-s de Aquino P. Rodrigues, Presidente 
vista o que consta do Processo no 019.072/87-2, APCN- Otávio Simões Barbosa Filho, Presi-
resolve alterar o _Ato n~ 82, de 1988, desta presi- dente ASOP- Mauro de Alencar Daittas, Pre-
dência, publicado no DCN, Seção 11, de 17-6-88, sidente_Unissef --PacíficO Mendes da Costa, 
para considerar aposentado Sebastião Veiga, Téc- PreSidente Unitec --Emídio José de Souza Pe-
nico Legislativo, Classe ''Especial", Referência reirã, p/Presfdente Pró-~Parlamento- Mllson do 
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fede- <:armo Nascimento, Pr_esidente AFTCU- Val-
ral, nos termos dos arts. 101. inciso III, é 102, ·-~~-~ó-~U-=r.-esÃragão, Preside!:t~Ascade. 
inciso I,_ alinea a, da Coostituiç_ão da República CONSELHO DE SUPERVISÃO 
Federãtiva_ do BraSil, Coi'rtbinados _c_om_ os ruis. ~.~~L---- ---=--DO PRODASEN 
428, inciso 11, 429~_irtciS_Q f, 430, incisos m e V, 
438, e414, § 4~, da Resolução SF n~ 58, de 1972; A~ da 92~ Reunião 
art. 2°, parágrafO úniCo, -da Resolução _SF n:~--358, --=-Aos dois dias do !!lêS de setembro de mil nove
de 1983, e art. 3o da Resolução SF no 13, de centos __ e_oitenta e oito, ás onze .horas, na sala 
1985; com prov€:rit6s··integi"á.l5;00S€rvãdo o dis- _de_ reuniões da Primeira Secretária âo Senado 
posto no art. 102, § 2-:.;_da Constituição Federal. Federal, reúne-se o- Conselho de Supervisão do 

Senado Federal, 30_de setembro de 198"8: - - Prodasen, sob a Presidência do Exmo. Sr. Sena-
Senador Humberto L~cena, Presidente. dor Jutahy Magalhães. Co_mparecem os Senhores 

dados. A palavra é cqncedida pelo Senhor Presi-
dente ao Senhor Diretor Executivo do Prodasen 
que, inicialmente, esclarece ter sido a preocuPa
çãq com as _informações externas algo que sem
pre orientou à_ administração do Prodasen_ em 
todas as épocas desde a sua criação que o alcance 
deste objetivo é, entretanto, dificultado ora pela 
própria natureza dos serviços oferecidos pelas 
empresas e organizações públicas e privadas,_ ora 
pela evidente reação negativa em facilitar o _aces
s·o, ao Poder Legislativo, a tais informaçõeS. Escla
rece, ainda, que as preocupações manifestadas 
por S. Ex' Senador Dirceu "Carneiro fàram objeto 
de avaliação pelo grupo que elaborou o planeja· 
menta estratégicO do Prodasen e que, após Ínten
so estudo da questão, [ez nele incluir o Plano 
de Ação n" 2 (ampliar e desenvolver noVQs siste
mas de informações em funçáo das necesSlda,des 
e prioridades do Poder Legislativo) que contempla 
a iniciativa de o Prodasen ampliar o acesso à 
Qase de dados extema, entre outros. A questão 
é ainda objeto de âebate e informação por p~rte 
do_s Srs, conselheiros Edgard Linc-oln de Proença 
Rosa e Yamil e Sousa Dutra, que historiam fatos 
pertinentes as _s_uas_ respectivas áreas de atuação, 
bem como suas expectativas quanto à minorar 
as defic_iências ·de informações para o cumpri
mento das tarefas dos órgãos que dirigem. Final
me!lte, o Senhor Diretor Executivo lembra que 

- no Orçamento do Prodasen para 1989; em face 
dos cortes impostos pela Seplan, foram retirados 
importantes rec_ursós qilé périnitíriani ·minimizar 
a deficiênCia apontada pelo Senhor Senador Dir
ceu Carneiro. -g:- Ex", ao retomar a palavra, mani
festa o seu apelo no sentido de que sejam adqta
das medidas para superar as deficiências por ele 
apontadas. _Prosseguindo, o Senhor Presi4ente 
coloca em apreciação a ata da reunião anterior. 
dispensando a leitura da mesma por ter sido distri
buída, com antecedência, aos Senhores Çonse
lheiros. Estes a aprovam por unanimi,çlade. O se
gundo item, ProcesSo PD-0371/88-2, trata _ _de pro
posta_ de eStabelecimento de convênios com o 
Prodasen para _o acf!sso aos Bancos de Dados 
do Sistema de Informações dó Corigi'esso Nado-
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nal (Sicon ). O Senhor Presidente designa o Con
selheiro Yamil e Sousa Outra para emitir parecer 
sobre a matéria. Em seguida, coloca-se em apre~ 
dação_ o Processo PD-0773/87-5, terceiro item 
constante da pauta, que diz respeito à alienação 
da Unidade Central de Processamento de Dados 
IBM-370, modelo 3158_'e seus dispositivos. O Se
nhor Presidente designa o Conselheiro Yamil e 
Sousa Outra para emitir pareCer sobre o assunto. 
O quarto item, Processo PD-0343/88-9, referente 
a realízação de concurso público, é designado 
ao Conselheiro Edgard UnCOiii de Proença Rosa 
para _emitir pareCer. Em s_egUfàã:, O Senhor Presi
dente coloca em discussão o Processo 
PD-0068/82-9, quinto fterri- cóft.Siante da pauta, 
relativo à regularização da ocupação dos aparta~ 
mentes funcfonafs sob guarda do Prodasen e do 
qual pedira vistas na 90~_ reunião deste Colegiada. 
Esclarece que apôs avaliar o mérito da questão, 
entende por manifestar~se contrarii:imente ao re
curso "ex officio" do Senhor DiretOr EXecUtiVo, 
n:antendo a decisão recorrida, qual seja a de se 
proceder à regularização das referidas ocupações 
mediante a assinatura dos respectivos Termos 
de Ocupação, os quais deverão ser elaborados 
à vista das observações contidas no voto do Sr. 
COnselheiro Edgard Lincoln de Proenç_a Rosa; pa~ 
ra tanto o processo deverá retornar ao Prodasen. 
Os Senhores ConselheirOs acolhem, por- urli:~i1imi
da.de, a proposição do SenhOr Presidente. Prosse
guindo, passa-se à apreciação do sexto item, Pro
ce~sO ,PD-0312/88-_6, relativo à prestação de con
tas do Prodasen e do Fundasen do primeirO tri
(Tlestre de 1988. A palavra _é concedida ao relator 
da matéria, ConselheirO Edgard Liricoln de Proen

, ça Rosa, que lê o seu parecer, manifestando-se 
fayorável à aprovação das referidas contas. O i::on
,selho analisa o parecer apresentado, aprovado, 
por unanimidade, a presente prestação de contas, 
as quais devem ser encaminhadas à COmissão 
Diretora do_Senado Federal para aprovação final. 
A seguir, o Senhor Diretor ExeCutivo -submete à 
aiúéciação deste CõJegiado o Pro_cesso 
PD-0462/88-8 r_eferente-á solicitação do Exmo Pri
·m~iro-Secretário do Senado Federal" no sentido 
de. que seja feita a interligação do escritório regio
nal. de S. Ex· e O-SiStema Central de Corriputação 
dó Prodasen. Após os esclarecimentos fornecidos 
pelo Ssenhor Diretor Executivo, o Conselho ded~ 
de aprovar, por unanimidade, a presente matéria. 
s havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra 
a presente reunião. E, para cciristai", eu, Ana Maria 
Merlo Marengo, Secretária do Conselho, lavrei a 
presente Ata que subscrevo _e, apôs lida e apro
vada, vai assinada pelo Senhor Presidente e de
mais membros do conselho. Brasília, 2 de setemw 
bro de 1988. - Senador Jutahy Magalhães, 
Presidente do Conselho de Supervisão do Proda
sen .:._. José Passos Pôrto, Vice-Presidente -
Edgard üncoln de Proença Rosa, Conselheiro 
- Yamil e Sousa Outra, Conselheiro- Sérgio 
de Otero Ribeiro, DiretOr Executivo do Proda
sen. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO 

Criada através da Resolução no 22, de 
1988, destinada a investigar em profun
didade as denúncias de irregularidades, 

inClUsive corrupção na administração 
- pública, ultimalnente tomadas tão notó
rias pelos meios de_ comunica~o. 

16' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 29 DE MARÇO DE 1988 

Aos _vinte e nove dias .do mês de março do 
ano de mil novecentos e oitenta e oito, às dez 
horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de 
Finanças, presentes os SrS Senadores José lgnâ
cio (Presidente),_ Carlos Chiarem (Relator), Man
sueto de Lavo_r, Itamar Franco, Jutahy Magalhàes, 
M~ndes _ Canale, Severo Gomes,_ José Agripino 
Maia e Çriãgas· Rodrigues, reúne-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar 
em profundidade as denúncias de irregularidades, 
inclusive corri.Jpção na administração pública, ulti
mamente tornadas tão notórias pelos meios de 
comunicação. Presentes, ainda, o Sr. Senador Ale
xc;nçir~_ Co_s@._ _Deix,am de. c..omparecer, por moti
vos justificados, os Ses SenadoresJosé Paulo BiSo! 
e Affooso C~margo. Havendo número regimental, 
o Sr. Pr.eside.nt~ deçlara abe_I:tos os trabalhos da 
ÇciriJ.iSS"à:O e SOIIC:íta: qUe Seja dispensada a leitura 
da ata da reuniã~ anterior que,logo após, foi con~ 
siderada aprovada. A seguir. indaga_se o Sr. João 
Alberto Carvalho _da Silva se encontra presente 

: e solicita seu comparecimento perante a Mesa. 
Após o juramentõ de praxe, solicita ao Sr. João 
Alberto que _identifique,_ se. encontra presente na 
Saia, o Sr. Alericar Guímarães. O Sr: Presidente 
Solicita o__çOmpareCirriei1to do Sr. Alencar Guima
rães_ Perante a f.'lesa e que apresente seu docuw 
menta de identidade. Nesse inStante, o Sr. Presi
dente dispensa a presença doS s~ Alencar Guima
rães e João Alberto e, determina à Assessoria 
que acompanhe; às -dependências da Comissão, 
·o Dr. Aníbal T efx.eira de SouZa. SUspe"nde a reu
niãoc por cinco- min_utos. Reabertç>s os trabalhos 
da Comissão, o sr; Presidente convida o Dr. Aníbal 
Teixeira de Souza, ex-Ministro-Chefe da Secretaria 
de Planejaine!ltO da Pr~sidénci_a _da República_
Seplan, para toinar asSento-a Mesa. Após o Jura
mento de praxe, inicia seu depoimento, fazendo 
um breye relatQ sobre sua_ vida pública- e, em 
sua explanação, acentua que começou a identi_
ficar o problema da corrupção em maio de 1986 
e que elaboiou 320 mil documentOs combatendo 
a intermediação. Na Seplan, atuou de acordo com 
a idéia do Presidente José Samey, modernizar 
o Governo. Enfatiza Cfue, e:n dois lneses, foi elabo
rado o programa .do governo, tendo sido o_uvidos 
governadores, industriai~ e. agricultores. Esc_larece 
que exíste um preconceito a polítícos àdmiÍlistrar 
a Seplan e que realizou um trabaho" de combate 
ao déficit público, contribuiu para a unificação 
do orçamento e para a coordenação do sistema 
de ação governamental, controlando 100 j:lrograw 
mas sociais. FinalizandO, afinna ter recebido de
núncias sobre o problema da intermediação de 
verbas, as quais mandou apurar, não chegando, 
entretanto, a resultados conclusivos, entregando 
ao Dr. Romeu Tuma, Diretor-Geral do Departa
mento de Polícia Federal, relação das entidades 
beneficiadas com verbas da Seplan. Prosseguin
do. passa-se à fase_ interpelatóiia quando usam 
da palavra, pela ordem, os Sf Senadores Carlos 
Chiarelli, JoséJgnác:-iç Ferreira,ltamar Franco, Ju. 
tahy Magalhães, Mendes Canal e .e Alexandre Cos
ta. O _sr. Presidente suspeilde os trabahos até 
às quinze horas. Reabert.os_os trabalhos da Comis~ 
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sãci, o Sr._ Presidente comunica a· r.e~e-bimento 
de requerimento do Sr. Senador_ Alexandre Costa, 
solicitando a convocação do Dr. Márcio Reinaldo, 
ex-Diretor da Secretarla de Orçamento e Finansas 
da Seplan. Com a palavra o Sr. Senador Jutahy 
Magalhães, solicita que a Presidência providencie 
um levantamento dos projetas que versam sobre 
recursos subisidiados nos últi.mo~ 20 anos, com 
enfoque para os últimos 3 anos e; qUe Oficie aos 
Ministérios do Interior e da Educação para saber 
quais os convênios celebrados com as prefeituras 
municipais e a finalidade das verbas .liberadas. 
Finalizando, usam da palavra para int~rrelar o 
depoente, os Sr' Seo~dpres_ M.an,sueto_de J_ç,vor, 
José Agripino Maia e Chagas Rodrigues. Com 
Sr. Senador José Agripino Maia, sugere uma aca~ 
reação entr_e _Q Dr. José Gón'l€!5 Graciosa, o Dr. 
fY\ichal Gartenkraut, o Dr. __ Anibal Teixeira, o Dr. 
Márcio Reinaldo e o Dr. Paulo Lacerda. Com a 
palavra o Sr. Senador Carlos Chiarelli, sugere a 
convocação dos Sr" Dilsoh Funaro, Bre_sser Perei~ 
ra, João Sayad e do Ministro Mai\son da Nóbrega 
para prestarem depoimento à CP!_. O Sr. _Presi
dente- comunica que retebeu, .através da .Depu
tada Dirce TUtu Quadros, cópia de discurso __ do 
Deputado Onofre CQrrêa referente a _irregulari
dades_ no FAS._O expediente é enc_a_roin_h_ado ao 
Sr. Relator. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Prestaéntê- encerra _os trabalhos da Comissão_ às 
vinte e duas horas e dez minutos~, para constar, 
eu. José Augusto Panisset Santana, Ass~stente da 

--cómissào, lavrei a presente ata, que lida e apro
vada, será assinada pelo Sr. Presidente e irá à 
publicação juntam-ente com o apanhamento ta
quigráfico. 

ANEXO À ATADA J6•REUNIÀODA CO
MfSSÂO PARLAMENTAR DE INQUÉRTTO, 
CRIADA ATRAVÉS DA RESOWÇÃÓ N" 22, 
DE 1988, DESTINADA A INVESTIGAR EM 
PROFUNDIDADE AS DENÚNCIAS DE IRRE
GULARIDADE$. INCLUSIVE CORRUPÇÃO 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA ULTIMA
MENTE TORNADAS TÃO NOTÓRIAS PE
LOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINA
DA A OUVIR O DEPOIMENTO DO DR. ANf
BAL TEIXEIRA DE SOUZA, EX-MINiSTRO
CHEFE DA SECRETARiA DE PLANEJA
MENTO DA PRESIDÊNCiA DA REPÚBUCA 
-SEPLA!Y, QUE SE PUBUCA COMA DEVI
DA AUTORiZAÇÃO DO SENHOR PRESi
DENTE DA COMIS&\0. 

Presidente: Senador José lgnáclo Ferreira 
Relator: Senador Carlos Chiarelli 
(integra do apanhamento taquigráfico da reu

nião) 
O SR PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)

A PreSidência declara aber:tos os trabalhos d~ pre
sente ·reunião e indaga dos Srs. Senadores se 
tê-m interesse em ouvir _a leitura da súr:nula da 
ata ou se a dispensam. (Pausa.) 

Dispensada a leitura da ata. 
A Presidência indaga se se encontra presente 

neste plenário o Sr. João Alberto Ca!Valho da Sil
va. 

Sr. João Alberto_ Q,ryalho da Silva, queira, por 
favor, se acercar da mesa. Sr. João Alberto, é 
um episódio simples, previsto no Código de Pro~ 
cesso Penal, que é o do reconhecimento de _pes
soa. V. S1 está bem ciente, porque lhe foi tomado 
um depoimento em cartório,_com 9!.l.as testemu-
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nhas, acerca do episódio que integra todo o con
texto do affaire Valença. O episôâiõ-ê O do com
parecimento de V. 8' à Secretaria-dé EdUc:"a:ção~ 
do Rio de Janeiro, em companhia do Prefeito 
José Gomes GracioSa,_ e lá, segundo declarações 
de V. S··, V. S1 assistiu ao comparecimento--do _ 
Sr. Alencar GuírriãrãeS, levando um papel no qual 
$; S• tomou a assinatura do Prefeito José Uoines 
Graciosa nas dependêilciãSâa Secretaria de Edu
cação. Vou tomar o seu juramento para uma pro
vidência prevista nO Cóâigo de Processo Penal, 
que nós deveremos tomar a seguir. Pediria aos 
pn:sentes que ficassem de pé: 

Sr. João Alberto, sãiEia V. 5 1 que ·o art. 342 
do Código Penal pune os falsos testemunhos com 
pena de reclusão e multa. V. S• jUra dizer a verdade 
do que souber e lhe for-perguntado? --

0 SR. JOÃO ALBERTO CARVALHO DA SILVA 
-Sim. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Eu só pediria aos Srs.- PfésetifeS que sentassem. 
porque ê muito breve o que s_e vai fazer. Com 
base no Côdigo de _Processo Penal, etJ pediria 
a v. s~ que visualizãsse os presentes. da sa]a e 
indicasse ConCretamente Se aqui nesta sala se 
encontra presente o Sr; Alencar GuimarãeS, 

O SR. JOÃO ALBERT\JVIRVALHQ DA SILVA 
- Encontra~se. 

O SR. PRESIDENTE (JoSê JgnâClo Ferreira)-
V. s~ poderia apontá-lo nesta sala? 

O SR. JOÃO ALBERTO CARVALHO DA SILVA 
- Perfeitamente. Aquele senhor de barba e de 
óculos. 

O SR. PRESIDENTE (José fQnád6 F'errelra)-
V. S•poderia comparecer, Sr. Alencar GUimarãeS? 
V. S• pOderia exibir -a sua carteira de Identidade? 
(Pausa) V. S• é Alencar Guimarães de Carvalho. 
A sua Cãrteira· de Identidade tem o registro 
M-104760._Muito obriQ-ado. V. S~". estão dispen-
sados. (Pausa.) _ _ _ _ _ 

A Presidência determina à ass_essoria que 
acompanhe às dependências_ desta Comissão o 
ex-Ministro Ariíbal Teixeira e, neste momento, s_us
pende, por um ou_ dois minutos, os trabalhos desta 
reunião para aguardar a chegada do ex-ministro. 

(Suspende-se a reunião.) 

O SR. PRESIDENTE-(José Ignádo Ferreira)
A Presidência reabre os trabalhos da presente reu
nião. 

Estando presente o ex-Ministro Anibal Teixeira, 
a Presidência solicita o seu comparecimento dian
te da mesa dos trabalhos para tomada do seu 
juramento e pede a todos que fiquem de pé. 

Dr. Aníbal Teixeira, a Presidência cumpre o de
ver de comunicar que o art. 342 do Código Peita! 
dispõe sobre as penas de falso testemunho e inda
ga de V. Ex> se jura dizer a verdade do que soUber 
e lhe for perguntado. 

Peço a V. Ex" que tome assentei à mesa e o 
s_eu assessor pode sentar-se ao seu lado. 

Dr. Anibal Teixeira, com base no art. 203 do 
Código de Processo Penai. a Presidência indaga 
de V. Ex" qual o seu nome completo. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Aníbal Teixeira de 
Souza. 

O SR. PRESIDENTE (J_osé lgnácio Ferreira)
Qual a sua idade? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -55 anos. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádO-FéTéira)-
Qual o seu estado civil? -- - - --

ó SR~ ANfBAC TEIXEIRA- Çasãdo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferr~ira)-
Quªl a .sua residência? · 

OS SR ANÍBAL TEIXEIRA - Praça da U_j)er-
<:!ad~ . .127,_ap. 1202. -

O-SR. PRESIDENTE (.Josê lgnácio Ferreira)-
Qual a sua profissão? -

O SR. Al'liBAL TEIXEIRA-Advogado eempre
Sârio-. 

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferreira)
~v. EX• exerc.e suaS atividades_ em Minas G~rai;;;? 

·- -õ-SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE _(José lgnácio Ferreira) -
Dr. Aníbal, V. Ex'_ é amigo íntimo, ou inimigo, 
de qualquer das pessoas às quais vou' me referir? 
O Dr. Lúcio Veríssimo? O Dr._Michal Oartenkrant? 
O Cr, Sérgio Meniil. Te_!xelra? O Qr0 Alencar-c.iui
marães? O Prefeito José Gomes Qr.;l;ciosa? 
- Esses à -qUe me referi, V. Ex• é amigO íntimo 

-ou inimigo de qualquer deles? -

O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Há çlistinções aj; 
-alguns eu cOnheÇO, outros_ não conheço. 

Não conheço O Sr. Alencar ... 

O SR. MENDES CÃNÁIE - Sr. Pr~s"idente. 
pela ~xdem. Nós_ não estamos ouvinç!o. 

OSR. PRESIDENTE (José lgnádo F:erreíiaJ
A- Presidência pede a V. Ex•, Dr. Aníbal Teixeira, 
que fale mais próximo do microfone, Vou indivi
dualizar, para que V. Ex' possa responder nome 

-a riom·e: -
O Dr. Michal Gartenkrçmt, ex-Secretário-Geral 

da Seplan? V. Ex" ê amigo íntlmo ou inimigo? -

O SR. ANíBAL TEIXEIRA - Eu dil-ia qüe sou 
lridif~rente __ à pes~oa de~e. 

----c SR. PRESJDENTE_(José lgnácío Ferreira)
O Dr._ Lúcio Veríssimo; que foi chefe do seu gabi-
nete? · 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Eu o conheci há 
cercã de u~· "ano e ffie dÕu beni COm_ ele. 

C SR. MENDES CANALE - Sr. Presi.dente, 
--peço a palavra pela ordem:-

-- -- - '---
. ___ Q_ SR RRESlD!;:NTE (José I_QnádO F erreifa) -

Ccncedo a palavra ao eminente Senador Mendes 
Canal e. 

-~o SR. MENDES CANALE - Gostariã (jue V. 
Ex', ao lado das perguntas já feitas ao depoente, 
fizesse mais uma, porque nôs recebemos, na reu
nião em que o depoente deveria estar presente 
a esta Comis_s~O. um atestado mê"dico em que 
-dizia estar numa-situação impeditiva de aqui com
parécer, em virtude de uma situação de fibrilação 
cardíaca. E nôs s_abemos, embora não sendo mê-

-- dica, que ela vem de uma estenos_e mitral com 
origem reumática infantil ou de_: uma excitação 
nervosa. Eu ac:ho que assim uma pei'glinta deve

_Jia haver para que pelo menos estivéssemo_s be-m 
orientados e sabendo inclusive desse e~tado de 
saúde do depoente se ele est·â em condições_ de 

_'saüde de estar aqui presente, como veio, porque 
nós nãO poderíamos nunca forçá-lo _a _uma situa
ção de saúde diante de uma situação de:_;;abermps 
que esta ConiiSsão Vai inquíri-lo. 
~sim, acho que ao lado _das perguntas já feitas, 

es~a é cabível, aí a razão da minha questão de 
ordem. 

O SR. PRESlDENTE (José lgnádo Ferreira)
-A PreSidência faz, po.rtailto, VestióUiàriTietite, suas 
as Paiã.Vras·do·eminente SerlãdOr Mendes Cãnale 
e_ in-daga de V. Ex·. o-que foi indãQado por S. 
Ex· 

O SR._ ~iBAL TEIX.E~lRA - Agrad~s:o a genti
leza do Senador, mas eu compareci ao médico 
ontem e apesar de ter a fibrilação auricular, que 

_.talvez tenha tido origem numa nefrite: e dilatação 
da aorta, e_u estou em plenas condições de res
ponder a qualquer inquisição e particiPar desta 

_reLJ_ni_ão .. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Então, V. E0 está com a palavra para uma expo
sição inicial. A Presidência apenas pediria que V. 
Ex" fafasse pertO do microfone para que se fiZesse 
ouvir melhor. 

~O~SR. ANÍBAL TEIXEIRA~ Pois não. 
Em primeiro lugar, eu queria agradecer a genti

leza desta COmissão em acatar a minha situação 
de saúde e dizer que é sempre muito honroso 

O SR. PRES_I_D_ENTE (José lgnádo Ferreira)- para quem já foi deputado, quem já ficou cassado 
O Dr. Sérgio Menin Teixeira? 14 anos, e depois exerceu por algum tempo o 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - É meu primo e _ -mandato de deputado federal. estar na Casa, que 
-eu o conheçO há algum tempo. é realmente a Casa do povo. Por uma razão que 

eu peÇO para explicar, fui levado pãri o Executivo. 
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)- tla verdade, depois de cassado me dediquei a 

O Prefeito José Gome;s Graciosa? atividades privadas e acabei convocadO pelo Dr. 
ÓSR.ANíBAL-TEI.X.EIRA-Eunãomelembro - _-Tancredo Neves para a sua campanha, culmi

de tê-lo encontrado, embora numa .:iolenÍdade -iiand9 isto nt.irila quase imQ_osição de qUe eu me 
de assinatura de convênios eu possa tê-lo visto. candidatasse a .deputado: féderal. Fui eleito, Vim 

_ para a Câmara, mas na verdade eu_ tinha mais 
O SR PRESIDENTE (JoSé lgnácio Ferreira)- _motivação para assuntos execytivos~Tertdo parti-

_A_ Presi"àérlci<:)_ aindª _indaga acerca do Dr. Jorge _çipado das lutas que acabaram culminando na 
MUrad. -- -

eleição de Tancredo Neves e participado tambêm 
O SR ANÍBAL TEIXEIRA - ConheÇo. dos trabahos relativos à preparação da documen

ta-çãO --neCes_sária ao Seu gOverno, logo que ele 
ficou doeote eu fui chamado pelo Presidente José 
Samey, qUe m~ Pedia que passasse ã ele os docu
mentos que eram os documentos que represen
taVãni aqUeles compromissos· ou parte daqueles 
compromissos- assumidos pelo Presidente Tan
credo Neves e q'ue eu havia compilado durante 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreir.;~.)-
V. Ex• teni'o terilpO que se fizer neCessário, natural
mente com as ponderações devidas em face da 
própria limitação de te"mpo dos traba1hos desta 
Cõmissão, para uma exposição iniCial ãrites da 
inquirição que será feita pelos Srs. Senadores. 
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um mês e melo na Fundação Getúlio Vargas. 
Foi meu dever, Portanto, passar esses documen~ 
tos para que se fizesse em realidade pelo menos 
parte daqueles Compromissos que o Presidente 
José Samey queria cumprir. A aproximc:~ção com 
o Presidente José Samey, nesse momento, se 
deu também na fase preparatória do Colégio Elei
toraL O Presidente T ancredo entendia que o Brasil 
ünha que ter uma transição pacífica; as grandes 
nações não se _enfrentavam mais em virtude dos 
grandes_ problemas mundiais, principalmente do 
poder destrutiv_o dos mísseis e da bomba atómica, 
e elas então es_colhiam sempre campos de disputa 
de hegemonias, ora na África, na Ásia, atualmente 
na América Central, para essas disputas de guer
ras limitadas. E assim a transição se· fazia neCes
sária no Brasil de forma padfíca. E foi então atra.:
vés desse fato que eu pude entender muíta coisa 
do Governo que se implantou depois. O Presi
dente Samey havia sido o homem que- ass-UmTU 
muitos compromissos em nome dessa traliSição, 
e depois passou a ser também o respOnsável pela 
execução dessc;~ transição. Convidado pelo Presi
dente Samey para ajudá-lo, eu tinha naquele tem
po uma motivação muito grande por problemas 
comunitários. Eu-entendiã que o Estado estava 
cada vez se distanciando mais do poi.rcr e·-essa 
distância era tão grande que nós_ ãcabaríamos 
tendo um truncamento. E me convidou o Presi
dente __ então_ para essa função de Secretário da 
Seac,_f_unção que representou para mim a renún
esidente me perguntou se não valeria a pena ser 
ministro no lugar que estava vago em virtude da 
saída do Sales, mas _eu d_isse a ele que participei 
do Grupo Executivo da Indústria Automobilistica 
e que se o Juscelino tivesse feito o Ministério 
da Indústria Automobilística. por cedo nós tería
mos mais um prédio na Esplanada, de_3Qanda
res. 17 mil funcionários muito competentes. mas 
talvez_ não tivéssemos a indústria automobilística. 
Eu acredito_ na força da organização e tenho muito 
medo das burocracias amplas que acabam con
fundindo fins e meios. Assim, a Seac foi implan
tada dentro dess_e_ espírito. Fizemos uma pesQuisa 
e verificamos que a comunidade queria cerca de 
15 coisas essenciais. Elaboramos formulários sin
gelos para que a comunidade pudesse trabalhar 
em cima desses projetas. E cOm_a participação 
da Prefeitura, da comunidade e do Governo Fede
ral desencadeamos isso, chegando à execução 
de 45 mil projetes comunitários, milhares de cre
ches, postos médíços, estradas, pontes, tUdo isso 
por 1/8 do preço que deveria acontecer se o Go
verno tivesse de fa:c:er_ diretªmente essas obras. 
Esses programas comunitários são programas di
fíceis, porque realmente eles implicam uma capi
laridade muito grande. Nós procuramos fazer 
com que _eles fossem os mais fiscalizados possí
vel. Quando o prefeito assinava o convênio, nós 
fazíamos com que a comunidade também assi
nasse um convênio junto, para que a comunidade 
honrasse os compromissos que assumiu e tam
bém ficasse conhecendo o volume de recursos 
que era alocado_ para o prefeito. Depois, tivemos 
também um outro problema, que foi o problema 
do leite. O Presi_dente havia lido relatório da Unicef, 
que 9 milhões de crianças no Brasil estariam lesa
das definitivamente em termos ftSicos e mentais; 
em termos físicos com a diminuiÇão de _cerca 
de _12 centímetros na sua- altura, e em __ termos 
mentais com impossibilidade de terem um ãpi'en-

dizado razoável. E com fsso ele prometeu fazer 
uma ampla distribuição de leite:: Ess.a promessa 
feita, depois, se tornou_ difícil de _ser ex_e__cutada. 

_I;;ll_fut chamado para montar esse trabalho. Nesse 
trabalh_o também procuramos agir de forma dif_e_
renclada; ao invés de _çomprarnios grande quanti
dade de leite, nós entendemos que o sistema de 
tiquetes adotado_s nos Estados Unidos e nos paí
ses escandinayps s_eria a solução. Envolvem;o_s_ 
nisso 18 n'iil associações de bairros, Lions, asso
dações d_e todos os tipos que fazem hoje um 
trabalho que já atinge cerca de 7 milhões de crian
ças, quase atingindo a meta dos 9 milhões_ que 
planejamos. Muito criticado esse pro!Jrama, por
que ele parecia- muito paternalista. Nós transfor
mamos ess~ prog_ta_ma em Um programa educa~ 
tlvo,_A cada mês, a _comunidade, para entregar 
tíquete_s; recebejnstrução sobre um tema: a saúde 
da Criança, como fazer uma horta, como melhorar 
a alimentação, como fazer a vacinação. De forma 
que esse programa tirou o_ ,cunho_ paternalista. 
Eu posso dizer aos Srs. Senadores que esse pro
grama ·permitiu que o Brasil saísse de um aumen
to de_2% -da produçãO leiteira para 14% ao ano~ 
O Brasil estava gastando 110 milhões.de.dólares 
com imponação de leite, e_.o_que é mais impor
tante, o Governo estava consciente de que estava 
comprimindo o preço do leite e então dava um 
subsídio de 30% _á_o leite. Esse programa fica hoje 
muito mais barato do que se existisse subsídios. 
- E a mesma coisa eu poderia dizer em relação 
ao programa do subsídio ao trigo. Nós, com um 
décimo do subsidio ao trigo, poderíamos distribuir 
a 34_milhQes_d_e_bra.sílelfos, que têm um -déficit 
crónico de ç:arboidratos, 400 c:aloriasldia, gratuita
ment~, -Pão e macarrão, antes de se fazer modifi
c_açõe"s muito grandes na estrut_ura de funciona
mento do Estado. Talvez, paradoxalmente, eu _ci
tava muito _ao Presidente uma frase de Balza"c:~ 
"A burocracia era a cortina que se colocava entre 
o_-bem por fazer e quem _o pode ordenar". Resolvi 
procUra~ oride eu_ havia lido isso e çles~obri num 
dos livroS--de_Béili:ac, pouco conhecido, que se 
chama Os Funcionários. É um personagem que 
pensa que pode melhorar a administração da 
FJ~nça e resolve fazer _uma sé~e de r:r!od!fiC2iÇóe-s, 
desburocratizando essa adrrtinis_traç:ão. Ao _final, 
esses fritéresses se juntam ·e ele acaba re~lmente 
Sendo a _yj.J;im~ dq proçesSo_ de mqdernização. 
(t um livro curioso e mostra _realme_~!_e _gue nós, 
às vezes,_ por vaidade, acabamos tragados pelos 
aCOntecimeritos. Queró dizer" que eu me asseme~ 
lho, naturalmente com _.;~:s limitações, a esse perso
nagem. Eu te~tei fazer muita coisa a<? m~s.m~ 
tempo. Nós come:ça_mos a construir casas. Fize
mos 16 mn e- 800 ca.sas ·e essas caSas haviam 
custado l/5 do preço das casas que eram feitas 
norffialment.e. Então, convencemos também o 
Presidente Samey de que era um programa ne
cessário. Começamos o programa_ que já está 
em -420 mil casas. É uin programa que, em 150 
dias, faria o que o BNH não fez em 20 anos, 
500 mil casas para o povo a 1/5 do preço. Esse 
programa, pelo impacto que _ele provOca, pelos 
intereSses que. às vezes ele contraria, também de
ve,ter conCõrrj_cjc;> Jnyito para e.~sa campanha que 
se faz _c_ontra mim. -

O problema principal des_ta _CàmisSão __:Penso 
que já me alonguei demais e peço desculpas ao_s 
Srs. Senadores ~ é .o d.a_ corrupção. A corrupção 
se dá de __ várias maneiras .. Ela é um mal ni.ui.to 
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grande e encontra aliados fortes exatamente na 
burocracia. Mas também a desburocratizaÇão po
de criar problemas. Nós_ começamos a identificar 
esse problema em 12 de maio de 1986, quando 
fiz uma carta aos Srs. prefeitos com várias consi
derações. Entre elas, eu dizia - peço desculpas 
por _ler este tre<:ho: 

''Entretanto,- tem _sido _notado que alguns 
formutáriostive:ram .a participação _de escritó
rios e_specializados, o que se torna absoluta· 
mente desnecessário _dada a simplicidade 
dos !TI-esmos. Tal participação, além de one
rar; a prefeitura ou comunidade e não ter gua
rida junto à SEAC, em nada contribui para 
·a qualidade do material apresentado, tam
pouco favorece a aprovação dos projetas. 
O nosso objettvo ao elaborar um formulário 
singelo foi exatamente a eliminação de cus
tos." 

Ei:ttão, -eü ·considero- que esta carta foi uma 
verdadeira declaração de guerra. Sem_ querer, nós 
mexemos numa: caixa .de marimbondos. Desta 
época até os dias da S_eplan, nós produzimos 320 
mil documentos: cartas, impressos, formulários, 
instruçõe!>, normas contratuais. ü_s contratos ti
nham _essa cláusula proibindo q uso do dinheiro 
nessas intermediações. Trezentos e vinte mil do
cumentos foram produzidos combatendo a inter
mediação e, hoje, eu sento aqui e sou indiciado 
pela ~olícia por intermediação. De forma que, nes
te momento, eu me encontro perfeitamente com 
o personagem de BalzaC, que acabou sendo o 
único a ser despedido do serviço público. 

A minha ida para a Seplan foi fruto de uma 
idéia que o Presidente Samey Unha de que era 
necessário dar modernidade ao governo, levar 
aquela experiência que tínhamos tido na SEAC, 
que é uma experiência interessante. Por exemplo, 
os projetas são analisados por computador. Nós 
tínhamos os padrões de custo de todo o tipo 
de seiViços:- metro de esgoto, custo de criança/ 
mês em cheche. Queríamos levar toda essa expe
riência_ para t~ntar dar um arranco no governo, 
principalmente -quantificar a açãó do gOverno. Es
sa era uma preocupação do Presidente José Sar
ney. 

Eu havia trabalhado elaborando alguns planos 
de governo e trabalhei com o Presidente Jusce
lino. Eu dizia que era necessário que o governo 
tivesse, para efetívamente medir a sua eficácia, 
tempo determinado, o custo da obra e o resultado 
numérico diss-o, 

Fui levado entãO para o Ministério do Planeja
mento. No Ministério do Planejamento, o primeiro 
problema que tivemosJQi que o Presidente queria, 
a curto prazo, a elaboração de um programa de 
governo. Nós não tínhamos um programa de go
verno. Os programas estavam desconectados do 
Orçamento da União. Sayad havia tentado fazer 
_um programa; esse program ficou defasado em 
cerca de 100 bilhões de cruzados em relação 
ao orçamento. Um programa, para s_er gerenciado 
depois, que não tenha conexão com o orçamento, 
seria praticamente inviável. Então, nós partimos 
para a elaboração, e mandei aos Srs. Senadores 
esse programa de governO. Fizemos isso em dois 
meses, usando técnicas modernas. Nós ouvimos, 
por exemplo, nesse programa, pela primeira vez, 
todos.os governadores, compatibilizamos as mo
tivações dos govemac;lores com a realidade brqsi
leira. trocamos um trem-bala pela modernização 
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de umé). empresa ferroviáfía e fizemos tudo pãra 
que os interesses todos fossem compatibilizados. 
Ouvimos todos os segmentos industriais - 76 
segmentos industriais. OiJvifnOS-19 segmentos 
da agricultura; ouvimos-, depois os segmentos 
marginalizados da sociedade, os sem-terra, o 
bóia-fria; até uma pesquisa de dois mil menores 
de rua nós fizemos para po"der chegar a um plano 
que sintetizasse as aspirações, e finalmente aplica
mos um questionário pesado de trezentos e tantos 
itens ao próprio Congresso: E muitOS Programas 
deixaram de entrar aqui porque o Congresso se 
manifestou contrário. Eu, por exemplo, tinha idéia 
de incluir aqui um programa de alimentação, mas 
o resultado da pesquisa que fizemos, C[UiHOí bem 
abrangente, porque pegou 42%. dos Srs. Depu
tados e Senadores, invalidava esse programa, ten
tando até es_sa consonância com o próprio espírito 
do Congresso, que estava numa fase de elabo
ração constitucional. E.Sse-pi"ograma encontrou 
muitas resistências. E.u_ imaginava que chegaria 
à Seplan. Eu não tinha uma equipe própria, eu 
sempre procurei trabalhar com a equipe existente; 
mudei talvez 5% dos cargos de direção d.a Séplati; 
mesmo assim com a ajuda do próprio Secretá
rio-Geral e fiz isso porque eu acho que o impor
tante é realmente_ você trabalhar com a própria 
casa. 

Imaginei que ia encOntfãr a maior simpatia na 
elaboração desse programa, mas encontrei real
mente muita má-vontade, há a idéia de que um 
político não tinha cohdições de dirigir a Seplan. 
Há um preconceito muito gfande contra o político. 
Era um deputado, embora tivesse experiência em
presarial, tivesse já feito 260 projetas industriais, 
elaborado _vários planos de governo e dominass_e, 
de uma certa forma, as áreas setorials, _havia um 
preconceito muito grande contra _o político dentro 
da área. Eu enfreitei esse preconCeito e ere -se 
arrastou por quase toda a minha administração. 

Vencemos essa etapa, compatibilizamos esse 
programa de governo com o orçamento e assim 
passamos a um outro trabalho, que foi o trabalho 
de combater o déficit público. O problema de 
combater o déficit público é um problema sério 
na medida, realmente, em que ele tem uma série 
de variáveis; uma delas era o próprio fato de o 
orçamento não estar unificado. Eu me coloquei, 
então, numa luta frontal, com a ajuda do meu 
chefe de orç-amento, para a uníficaç-ão-:do orça
mento. 

O Brasil era um país semelhante a uma família 
que tivesse cinco ou seiS talões de cheques e 
ninguém soubesse o saldo, cada um gastaria pelo 
seu saldo. Nesse combate_ao _déficit público, nós 
imaginamos uma s_érie de solUções _e_ tivemos na
turalmente algumas resistências de algumas 
áreas. Chegamos a aprOvar: o PreSidente aprovou 
uma exposição de motivos e assinou um decreto 
que não foi publicado, propondo medidas que 
entendíamos _muito válidas para o combate ao 
déficit público. Deixãrel esteS -documentos com 
a Comissão~ · -- - · 

Cancelamento de obras e prog·rarna:s ineficien
tes: tinhamos programas rto Brasil que gastavam 
70% com a aUvidade~melo. Então, haveria de se 
eliminar esses programas. 

Outro, realmente mUito SérlO e até muito hete
rodoxo: desconto em pagamentos de obras e ser~ 
viços já executados. Parece paradoxal, mas a ver
dade é que, de bom grado, a maioria dos fornece-
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dores do governo preferia· fazer Um -des-cOnto para 
o governo do que ter a angústia de despedir seus 
empregados. AqUi, --pódíamoS fazer cerca de 20 
ã --30- bilhões; e mais -do que isso; _livraríainos "o 
EStãdo de uma pressão Corruptor a mUito grand_e, 
que é exatamente a angústia desses empresários 
qUerendo reCeber esse dinheiro a qualq"uer custo. 

Essa medida atingia dois-objetivos: fazia dinhei
ro para o gOverno e,- ao mesmo tempo, permitia 
eliminar um foco importante da corrupção. 

. -- A revisão-de custos e projetas e_m imj)IantaÇãõ:
verificamos que temos diferenças enormes em 
implantação de custos. Na área siderúrgica, Um 
empresário privado faz uma Siderurgia -de planos 
cóili 700 dõlai'es por tonelada/ano implantada; 
quando chega na área pública isso gasta 1.700 
dóJares. O Antônio Ermirlo de Moraes faz uma 
hidroelétrica com 750 dólares por quilowatt/ano 
implantado; o Governo _gasta I.aoo: Nesta Comis
SãO, eU propuhha, também; que !lm-empresârio 
fosse _chamado a opinar sobre o problema de 
custos, 
- - [nfelizmente, por questões de um aparente con
flito _com uma decisão mais ou menos tradicional, 
toméida pelo Governo, p6r inspiração do Ministro 
Bresser, nós não pudemos implementar essa 
açâo, que teria um sentido de c-ombate efetivo 
ao déficit público, e também um sentido morali
zador, conforme acentuei. 

Outro trabalho que desenvolvemos foi exata
tnehte -a ·coordenação da ação governamental. 

Infelizmente, não trouxe o documento, mas 
(::lassa-rei depois ao- Senado. 

Nós mOntàiTios um sistema de éontrole e coor
denação da ação governamental, controlando 
100 programas e projetas do Governo. Esses 100 
programas e Projetes do Gov"erno seriam <.ontro
lados mediante !.lm sistema que implantamos no 
próprio palácio, na sala que era destinada ~ Se
plan, que permitia acompanhar o desempenho 
de todos os programas. inclusive o desempenho 
de custos dos programas. IsSo era uma inovãção 
realmente revolucionária, porque-permitia,·a Cada 
momento, saber o que estava acontecendo em 
cada área, inclusive levar o Governo a tomar deci~ 
.s.ões,..c.amo_eu disse, de c_ancelamento de progra
mas..não eficieótes. 

Vou passar, depois, o material relativo a eSsa 
idéia, que é a coordenação; pois a Seplan fo( am
pliada na sua função, passando a ter a função 
.também de coordenação. Então, esse foi Um -bu
tro trabalho que nos ocupou muito tempo. 

Asslm, criando programas sociais de massa, 
de um lado, através da Seac, fazendo o orçamento 
unificado, porque, na verdade, quando o Con
gresso permaneceu aberto mas sem poderes, o 
que se tirou do Congresso foi e,xatamente o- direito 
de mexer na matéria financeira. Então acho que 
dei uma contribuição com a unificação do orç:a
mentg, porque o Congresso não r:nexia senão em 
30% dos recursos públicos, e após a unificação 
_que conseguimos, o Congresso tem, hoje, um 
Po-der q!,.le talvez at~ ainda não tenh_a tornado 
consdénC_ia _da iffiportãncia desse fato, mas é a 
unificaÇão do orçamento que permitiu issO.' 

No combéite ao- déficit público, e ~s vezes como 
os progra·mas sociais aparecerrf'sempi'e comO 
gastadores, nós nos empenhamos que fosser11 
estabelecidas metas para o combate ao déficit 
público: Nós conhecemos a administração priva
da, a admlnlstração por objetivo. Vejo que há se~ 
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naOoreS que têrri experiência ffiuito grande disso. 
Não existe maiS administração sem núme'ro, sem 
Quantifi~aÇãc?, Sem objetivo. EntãO, -~a lu~ pela 
execução do plano macroeconômko; fizemos 
questãO de estabelecer responsabilidades: o Go
verno- Central, que seria o orçamento geral da 
União, era de minha responsabilidade; as estatais, 
que eram de responsabilidade da Sest e que pas
Saram para o Ministério da Fazenda; os estados 
e municípios; a previdência; as agências centrali
iàdas· e Os fundos de programas. EstabeieCenlos 
metas para cada um desses itens. QuerO:- dizer 
que conseguimos Cumprir a nossa meta. O fufo 
se deu nas estatais na ordem de 90% . Só-não 
cumprimos totalmente porque, _ao final do ano, 
o Ministro Bresser conceqeu um aumerito, que 
era necessário, ao funcionalisfno e noS obrigou 
a mandar ao _Congresso uma mensagem, qUe 
fez com que aquela meta de 1.4 do PIB, ·que 
havíamos atingido até outubro, passasse depois 
para 2, com urri desvio, portanto, de 0.6. Mas 
a culpa não foi da Seplan, embora fosse realmente 
um im_positlvo do momento. Tenho a impressão 
de, que já usei bastante o meu tempo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)·.:_ 
V. Ex" pode continuar. Se quiser ainda desdobrar 
para além de onde chegou o seu depoimento, 
V. EX" tem o tempo de que necessitar. · 

O SR. ANIBAL TEIXE!RA - Chego, agora, 
àquele programa, que considero sério, o d,as int~r
media_ç:ões .. Comecei Çl receber na sepJari algu~ 
mas reclamações de deputados. V. Ex· deu cinco 
milhões de Cruzados para o meu murlidpio e não 
me falou nada. Isto começou a me preocupar. 
O Deputado I sr ?lei Pinhé[ro uma vez_ me falou: 
e5tâ6 pedindo dinheiro aos prefeitos para aprova
ção dos seus créditos, Então, as mesmas medidas 
que eu havia tomado na Seac, comecéi a tomar 
na Seplan. Houve uma denúncia e pedidos que 
ela fosse examinada. [nfelizmente, tivemos-dificul
dades em obter result<ldos. Mas a miriha_impreS
sãó é que, efetivamente, mexemos numa ·caixa 
de marimbondos. A distância das prefeituras, às 
vezes a falta de informação do prefeito -=-. rião 
me lembro bem, mas parece que foi na Alemanha 
que vi um trabalho muito interessante, t.uil livro 
que relata tudo o que existe do estado para o 
Cidadão e para a comunidade. No Brasil não te
mos isso. Então, fica Como segredo, o que per
mite qUe os intermediadores procurem as pes
soas e digam: descobri ql!e há uma verba para 
você em tal ou qual lugar. As vezes as prefeituras 
também têm dificUldades de enfrentar a buro
cracia. A falta de informação é um grande agente 
qu_e permite esse tipo de procedimento. Faço uma 
distinção - fiz um estudo depois sobre essas 
ã.cus:ações sobre o perfil desses agenciadores. Te~ 
nho esse estudo apenas como curiosidade, não 
vO_u dar !lOffies, porque se pode cometer injus
tiças, J)órque entram empresas qi.Je fazefri" proje
tas e empresas que apenas tratam do agencia
menta. Mas, a verdade é que, a partir do momento 
que cdineCei a- toma-r direç:ões nesse sentido. a 
Criar métodos informativos que permitissem que 
as p-essoaS SOubessem a que eles tinham direito 
do_ que pediam, as coisas foram ficando muito 
eis- para a minha presença no Ministério, As calú~ 
nias começaram a sair nos jornais. Enumerei cer
ca de 60, desde que eu havia promovidO uma 
festa jogando rosas no síti_o de uma senhora em 
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Brasma até que _eu era sócio da Côri1panh1a Flo
restal Rio Doce, passando por tudo de uma forma 
quase que sistemática. Não gosto da idéia conspi
ratória. Acho que isso deturpa a visão das coisas, 
mas, efetívamente, passei a sofrer urha série siste
mática de calúnias. 

Eu- havia lutado contra a intermediaÇãO na 
Seac. havia feítõ 320 mil cartas, liVfetOS e folhetos 
contr_a_ isso, e quando ouvi a acusação de que 
um primo meu havia intermediado u_ma verba 
em Valença,_ eu _que já havia chamado, várias ve
zes, a polícia federal para os programas do_ leite, 
para os programas sociais da Seplan vendo que 
o próprio DSI, que é o órgão de informação, não 
tinha condições de fazer essa_ihvestigação, telefo
n~i ao_ Dr. Tuma dizendo que precisava muito 
falar._com S. S•; S. S• foi muito gentir e disse-me: 
vou onde_ 'lOCê estiver; tenho um pequeno com
promisso;·-mas passo aL E _na_ hor_a_ do .almoço 
S. S!_ passou e, então, entreguei a S. S•. ã liSta. 
Primeiro, conversei _com S._S' sóbre Valença, pe
dindo que S. 5' apreSsass-e a investigação daquele 
problema, já que env'-!lvia um parentê meu; fazia 
questão que fosse uma investig-çaão severa. Per
guntei a S. S• se era nec-essário formalizar o f21fo. 
S. 5' disse-me:: façO- isso direta:mente -no 'pfópfíó 
jornal que deu notícia. Pedia S. S• que fizesse 
l,lllla verificação em todas as verbas que havíamos 
distribuído. 

A Seplan está na b_erlinda e.xatamente porque 
eu mesmo pedi isso. Eu queria ·saber das verbas 
que havíamos distnbufdo. Tenho a lista de todos 
os municípios onde foram distribuídas as verbas, 
por proposição minha ao Presidente, e urna outra 
lista de verbas que foram distribuídas diretamente 
pela.Secretaria Geral. Entreguei essas duas listas, 
porque S. S• me disse: eu não posso fazer isto 
em todos os municípios. Mas eu disse: eu não 
quero que S. S• faça isto em todos os municípios, 
mas nesses_ duzentos e poucos mu_nlcípios. Não 
quero que v. s• verifique a administração de nin
guém, quero verificar a minha admínistração. Por
que aprendi uma lição na vida, que é um ditado 
que diz que os príncipes nunca sabem por quanto 
são vendidos. 

ama vez dei um pacote âe entra:da:s de teatros 
a uma pessoa que iria levar vários amigos intelec
tuais. D'epols descobri que esses ingressos esta
vám sendo vendidos. Ele m.e disse: poiS -é, diSSe 
que os príncipes nunca saber:n_ por quanto são 
véndidos. É provável que ele_ tenha dito que esse 
dinheiro dessas entradas era para você; 

Então, dentro desse pressuposto pedi que se 
fiZesse essa ampla investigação: E a investigação 
tem ·dado mais ênfase às acusações ·que foram 
jogadas, então, sobre a minha pessoa. Acho que 
há uma deturpação nessas invesllgações, talvez 
porque a metodologia de trabalho seja uma meto
dologia mais prática, partindo des_sa denúncia. 

Os programas sedais são vulnerávels, mas fo
ram feitos_ com toda a honestidade. Para ampliar 
os recursos do estado permitiu-se que fiZéssemos 
mais com menos dinheirO e que desse uma feição 
nova_à_No_va República. 

Considero que já esgotei a minha exposiçáo 
e estou à disposição dos Srs. Senádores para 
as perguntas. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio F e!-reira) -
A Presidência coflcede a palãVi"a ao eminente Re
lator, Senador Carlos Chlarelli, para iniciar as in
quirições desta Comissão. 

O SR RELATOR_(Carlos Chiarelli) _;Sr. Presi
dente, Sr. Depoente, ·srs: Sênâdbres, Dr: Aníbal, 
pelos Memorandos n~ 304/87, de 19 de novem
bro, falo evidentemente de memorandos da Se
plan - e 317/87, de 27 de novembro, ambos 
Constantes nos autos desta comissão, o Dr. Antô
nio ·dos Reis Veloso, se-cretário da Sarem, infor
m.ava-ao Dr. Michal Gartenkrant, secretário ge_ral, 
na época:;· ·sobre a insuficiência de fundos; isto 

-ê; a falta de cobertura orçamentária para atender 
autorizações presidenciais, autorizações decor
rentes, obviamente, de processos levados à consi
d.eraçª-º .do _Exc.elentíssimo_Senhor. Presidente, 
por inidativa do_MinistrO de EStado, à época, que 
!frã V. EX"Sabía-V: Ex• que havia regularment~ 
-esse tipo de Situã"çáo? Mas -recordã V. Ex' desta 
observação, recomendação, porque admoesta
ÇãO nã'o podia ser, Já qüe~era de um funcionáriO 
hierarquicamente iliferi6r ao" níVel de V. Ex•, quan
to·:i=lO __ probleJ11a da insuficiência de_recursos e 
cobertura Orçarrientáiia para·as autoriZações sub
me~idaS ao SenhS~f Presidente da República? 

o sR. ANfBAL TEiXEIRA-:..=. E-Ss~ memorando 
me f<ii entregue e, imediatamente, chamei o reS
ponsável pelo setor, Dr. Márcio Reinaldo, que era 
o responsável pelo setor orçamentário. Nós levá
vamos ao --preSidente, sempre, além da lista dos 
pedidos que existiam, a sifuâção de cada fundo. 
Modernizamos o sistema, t~bém, nisso; quer 
dizer, o -computador nos permitia levar à Presi
dência a listagem de todos os pedidos e também 
a existência ou não de fundos. Essa informação 
_foi constatada pelo relatório,- que pass_o, depois, 
a dar, ou pelo depoimento, se for necessário O 
responsável pela parte orçamentária, porque eu 
sempre consul_tava a parte orçamentária para isso, 
ela não tem néihurna procedência, tanto_ que ter
minamos o ano com saldos nessas_ contas que 
foram apresentadas como deficitárias. Então, não 
havia fundamento a1gum nisso; pelo contrário, 
criarrios ur:n siStema de controle que não pe!TTlitia, 
de forma algwna, que isso cx:orresse. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Eritão, 
as 6bsewações, advertêndas ou informaçõeS do-s 
órgãos da Seplan, Isto ê, Sarem, rro caso. chega
ram ao Conhecimento de V. ~. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Chegaram e, ime
diatamente, pedi informações ao setor de _orça· 
mente, que é quem trata desta matéria. 

O. SR. RELATOR (Carlos.Chiarelli)- V. Ex•, 
então, nos infófina que eSSas advertências ou in
formações não tinham procedência? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não tinham, tanto 
que o orçamento fechou com saldo; pela prlrneira 
vez, nessas rubricas. 

. O-SR. RELATOR (C:frlciS -Chiarei li) ~ RecOrda 
v. Ex•, sabe v.- EX' de memória, pode 'informar 
à comissão que o superintendente do Jplam pres
tava _ihfdfinações sobre .o dé_fidt _na cgnta PIN-Pro
terta ao Dr. Michal Gartenkraut, emface da ocor· 
tência de -Situações análogas? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Peço desculpas ... 
Se eu sabia_ que ele prestava ... ? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Se V. Ex' 
estava a par do fato-de que havia um fluxo de 
ínfõrin-içõeS,-nõ Cásci pertinente a ·cánta do PJN
Proterra e que esse fluxo se originava ria superin-
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.t~ndênda, ou no- s"uperinten'dente, em termos per· 
sonalizados do Iplam, e que era encaminhada a 
informação atualizada_ao Seçretá_tio-Geral da Ca
_saL o Dr. Michal Gartenkraut? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Naturalmente, por· 
que o Dr. Michai tinha uma posição, realmente, 
de secretário-geral e de_via ter essas informações. 

Cf'KR. R:ELATOR (Carlos Clííarelli) :- ]~. es~a 
jnformação, quando havia problema da ln_~ufi· 
ciência:- fala:-.se; aqut, no Memorãndo n~ 088/87, 
de 17 de novembro, constante à-fi. 2_31,- essa 
infõrmação do_ St,J.perintendente do lplam à secre
taria geral chegava à V. E;<', ou era entrecortada 
no caminho? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Sobre o ?lN-Pro
terra tivemos t.lrna previsão pessimi~ta _ao final 
do ano, de qu_e teríamos d~ficiência p.:ira recUrs-os 
nesse item, ~s. essa informação depois velo a 
ser desmentida_ pela realidade da arrecadação, 
tanto que acabou o PIN-Pro_ter(a ~mbém com 
-sãldO. 

O seCretário-geral nãó rne informava_._normal· 
mente, ~bre esseproblerTia._Eu_t!_Ilha uln.relató
rio-síntese qUe era produzido no cõffiputãdor, Cjue 
dava o saldo de cada conta, inclusive do PIN·Pro
terra. 

O SR. RElATOR (Carlos .c!liarellQ ~ V, Ex" 
tinha um sistema de controle próprio do gabinete, 
não_era dentro da_secretã.riã geral. 

O SR. ANfiBAL TEIXEIRA - Não, era feito na 
-secretaria geral, usávamos· o computador da se
cretaria geral. 

o- SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. Ex' 
diz que talvez não chegassem a V. Ex· certas infor· 
mações, e_ esse fato me parece-de extrema impor
tância, por isso que insisto._ Há uma nota. n~ 4 
ao que V. Ex• .está nos inf.orrnando, que __ chegou 
a uma situação final, a n~vel de cobertura orça· 
mentáría, que identificava o saldo nessas contas. 
Esse saldo aconteceu quando?_ No final do pro~ 
cesso? Ou sempre a conta se manteve satisfatória 
para atendimento das autorizações?. 

O SR. A,N(BAI,., )'ç;JXEI~ :- A _conta_§ernpre 
se manteve s_atisf'atóija. Qua:ndo._ era_ autq(jg.ad_o 
e o ordenador de desp~sas, no caso o próprio 
Dr. Miclíill, se houvesse'afgUm problenla, -ele terla 
que brecar _essa a1.1tor!zaç_ão. 

o SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~Apenas 
estava"_ figenClo êssa ~érie de_ indagações _porque 
a nota nQ 4, de 3 de dezembro de 1967, Qirigida 
a V. Ex', portanto no últirho mês do ano, às ante· 
vésperas do encerramento da sessão_ legislativa, 
dirigida a V. Ex~, folhas 232 dos a,utos desta.comis· 
são é de uma advertência global sobre iJ1.sufi· 
ciência, V. Ex" não recorda essa adv~ncia feita 
já no mês de dezembro dessa situação defiçitári~? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA-fizemos sobre essa 
nota uma consulta ao setor próprio, no caso o 
sétor _de orçamento, que é quem realmente tem 
o controle das contas orçamentárias, e nos foi 
assegurado que o orçamento, apesar do pessi
mismo que era demonstrado na conta PIN-Pro 
terra, estava sendo executado e que a arrecadação 
cobriria perfeitamente, cómo efetivaménte cobriu. 
Aceitamos· a arrecadação com -diferença· talvez 
de menos de 1%, o que demonstra a alta compe
tência do setor de orçamento da Seplan em con-
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trapartida aos demais setores que mostraram total 
desconhecimento de matéria orçamentária·. 

O SR. RELATOR (birlós ChiarelH) _::_ V."Ex' 
então nos dá a idéia de que áreas de assessora
menta de alto nível na Casa estari.3m 6pérãndo, 
pelo menos, de maneira despreparada tecnica· 
mente ou- não sei, quem tem que_qualificá-Jas 
é V, Ex" - despreparadas ou desinformadas ou 
intencionalmente as desinformaçõeS ocorriam? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Essas -inforrriações 
chegavam ao Palácio em primeira mão para fim 
de intriga mas, na verdade, havia um despreparo 
total da secretaria geral em matétiil orçamentária. 
Temos no setor de orçamento :uma_~as mi!iiores 
autoridades mundiais em orçamento, que foi-afaS
tado- por sinal foi o honiem éJue feZ ·a uhificaÇão 
do orçamento - esse homem realmente é uma 
competência, o Sr. Márcio Reihâ:Jdo, e é tealrrlente 
lamentável que matérias orÇaineii.táriãs fenhãm 
sido tratadas com tanta Jeviiandade, cor:no o último 
decreto que fizeram c'orri 14 íle9alidades; ·a presl: 
dente assinou um decreto com 14 ilegalidades, 
mexendo na própria ação do Corigresso NadonÇl], 
fruto desse grupo de_ princiPiantes em matéria 
de orçamento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiatelli) -V: Ex' 
para facilitar o trabalho da comissão nos poderia, 
até usando uma exp·ressáo que V. EX" já usou, 
segundo se lhe atribui, dar nome~ aos boiS, V. 
E,xl' poderia nos dizer-aqui,- exatamente;- quaf era 
esse grupo de princiPiantes, quem comp-unha es
se grupo de principíantes, que cargos ~nham os 
principiantes na estrutura da Sepfãrí? · · · 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Era a asseisorfa 
do Sr. Michal em matérlã orçamentária. 

O SR. RELATOR {CarloS- Chliuelli) --V. EX• 
recorda quem eram e que cargos ocupavam? · 

O SR. ANIBAL TEIXEIRA - Não, não teffibro 
dos nomes. 

' ' 
O SR. RELATOR (Carlos Chiaielli)-_Serici.tOda 

a assessoria? · -· -

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- .Toda a asses'soria. 

o SR. RELATOR (Carlos Chiareíli) - Englo· 
bando o próprio Dr. Michal? · · 

O SR. ANÍBAL TEIXE!RA .:__o. Dr. Michai de 
monstrou desconhecimento de orçamento em 
duas ou três oportunidades, üi.clusive quando en
dossou esse decreto que fOi fe"ito, cíue-é realnlente 
uma violêpcia contra o CongreSso Nacional. 

O SR RElATOR (Càrlos Chiaiélll) - y_' E?1 
falou tan:~bém a resp~ito de que a informaçao 
chegari~ Por um atalho, pelo que parece, primeiro 
ao Palácio do Planalto. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Geralmente acol1· 
tecia isso. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E_ que 
havia um propósito nesse tipo de encaminhamen
to precoce ao Palácio do Pl_anaJto, que seria de 
gerar intriga. Quem--queria gerar intriga de quem· 
com quem? - ~ --

0 SR. ANÍBAL TEIXEIRA - A impressão que 
tenho, e estou sob juramentç: aqui, é- de que o 
Sr. Michal esperava que tivesse o: domínio do mi
nistério; eu era um político sem conhecimento 
da matéria e que ele teria o donifnio total do 

minístédo. Mas, sou um homem responsável e 
realmente procurei assessorar o· presidente e 
cumprir ci ineu dever com toda a lealdade que 
d~via ao· ·presidente da República; isso _doeu e 
foram permanentemente montadas intrigas que 
prejudicaram. Poderíamos ter feito muito mais; 
prejudiCaram os programas sociais, prejudicaram 
a própria implantaçao do programa de ação go
vernamental, exatamente por esse_ tipo de intriga. 
-~cho _ql:'e é muito importante a separação entre 
·asseSSor é intri9_anfe, acho que foram feitas intri

-gaS "~fh vei-de a~sessoram-ento: 

. COcc~R: RjõlATÓR (Carlos Chiareíli) --,V. Ele 
-, exãtamente' falindo 'sob juramento e com feSpoS-

taS tão fraftcas, identifi.êa que-a Origem da intriga 
~ta~a I"!~ secretano~geral; inêl~siv~ nos dá a en
teri®r mais do. que isso, nos esclarece qual seria 
é! f!1_otivação- dess_e procedimento. A quem ele le
VâVa ~Ss'e.tipo de informaçãO no sentido de desva
lorizai'; m·iniiniziir ou -desmoralizar O trabalho do 
IiiinÍStrô de estado? O Palácio é uma instituição 
gen~ica e áó mesri10 tempO concreta e abstrata, 
ess'á Informação a alguem, a· a19umas -pess.oãs 
ef:ibiquê? - ---- -

-b:ik~ ANíBAL TEi5<E.JAA _:__ Eu ~as rec~bia, às 
vezes, do presidente que, preocupado com o as
sunto, depois achou ridículo, como· foi por exem
plo a modificação do Prog'rarna_de Ação Governa
mental, apontado como um programa feito com 
leviahdade e, na verdade, era Uf!1 programa ,que 
estava· absolutamente con~ctado com o próprio 

. _.orç:iméJ:rtó~ Poi_feita_uma comi?são, que demorou 
wri mês para decidir~ e finalmente decidiu-se que 
havia uma diferença na parte de siderurgia, entre 
có -cõnCêito de refratário -cOmO investimento e re
fratário como materiai de consumo. difefença es
Sa fruto dos próprios conceitos que a iniciatiVa 
piivada tem em relação ao uso dos refratárlos. 
COiscls de5Sii tipO-foram aprontadas como se fos
sem realmente _uma calamidade pública. Então 
isso em, realmente, uma série de intrigas, tentan· 
do c::lesvalorizar- o trabalho da equipe que traba
lhava, às vezes, durante 18 horas no ministério: 
enquanto uns trabalhavam, outros se dedicavam 
a produzir pequenas inbigas. 

O SR ~lATQR (Carlos Chiarelli) .:... Essas 
pequenas intrigas a que V. E• se refere, pelo visto, 
chegavam ao mais alto mandatário da Nação, 
que lhe referiU, uma vez que tomou conhecimento 
delas. 
-- O Secretário-geral da Pasta;- à épOCa, Dr. Micltal 

Gactenkraut, disse .aqui, ·nesta comissãcr, sob jura
mento, que ele praticamente não teve cantata 
pessoal, não falou com o presidente da República. 
Entãc;i,__temQs- aqui -uma situação que precisa ser 
definida, falta um elo nessa cadeia. V. Ex~ acaba 
de nos dizer que chegava ao presidente; a origem 
_s_e_oa_:_o __ se,cretárlo-geral; o propósito seria a intriga 
no.seõtido de E:nfraque'cer o ministro para implan
tar um outro centro de poder. O secretário-geral 
disse que não chegava a falar o_u que não tinha 
acesso ou_ que não_ buscou acesso - não me 

, lembro bem a expressão- mas que não chegava 
a falar com o presidente. Com quein então ele 
falava, e através de quem ele fazia esse tipO de 

· C:O[ll~tárió, de _crítica, que cheg~va_ ao presidente, 
tivesSe essa viá expressa de. maneira a chegar 
~o gabinete do presidente. e ao próprio Sr. presi
dente _da República? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu_ nãq: faria. um 
juízo de valor, porque existem muitas pessoas no 
Palácio. Mas, o Sr. Michal frenqüentava muito o 
Palácio e, provavelmente, transmitia issO se não 
ao Presidente, a outras pessoas próximaS ao Presi· 
dente. Não posso,·realmente, chegar a determinar 
qual foi a pessoa quê teria sido a fonte .de levar 
isso ao presidente, já que o Sr .. Michal disse que 
falou poucas vezes com o Sr. Presidente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Aníbal, 
V, Ex', _como não tem evidentemente segurança 
absoluta, não quer declinar nomes para não fazer 
presunções. Mas V. _Ex!' disse que não sabe quem 
pode ter dito ao presidente, e que o SeCretário
Gerai tinha contado com várias pessoas. Então, 
quem ·eram essas' pessoas com as quais, usual, 
everitual ou rotineiramente, oDr. Michal tinhéi con· 
tato no Palácio? V. Ex" disse que não ~abe quem 
levou, dentre elas, ao presidente. Quem ~ram as 
pessoas com quem ele contacmva? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - O Sr. Mlchal já 
trabalhÓu no Palác:;io, diretamenJe_ c.oJn _o Sr,_ Mu
_rad, tinha contato:com o Gener~llvanJ tinh-ª conta
tos na Casa Ctiíil. Então, é difidl- estãbeJe<:er qual 
era a" pessoa que levava _-afê- o- presidente _esse 
tipo de informação. O fato é que o presidente, 
por várias ·vezes, verificou que as informações não 
correspondiam a realidade. -

O SR. RELATOR. (Carlos Chiafelli) --Veja Dr. 
Aníbal essa nota n~_ 4 - exatamente não quero 

- fo-rçar sua_ memória: mesmo porque v. Ex!' não 
tem motivo de ter todas as notas que chegavam 
ao Se_u conhecimento de memória - mas essa 
nota n~ 4, de 13 de dez_embro, do se_Cre~no-geral 
ao ministro-chefe que diz: · 

"Sr. Ministro, r.epo-rto-me maiS üffia vez
inais Uina vei....:.. e'ril aditamento_à nota ante
rior, de 17 de novembro_- portanto, 16 dias 
anteS teria havido m.itia- rlota, e ele aleQ-a aqui 
que era reiterado - ao PrOjeto de Apoio de 
Desenvolvimento Económico .e SOcial inte· 
grantes de Encargos GefaiS da UniãO, EGU, 
exercício de 1987." ---

Essa sistemática, qual seja de submetei à apro
vação do Sr. Presidente da República exposições 
de motivos, elaboradas ne&ta Seplan; ·sem a devi
da _cobertura orça~entári51, pode gerar_ alguns 
problemas, podendo ser destacados_os seguintes: 

0 
"---descompasSo e~ as dotações orça

mentárias_~tente_s -e a prografnaç~<;>; in.sufi
ciênda da fonte de recursos; autorizaçáo de 
despesa, sem a necessári~ coberturâ orça· 
mentária - e aí vem um -dadO -de extrema 
gravidade - em de,_sObediên!:'ia ao art. 60, 
da Lei n~ 4.320, de 17 dé marçO-de--1964, 
que proíbe tal prática." · 

A despeito destas recomendações,_observa-se 
que esse procedimento não tem resolvido o pro
blema, isto_ é, o procedimento de alerta, em virtude 
de exposições de motivos ·anteiioiirieOte-_ prepa
radas e de_outras -aí, novamente, um fato agra
vante- que continuam a ser solicitadas habitual
mente ~m caráter de urgência e em valore.s supe-
riores às dotações disponfveis. Eu acho de extre· 
ma importância e, inclusive, é uma oportunidade 
que V. Ex" tem aqui, perante a Corri1s5aO;-ae-fazer 
uma manifestação sobre a matéria, formalizada, 
concreta e que implica, inclusive, responsabili
dade legal identificada. 
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O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu vou dar aqui 
a explicação que me foi dada pelo Setor de Orça
mentos. 

~ediante proposta do Sr. -Ministro da Seplan, 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
aprova a destinação de recursos para atender a 
programas de ação- específica de estados, muni
cípios ou miriistérlos. Entende-se que essa autori· 
zação pregjdendal implicará, necessariamente, 
adoção de providências complementares por par
te da Seplan, no sentido _de viabílizar a proposta 
aprovada. 

Ocorrendo a hipótese de -irisuffdência de dota
çãO orçamentária para atender as exposições de 
motivos, é necessária a abertura de crédito suple
mentar em montante suficiente ao atendimento 
da despesa. Por oportuno, cumpre esclarecer que, 
antecedendo a elaboração das EM alocando re~ 
cursos,_ é feita uma consulta ao órgão de orça
mento competente - SOF/Seplan, no sentido 
de se assegurar a implementação de mecanismos 
indis'pensáveis a consecução das medidas, mes~ 
mo Porque a proposta constantes das EfY\ retrata 
uma intenção_ do Poder ExeCUtivo de atender um 
ou outro programa expecífiCó, pois o qüe rePre
senta em obrigação para o Estado é a emissão 
do empenho da despesa, conforme Se depreende 
do art. 58 da Lei nQ 4.320, de 7 de março de 
1964. 

Aqui, o artigo: 
"O empenho da despesa é o ato emanado 

da autoridade competente que _cria, para o 
Estado, a obrigação_ de pagamento, penden
te ou não, de implementação de condição. 
Ademais,_ a Carta Magn~ veda a re_Clli:zação 
de despesa sem dotação orçamentária que 
lhe comporte. 

Desse raciodn~oL in(ere~Se a neCessidade de 
abertura de crédito que viabilize a intenção mani
festa. Vale acrescentar que todas as EM subme
tidas à aprovação presidencial, ou se tinha crédito, 
o ministério determinot,.~_ e?<P_ressamente à SOF 
que procedesse aos bloqueios dos saldos néc_es
sârios a aberturas de créd_itos suplementares à 
luz dos_ relatórios e disponibilidades orçamentá
rias que, semanalmente, é do_conhedmento das 
autoridades maiores da pasta e do próprio presi
dente. 

Mesmo que algumas EM tenham sido aprova
das sem a dotação específica, não se criou obriga
ção para o estado, uma ve?: que o empenho da 
despesa não foi consumado, donde se conclui 
que as preocupaçõ_es_ alinhad_a_s_ pela Secretaria 
Geral e Sarem encontram-se completamente ad~ 
ministradas, não havendo, portanto, quaisquer 
dúvidas contra a Usura etc pro_c_edimento adotado 
até a presente data. 

Em outras palaVras, eu tenho inclusive uma_ 
coleção de EM. que ni:::> têrri _ç_qQertur_a, de outrqs 
ministérios; elas têm que ser depois viabilízadas, 
através do orçamento. Ma_s QósJ.ínhamos o con~ 
trole sem.,nal disso· e procurávamos sempre fazer 
essas EM_ dentro da disponibindade. 

O SR. RELATOR (Carias Chiarelli) - V. Ex' 
admite ter levado ao presidente _solicitações com 
EM para que S. Ex- acolhendo as Suas pondera
ções, pusess_e a sua chancela de autorização, sem 
que naquele momento ho_uvesse efetivamente a 
cobertura orçamentárfa? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, porque eu 
levava uma planilha para ele, com os saJdos; essa 

p\anilha de computador permitia não fazer nada 
que não estivesse com a cobertura ali. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ~ Entãp, 
V. Ex" nega que em algum_ momento o Presid~nte 
José Sarri~y tivesse assinado expedientes levados 
por V. EX que, na hora da autorização, n~o tlves~ 
sem a devida cobertura orçamentária, que não 
tivessem o créditO? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Ou a p-rovisão de 
fundos para atender a isso, dentro do orçamento. 

-o SR. RELATOR (CarlOS Chiarelli) - É qUe 
nós temos aqui também - eu não vou me alon· 
gar - além dessa manifestação do Ip\an, além 
da manifeStação da Secretari~ Geral, três ou qua~ 
tro expedientes específicos da Sarem, onde ela 
alerta para a mesma situação, -dizendo que hou· 
v era o despacho.;._ para colocar o verbo no tempo 
certo - e que estava enfrentando a inviabilidade 

-de poder re_a1izar os procedimentos de liberação, 
porque estava absolutamente a descoberto. São 
expedientes oficiais subscritos pelo secretário da 
Sa_rem. 

.~ -6 SR ANíBAL TEixEIRA- Nesta hora foi feito 
o suplemento que era permitido, porque havia 
a reserva para eSse firri dentro do orçamento. 

---O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas reser~ 
va, data venla, não na rubrica; foi feito um rema
nejo orçamentário? 

O SR ANIBAL TEIXEIRA- Não, a rubrica pró· 
pria que permitia proceder a isSo. 

Q SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
na hora da autorização, não havia a caracterização 
efetiva? A Sarem fazia o alerta e ... 

O SR. -ANÍBAL TEfXE(RA- Fazia a reserva 
dentro do orçamento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Dentro 
do _orç~mento, como um todo? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Como um todo, 
mas na rubrica que juridicamente permttia a cO~ 
bertura. 

o-SR. RELA TóR (CarloS Chiarelli) - Foi esse 
fato que ]~ou aquele projeto de lei originário da 
Exposição de Motivos n~ 587, do dia 25 de no vem~ 
bro, embasada em um aviso da mesma data subs-
crJto por V. Ex-, da ordem de ; 05 bilhões de cruza
dos na úJtima semana de funcionamento do Con~ 
gi'eSSõ;-abrindo créditos suplementares? E que 
os créditos suplementares dessa ordem seriam 
originários da utilização de recursos oriundos de 
~tul_os de responsabilidade d~ T escuro Nacional? 
Esse saldo fina,! a que V. EX' alude, uma vez que 
tem âitO que, apesar de todas essas dlfic.Uldades 
qe equilihrio orçamentário, fechou o ano cõm. 
um salGo de __ Lbilhão e 300, se não me falha 
a memória, em t~.ma das contas, esse saldo é 
uma decorrência de integração na rubrica orça· 
mentária .desse.s recursos, desse créd_i,to suple
mentar dessa lei? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Não, porque a lei 
que -veio Para O Cófigi'éssd tiO dia 25 de novembro 
é expressa para cobrir determinados fatos; princi
palmente, a causa dessa lei foi aquele aumento 
que foi dado ao fUnCionalismo no final do ano 
e, também, o problema at6mico ocorrido em 
Goiânia - foram rubricas específicas. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então 
estamos falando linguagens diferentes. Esta lei 
tem um alcance de, pelo menos, 32 ôrgàos do 
item 1, e nada m~nos do que 29 itens-programas 
em áreas de atuaçãõ rto inciso 2. Então, nós não 
estamos falando da mesma coisa. Está aqui o 
projeto. V. Ex' quer recordar a respeito do assun· 
to? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Deve ser diferente. 

O SR RELATOR (Ca:rlás Chiarelli)- A Mensa
g"em n" 578, de 1987, subscrita por·suã Exce
lência, o Senhor Presidente da República, em 25 
de novembro, embasada especificamente em 
uma exposição de motivos exclusivamente do Sr. 
Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento, pe· 
lo aviso 1 042 Supar do mesmo dia. É esse o_ 
documento _que_ chega à Casa e que regra a distri
buição de recursos oriundos de títulos de respon
sabilidade do T escuro Nacional; abrindo Créditos 
suplementares. E aqui tem 3 bilhões e meio para 
encargos gerais da União, tem recursos sob su
pervisão da Seplan, mais 3 bilhões e meio; tem 
mais 100 mil para desenvolvimento de infra-es
trutura; tem mais _2 bilhões e meio para apoio 
ao desenvolvimento social; tem 900 mil para dis
tribuição de leite para as ·crianças, enfim, aqui 
há um contexto de ampla cobertura, inclusive 
coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil 
:- 5 m_ilhões; _ _ __ _ . 

O SR. ANIB_AL _TEIXEIRA - O senador sabe 
que nós temos llm processo inflacionário acele-

" rado ao final do .al)o. Então, a previsão dessas 
rubricas foi violentada por esse processo inflacio
nário. Havia um otimismo no Ministério da Fazen~ 
da em relação ao· controle da inflação, e5$e decre· 

_to foi apresentado ao presidente, ele aprovou ple
namente, e é claro que complementava algumas 
rubricas que estavam com algumas deficiências 
do ponto de vista inflacionário. Em termoS de 
valore-s absolutos, se otimi;za(mos isso, talvez ~u 
possa diz.er que estou correto; nós.ainda não tí~ 
nhamos-o sister'na de otimização para transformar 
rsso-em-oTN. Mas, na verdade, foi uma cobertura 
de alguns claros inflacionáriOs. -

Então, a pergunta que faÇo, temos que colo
cá-la perante o depoimento do seu ex~secretá
rio~geral, cuja manifestação foi objetivamente a 
seguinte: 

"Houve um projeto de lei elaborado pela 
Seplan, sób respon5abilidã.de e indução do 
Sr. Ministro-Chefe, no sentido _de distribuir 
um "excesso." 

Essa expressão excesso entre aspas não é de 
nenhum membro da comissão, nem é usada ago
ra, para fim retórico, pelo Relator, Dr. Aníbal -
ela foi usada pelo ex-secretário-geral na segunda 
vez, em _qUe veio aqui, inClusive numa acareação, 
onde explicitamente_disse que mais sério_do que 
os problemas referentes ao ritmo frenético- estâ 
aqui, não quero perder tempo, está tãmbéÊn nos 
autos - que foi imposto à Seplan, mais sério 
do que encaminhar processos de liberação de 
verbas públicas a fundo perdido, sem o mínimo 
parecer técnico prévio, responsabnidade que seria 
de V. ~, inclusive induzindo o Presidente da Re~ 
pública a erro, já abusando da confiança, mais 
sério do que tudo iSso, ·que me parece extrema
mente séiiO, seria o fato de que fora produto de 
Uma gestação atípica na Sep_lan. - Go~aria que 



2780 Sábado I' 

v. Ex- prestasse ateilção, porque é do seu inte
!"esse - que mais sério do que tudo isso é_ ·o 
fato de que se montou um projetá de lei em cima 
de um "excesso" de arrecadação; não existia eSs_e
"excesson; E disse mais, disse que se montou 
esse projeto, portanto, levando o Presidente_a erro 
e o Congresso a engano. -Então, estamos aql:Ji 
enganando a Chefia _de_ um Poder e um Poder 
inteiro - porque haveria a necessidade de que 
se tivesse, ao final, 300 bilhões, para que se pagas
se, inclusive, os servidoreS nO Tihal dO ano -
e falava-se até em 13° salário e, se eu me enganar, 
peço aos Srs. Senadores que me retlfiquem -
e havia apenas 200. Era preciso conseguir mãis 
100 bilhões, e daí, surgiu o projeto cujos recursos 
que estariam sendo disciplinados, pois o projeto 
visava disciplinar a distribuição desses recursos, 
e se originariam de títulos que não _estavam colo
cados no mercado: -portanto, não havia o ex· 
cesso :....:....-ou se estivessem, teriam sido lançados 
sem autorização prévia. 

Então, temos __ aí realmente, uma equação estrei~ 
ta e duas incógnitas inSU.scetívé:i_s de descoberta, 
porque ou o- excesso existia e decorrería de títulOs 
emitidos além do limite autorizado, ou o excesso 
não existiria, e seria um excesso em potencial 
que viria a ocorrer depois que os títu1os fossem 
lançados e comercializados. 

E possível que se_ nos diga, - como alguém 
já nos disse- que os títulos não são numerados. 
Sabemos, mas há um top, e essa é a questão 
fundamental. Eles não são numerados, mas nem 
como a cédu1_a de dinheiro, nem como a moeda~ 
pois eles têm alguma identificação. Assim, gosta· 
ria que em face dessa colocação inclusive - V. 
Ex" há de convir- implica em problema do déficit 
público, quer dizer, autorizou-se muito _mais do 
que se podia autorizar, comprometeu-se o que 
não tinha cobertura orçamentária e teve-se que 
recorrer, no fechamento do ano, a um recurso 
inexistente~ através de um processO que alguém, 
com a hierarquia de ex-Secretárfo-Gefal da Se
plan, e que ainda integra quadros oficiais do Go
verno - porque se V, Ex• saiu, ele continuou, 
não no cargo, mas em outro e portanto, é um 
homem que ocupa cargo de confiança - trouxe 
esse depoimento da n.áis alta gravidade ã esfa 
comissão. Tenho a impressão de que esse é um 
fato fundamental que deve até nos ajudar no enca
minhamento de toda a argüição a ser colocada 
a V. Ex-, para qUe ·ouçamàs as suas fundamen
tações. 

O SR. ANÍBAL TElXElRA - Senador, não fiZ 
nada escondido. Aql •i não está falando __ em "exces
so"; exPUS ao Presidente que seria emissáo de 
tltulos, porque o poder público tem várias fontes 
de recursos e uma delas é a emissão de titulas. 
Não há nada oculto do Congresso. O CongreSso
e o Presidente aprovaram soberamente, Foi fruto 
da defasagem entre as previsões orçamentárias 
e o processo inflacionário. E nem tão zeloso· é 
assim o Sr. Michal do déficit público. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiafelli} -.:...._ Eu gosta
ria que V. Ex1' adiantasse, porque este tema é cenM 
trai. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Aliás eu pediria a atenção do depoente para dois 
fatos que pareciam importantes, além desse. I:: 
o fato de que V. Ex" se referiu a EM de outros 
ministérios que V. Ex" teria em mãos, ou teria 
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coleção de EM de outros ministérios. Cas_o tenha 
esse acervo se lhe for passive] agora, ou se não 
for possível agora subseqüentemente, V. Ex" po
deria pãssá-lo às mãos da comissão. Um outro 
aspecto é quando V. EX' se referiu ao perfil dos 
agetJdadOres, ·mas -disse- que não queria dar noM 
mes, sfgnHk:ando que V. EX- os tem, porém não 
iria dar esses nomes. A CP! entende necessário 
- e a Presidência expressa seguramente este 
pensamento- declinar esses nomes para formar 

__ prova indiciária. 

O SR. ANÚ3AL TEIXEIRA- Sim, eu vou tratar 
dos assuntos separadamente; em primeiro lugar 
farei chegar à comissão alguns EM que não tiM 
nham realmente previsão de fundos. Quando eu 
falei na função, eu hão tenho função de policia, 
eu apenas fiz o perfil desses agenciadores. Mandei 
que duas pessoas de confiança procurassem, via 
catálogo telefônico, as empresas que se dispu
nham a resolver problemas de assessoramento 
e de agendamento _de recursos_. FIZ um trabalho 

-de pesquisa científica não nominal porque é mais 
fácil talvez, ao Senado fazer isso recorrendo tam
bém ao_ que eu chamaria um repositório de infor
mações, que é o próprio Tribunal de Contas: Os 
fatos que já ocorreram estão registrados no Tribu
nal d~ Contas e se pode perfeitamente, através 
da Junta Comercial, conseguir o nome desses 
titulares. Eu diria que são empresas que têm de 
dois anos e meio a dez anos de existência, têm 
uma média de capital de cerca de SOO mil cruzaM 
dos e cobram uma taxa que varia entre 10 e 15%. 
Fiz um levantamento sem pretender chegar a no
mes porque esta é a função que eu entendo válida, 
-para esta comisSão e também para a policia e 
eu não posso aprofundar esse trabalho, mesmo 
porque ele demandaria uma máquina adminis
trativa e policial que eu não tenho. Mas quando 
eu disse aqui, Senador, que o problema dessa 
luta contra o déficit público em que aparece como 
herói o Dr. Michal, eu diria que as coisas estão 

- -uni poucO mal colocadas, pois não foram poucas 
as vezes eu que Dr. Michal levou à minha pessoa 
processos de pedidos que demandavam recursos 
vultosos e que foram rejeitados pelo Presidente, 
não foram poucas as vezes em que ele inSistiu 
em aparte de recursos que eram visivelmente defi
citários para cobrir comprometimentos interna
cionais, principalmente na área de eletricidade. 

- Vou relatar aqui aos Srs. um fato que considero 
grave e importante para a compreensão deste 
problema. Mostrei que fiz uma exposição de moti
vos contra o déficit público e o Presidente a apro
vou. Mostrei que eu fui o único que consegui 
cumprir, realmente as metas estabelecidas pelas 
diversas agencias do Governo para o cumprimen· 
to do déficit público. As estatais não cumpriram, 
a ~presraencra= nãO cOnseg-Uiu cUrriprir. oS- (undos 
não conseguiram cumprir e n6s conse_gulmos 
cumprir; isto até que tivemos que fazer esta lei 
pata atender aos problemas decorrentes da infla· 

_ ·Ção. Logo que assumi o Ministério estava o Minis-
tro Funil:ro preocupado; estava já para sair e me 
pediu que cuidasse de urna coisa que era muito 
importante; havia sido assinada pelo Presidente 
um decreto que geraria um prejuízo de 600 miM 

- lhões de dólares ao País. Tratava-se de um reajus-
tamento de fornecedores. Fui ao Presidente, ex-

- pus o assunto _e, justiça absoluta ao Pre$içiente, 
eJe me deu_ todo apoio para que eu desfiZesse 
este ato. Reunimos então uma equipe que traba-
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Jhou em conjunto para promover um novo decre
to que evitasse _os abusos que existiam dentro 
daquele decreto. Era um decreto de reajuste de 
seTVi:ços e de fornecimentos. Quase ·ao sair da 
Seplan descubro que a minha ass_e_sso_ria jurfdica 
recebeu das mãos do Sr. Miçhal urn novO decreto 
que vou passar a esta comissão que cria um pre
juízq de três bilhões_ de dólares anuais para o 
~~ís: Quero as~inalªr ãqui alguns tiechos dq par_e
cer jurídico que encerra este assunto: "Cortl efeito, 
não viSlumbro ria espécie caso de urgénci~ ou 
interesse público relevante que justifique a expe
dição do decreto-lei, uma vez que se trata de maté
ria que vem sendo de longa data debatido no 
âmbito do Governo Federal, sem perecimento do 
interesse público ou grave sacrifício dele. TamM 
bém, no caso não há de falar em intere.sse público 
e sim de manifesto interesse privado de grandes 
empresas fornecedoras de bens de serviços e cor
porações empresariais, como é do conhecimento 
geral". Pois bem, isso _foi entregue sub-reptlcia
mente consultaria jurídica com o pedido do Sr. 
f!\ichal para não falar nada comigo sobre_ isso. 
Aqui está a demonstração de quem é este batalha
dor ,c;ontra o déficit público. O Sr. Michal tem 
que explicar a esta·comissão_quem fez esta minuta 
lesiva aos .interesses nacionais, que representa 
450 bilhões de déficits anuais ao Pais, e por qu__e_ 
pediu para não me ser comunicado nada. Aí está 
o zeJador cuidadoso do déficit público. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
V. EX' teria condições _de apontar um ou mais 
nomes para respaldar esta afumação- de que ele 
pediu que não lhe fosse comunicado nada? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- O chefe da asses
SÕrié:i"jurfdíca:-Dr. PaulO Lacerda e o Dr. Geraldo 
Ribeiro Vieira, assessor jurídico. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-
Muito obrigado a V. Ex" -

O SR RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presi
dente, Dr. Aníbal, V. ~traz wn fato encadeado 
da maior gravidade. Complementando a pergunta 
formulada pelo Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' 
nos pudesse identificar, também, ante esta infor
mação de extrema seriedade de 600 niilhões de 
dólares que inclusive num processo de continui
dade gerariam conseqüências da ordem de três 
bilhões de dólares. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Foi urna avaliação 
que nóS fizemos deSse novo_ decreto. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli} - DecorM _ 
reria se adotado, de vanté).gens. V. Ex" caracteriza 
abusos de fornecedores. Quem sâo esses forne
cedores. Querri São esses fornecedores, quais são 
essas entidades? 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Quero lembrar ao 
ilustre relator que eu não formulo aqui uma acusa
ção ao Sr. Michal, apenas realmente achei grave 
o fato de ele pedir que isso fosse comunicado 
quando ele sabia da nossa luta para combater 
o déficit públiCO e do propósito nosso. Enquanto 
eu numa exposição de motivos que não foi publi
cada pedia que se fizesse um abatimento aos 
fornecedores, esta aqui pedía um aumento em 
alguns casos de mais de 100% . 

O sR: -R-ElAToR {Carlos ChiareJÜ) _: Exato. 
Mas, gostaria Que V. Ex• nos identificasse, nos 
apontasse, nos ajudasse nesse processo de inves-
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tigação, já que 'v. Ex" traz uma- irifOimaç-ao= Oa 
maior valia. V. Ext fala em fofnecedores, fornece
dores de quê? 

O SR. ANfBAL TED<EIRA- ... ~ incríveJI É incrí
vel! Aqui se faz reajuste de ObraSjá concluídas, 
se obriga os estados e rTiunicíJ)iõS, TnCOtiStitUdo
nalmente, a fazer esses reajustes.J:: to_do_o tipo 
de fornecimento ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex' 
está passando à comissão a minuta? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - É. 

O SR. RELATOR (C.rlos Chiarelli) -V. El<• 
vai deixar c_om a ·comissão essa minuta? 

O SR ANÍBAL T~iXEIRA-:- Vqy_d~º'ar .. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ela não 
chegou a ser assinada. V. Ex• nos informa que ... 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não chegou a ser 
assinada, e o parecer da Procuradoria nossa foi 
contrário. Apenas acho que o Dr. Michal deveria 
explicar a origem desse documento. Quêrn fez 
essa minuta, porque a outra_minuta também, no 
Palâdo, nós nunca-conseguimO:Çdescobrir o au
tor. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - QU-ãi é 
a outra? 

O SR. ANÍBAL TEIXElRA- A de 600 mil dóla
res, qu~ da~ prejuízo de 600 mil dólares. 

O SR. RELATOR (Carfos Chiarelli) - 600 mil 
dólares ou 600 milhões de dólares? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - 600 __ milhões de 
dólares, nós nunca çons_egu_imos descobrir. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
vejamos o seguinte, só_ para colocar ordem nos 
trabalhos: houve uma minuta d~ 600.milhões de 
dólares, que foi por ação sua, nurn despacho pes
soal com o Presidente ... 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- A pedido do Minis
tro Funaro, nós -conseguimos rechaçá-la. 

O SR. RELAtOR (Carlos ChiarelH) -V. Ex~ 
brecou essa primeira. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Essa primeira e, 
depois, reaparece a outra, aumentada. 

O SR. RELATOR (Carlos ChíarE!lli) -A primeira 
chegou ao Palácio através-de quem;ur. Anibal? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Foi logo no início 
da minha gestã_Q e as informações foram multo 
escassas. O Ministro Funaro me disse: "Aníbal, 
você está entrando, você tem que ajudar a desfa· 
zer um decreto que está errado e que gera um 
prejuízo de 600 inilhões de dólares para o _País". 
Então, levei o problema a_o presidente e ele ficou 
indignado realmente com o fato, não conseguiu 
se lembrar quem era re_a_tro_e__nte o autor do decre
to, e então nós fizemos um trabalho para derrubar 
·e derrubamos esse decreto O-ª procuradoria jurídi
ca; e, -depois, ele ressuscita, novamente, através 
do Sr. Michal. Eu peç:o que apenas ele explíQue 
quem fez, quem produziu esse documento. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiatelli)_- A per
gunta que lhe fazemos é exatamente essa. Veja· 
mos bem, nós temos aí, vamos recapituJar, um 
diálogo entre dois_ ministros de estado, respon
sáveis fundam~ntais por toda a política econô· 
mica do País. O ministro_ da Fazenda comunica 

-ao ministro do Planejamento que há wn projeto 
de decreto, altamente lesivo aOs interesseS riaclO
nais, qUe p-recisa ser sobreStado. precisa ser invia· 
bllizado, porque é ruim, porque é mau, porque 

- é prejudicial. V. Er toma essa iniciativa e num 
despacho, segundo parece, conversa com S. Ext 
o Sr. Presidente da República. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Foi feita uma co
missão que trabalhou intensamente, ouviu todas 
as partes e c_o-nduiu pelo novo decreto. 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) - Nãó. O 
que eU fhe pergUnto é Ó seguinte: V. Ex> chega 
ao presidente e o presidente tinha esse projeto, 
V. E.X- tinha entregue ao presidente esse decreto? 
ESte prOjefu-de decreto estava materializado, tinha 
um texto? V. E}(o ConheceU o _texto?- -

__ Q SR. ANfBAL TEIXEIRA - Já estava Publi-
cado, inclusive. -

O sR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -: Então 
não era um projeto, era·um decreto já baixado? 

_ -:_ _p -SR ANiBAL TEIXEIRA- Já baixado, aPro
vado e publicado. -

O SR. RELATOR (Carlos Çhiarelli) __ - O de 600 
milhões de dólares? 

. O SR. Al'IÍBAL TEIXEIRA - É. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sim. E 
quem tinha despachado para o presidente esse 
decréto lesivo, porque esse decreto está vinculado 
a quem? Quais eram Os- ministros que ... ? Porque 
um decreto é encaminhadO ao presidente. O pre
sidente não faz decreto-lei, ou decreto assim. Ele 

_·_Dormalmente, digamos, atende ou debate. ou 
analisa, com o ministro da áre_a. Quem fot que 

_leyoll_ o decreto, Q projeto a_nterior, que prejudi
cava em 600 milhõ_es _de dólar~s os interesses 
do País, de maneira tão direta ao presidente, que 
o presidente subscreveu? E tão disposta estava 
a -evitar prejuízos para o País, que quando V. Sr' 
chegou lá e alertou o presidente mandou retificar. 
Não foi isso? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -lmediatatll~nte. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
quem levou ao presidente, quem induziu ao erro? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- é:, alguém o induziu 
ao errO, e eu tlénho que verificar· realmente quem 
é o autor_ desse decreto, talvez venha a ser a mes
ma pessoa, que perdido uma primeira batalha 
Volta à segunda batalha. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)--:- Mas, Sr. 
Anibal, me descuJpe a insistência, acontece que 
um decreto passa, vamos falar, vamos dar nomes 
aoS bois. O Dr. Michal Gartenkrant tinha possibi· 
!idade de ter sido o autor do decreto, de maneira 
a chegar ao presidente da República? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não. Não acredito. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -V. Ex' 
não acredita. Mas quem então levou ao presi
dente? · 

O SR. ANfBAL 1EIXE1RA - _Não, não é um 
problema meu. Eu pedi ao Presidente que fiZesse 
um esforço de memória e ele, realmente, não 
conseguiu lembrar; ficou indignado com o proble
ma e pediu qúe eu tomasse todas as providências. 
Tomei e telefonei ao Dr. Funaro, informando a 
ele que havia conseguido consertar a coisa 
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O SR RELATOR (Carlos Chiarel\i) - A per
gunta que lhe faço é: de que data é esse decreto? 
Quem era o rilil"!istro do Planejaine~to à_ época? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA~ O decreto foi assi
nado pelo Ministro Seyad. 

O SR. RELATOR (Carlos Chi;3relli) --0 de<::reto 
foi assíhado pelo Ministro Sayad? -

O SR. ANfBAL TEIXEIRA -E pelo próprio Mi-
nisiro Funaio. · · --

___ O SR: RElATOR (CarlosChiarelli)-E O Minis
tro FÜnaro·o·alertou de que piecisava ser conSer
tado o decreto qUe ele ~nteriormente havia subs· 
crito? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - El<atamente. 

Ó SR RELATOR (Car!Õs chicu-efii) -Mas que 
força - desculpe-me, mas é preciso entender 
--:tão sobrenatural é essa que o ministro que 
o subscreveu é cqntra? O presidente - V. ExD 
depõe de maneira cabal aqui - assim que foi 
alertado determinou a supressão ou anulação. 
Quem tinha tamanha influência para poder con
seguir que ministios assinassem urn· decreto que 
expressava alguma cois_a contrária aos seus inte· 
resses, tanto que o ministro da Fazenda assinou 
o decreto e pediu a V. Ex~. que' era o ministro 
que chegava à pasta do Planejamento, para agir 
no sentido de desmanchar o que ele havia feito? 

Dr. Aníbal, V. Ex~ há de convir conosco que 
é difícil a interpretação e V. Ex" está qui _:_ sabe
mos, if!dusive, que está enfermo - prestando 
um serviç:o, na medida que traz informações sé
rias. está sob juramento; V. Ex' aqui não é nem 
herój nem cuJpado, mas é um de tantos quantos 
ouvimos. Então, eu lhe pediria - não posso lhe 
exigir da memória que nos desse uma indicação 
de como pode ocorrer um fato desses. Porque 
V. Ex" disse, primeiro, que o decreto exisfía; o 
ministro dá época era cdntra; o Presidente, eluci
dado dos fatos, o manda anular; aí surge um 
novo decreto que é dnco vezes mais g_ravoso, 
porque se um prejudica~a em 60_0 milhões, o 
outro prejudicava em 3 bilhões! E o novo decreto, 
a nova proposta já vai chegando de novo ao presi
dente, mas onde está esse atalho, onde está essa 
força tão expressiva que consegue passar por ci
ma de ministros e; inclusive, chegar ao presidente 
e convenCê-lo - -ele que não quer assinar atos 
dessa natureza e se dispõe a corrigi-lo?" 

V. EX' estaria prestando um serviço da maior 
expressão ao País, ao presidente, ao Governo, à 
socfedade brasileira como um todo, à medida 
que nos trouxesse os esdarecimentos! Gostaria 
de deixar bem dare ~ é ~m fato reiterado -
que e_sta comissão não é c:o_ntra ninguém, ela 
é a favor da apuração clar_a dos fatos. Esse ê 
o nosso esPírito. Não estamos aqui para defender 
as teses do Dr. Michal nem para condenar o Dr. 
Aníbal; nem Para defender o Dr. Aníbãl e condenar 

-o Dr. Michal. EstamOs aqui para chegar ao final 
dO processo com dados, provas concretas e V. 
Ex"lem hoje a melhor oportunidade, a nível públi
co de nessa argüição, colocar as coisas de ma
neira clara. Estamos fru;endo yrnjogo bem claro, 
bem aberto, _e V. Ex' tem todas as oportunidades 
de trazer provas, dados, fazer os comeiltários_que 
achar necessários, pelo tempo que quiser. 

O SR ÃNÍBAL TEIXEIRA - Quero dizer ao 
~ senador que sempre tive muito cuidado aÕ asses-
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sorar o presidente. Recebi dele provas <;~e muita 
confiança. Quero mostrar aqui aos Srs. Senado
res ... Eu_levava ao presidente exposições de moti
vos, procurava informá-lo e ele aprovava, e eu 
assumo a responsabilidade por essas exposições 
de motivos que o presidente aprovava, como as
sumi, na primeira hora, o problema de Valença. 

Fui eu que falei com O presidente que havia
recebido um pedido de um prefeito que era muito 
trabalhador etc. etc. e que deu nisso. Assumo 
a responsabilidade pelo que eu levava ao presi
dente. Eu mesrilo não autorizava recursos, nunca 
autorizei nenhum recurso, embora o presidente 
tivesse me dado essa oportunid~e. _ 

Pode parecer até que o Presidente tivesse uma 
desconfiança. Em determinado momento, a im
prensa deu a entender que eu estava sendo fiscali
zado ·dentro da ... A revísta Veja publicou uma 
fotografia em que era posto COmO-úm fiscal do 
Ministro Aníbal Teixeira. Efltão, ·quero mostrar a 
esta comissão, também, documentos que eviden
ciam o_utra coisa, porque,. algumas vezes, o Presi
dente me deu uma delegação para distribuir 6 
bilhões de recursos para os municípios. 

Adotei o sistema do computador e apliquei uma 
fórmula que permitia distribuir proporcionalmen
te ao fundo ~e participação de cada município. 
Foi nessa vez que o Presidente me_ deu esse poder. 
De outra vez o Presidente me deu poder de distri
buir as verbas relativas ao programa Nova Fron
teira, que era um programa imaginado por nós 
para evitar que esses estados que, estão rece-
bendo uma migração muito grande, tendo cida
des que multiplicam sua população de ano a ano, 
pudessem receber recursos. 

Dessa vez o Presidente me permitiu aplicar 2 
bilhões e 100. Reuni os governadores desses esta
dos, independente de posição, e pedi que eles 
estabelecessem o critério da distnbuição desses 
recursos; eles me_ passaram um telex e eu frz a 
distribuiÇão de acordo com a decisão_ dos Srs. 
Governadores. AJém disso, o Presidente me deu 
uma delegação para distribuir 1 bilhão de cruza
dos. Nunca usei isso, fui tentado a usar durante 
a seca verde, quando os governadores do Nor
deste, angustiados, precisaram e ó Presidente es
tava no México; mas nunca usei isso, porque sei 
o que é a responsabilidade, realmente, quando 
é entregue a uma pessoa. Tivesse eu má fé ou 
a intenção de beneficiar qualquer grupo, eu usaria 
essas delegações de 2 bilhões e meio, que eu 
não usei, e que todos os ministros fazem _com 
a maior alegria. 

Vou passar à comissão também o telex dos 
governadores que fazem a distribUição das verbas. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Feri"éitay
A Presidência pede a V. Ex" que, se lhe for possível 
agora, faça a referência, para efeito dos noss_os 
registras, ao número de ambos os decretos, a]iás, 
de um só; o outro não chegou a sair, não é? 
Apenas o primeiro" chegou a ser publicado. 

O SR_ANfBAL TEIXEIRA- Eu mando o origi
nal ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Perfeitamente. A Presidência detennina à secre
taria que anote, para efeito de tomada de provi
dências. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. relator, eu 
queria fazer um aparte a V. Ex", porque estou 
perdendo o fio da meada. Falou-se muito em 

decretos, falou-se em reajustamento, falou-se _em 
lesivo, mas não Se configurou o lesivo; mas lesivo 
por que e em quê? Isso é que eu queria saber. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Enca
minho a pergunta do Senador Alexandre Costa 
ao depciente. 

- O SR. ANÍBAL--TEIXEIRA - Citei apenas um 
exemplo, Senador, da minha luta para combater 
o _déficit público, de um decreto que o Presidente 
assinou, produzido pelo Ministro do Planejamen· 
to, que depois de c_omunicado à imprensa não 
foi publicado e que propunha várias medidas para 
combater o déficit público, inclusive baixar o pa
gamento de fornecedores, porque seriã uma for
ma, como eu disse aqui, de inclusive evitar muita 
corrupção e a atitude daqueles que tentaram res
suscitar um decreto, que havia sido feito, contra
riando os interesses do erário, porque criando 
um déficit muito maior. Apenas acho que as em
presas _e_ os fornecedores têm todo o direito de 
pleitear isso; o que não é certo, realmente, é que 
esse documento chegue quase que clandestina
mente dentro da Seplan e que Se peça que ele 
não seja comunicado ao ministro. 

O SR. ALEXANDRE COSTA--'- Mas erítão, Sr. 
Relator, não se configura a palavra lesivo, porque 
sempre que se aplica a paJavra "lesivo aos interes
ses da Nação", significa o quê? Assaltar a Nação, 
roubar a- Nação, tirar da Nação aquilo que é dela; 
se açenas aumenta o déficit público, quando mui-

- -lO, passar por dma da lei, mas nunca lesivo. Como 
lesivo? Não sei nem do que se trata, estou apenas 

-acompanhando e quero continuar acompanhan· 
do, mas acompanhando corretamente, para sa· 
ber, para eu poder formar juízo. Não posso formar 
juízo sab_endo_ que se quer reduzir o déficit público 
e, por isso, se cancela um decreto-lei e se confi
gura no cancelamento dele, porque é lesivo à 
Nação. 

Não sei se o relator entendeu o que quero dizer, 
o que estou querendo saber, se pode me explicar 
bem o que estou querendo saber. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. De
poente, tenho a impressão de que se coloca uma 

- questão fundamental. O decreto, feito e publi
cado, implicaria em conseqüências da ordem de 
600 milhões de dólares, esse decreto chegou a 
existir, correto? 

O SR. ANÍBAL TEfXEIRA - Correto. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ·- F'oi Üm 
decreto assinado pelo Sr. Presidente da República, 
até porque decreto tem qUe ser assinado pelo 
Presidente. Segundo a informação de V. Ex•, foi 
à época em que era Ministro da Fazenda o Sr. 
Funaro e o do Planejamento o Sr. João-Sayad 
correto?-

0 SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Correto: 

0- SR.-RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex', 
à época,-recebeu, ou pouco depois, evidentemen
te, uma solicitação-do ainda Ministro Düson Funa
ro, de que o ajudasse - se a expressão não é 
ajudasse, colaborasse, com ele- no sentido de 
reverter e:Ste decreto,_ sustar esta situação, anular 
o decreto. 

Muito bem. Por que - para que _se responda 
A questão objetiva do Senador Alexandre Costa 
-haveria interesse em anular o decreto que fora 
baixado? Qual o aspecto, era um decreto normal, 
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era um decreto prejudicial, por-que se queria anu· 
lar o decreto? Esta é a questão. 

O SR. ALEXANDRE COSI A - Se era para 
não pagar, ou reduzir o déficit público, é com· 
preensível, mas é preciso saber se foi por reajusta· 
menta, se o reajustamento é sério ou não é sério. 
Porque com a palavra lesivo, deixa dúvidas, gera 
dúvidas, imediatamente, sobre o decreto. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Ele prejudicava 
o déficit público. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Ah, bem. Então 
ele não é lesivo. Ele não pode ser lesivo. A palavra 
lesivo tem que ser substituída por outra palavra 
Eu espero que V. Ex• -C016qUe outra palavra no 
lugar de lesivo. Ele não é lesivo à Nação, porque 
a Nação pagar o que deve, é obrigação. t. absolu· 
tamente uma obrigação. O que se precisa é saber 
se o que a Nação deve é exatamente aquilo. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
a questão_é outra. Então, ai, eu faço uma pergunta. 
Se o decreto estava certo, então por que revo
gá-lo? Faço es-41 questão a9 depoente. Ou o de
creto não estava adequado. Ou estava certo ou 
não estava. Se V. Ex• entendeu Como uma medida 
correta, da sua parte, somar-se ao Ministro da 
Fazenda, que propusera o decreto, e que, depois, 
queria vê-lo revogado, se V. EX se somou a ele, 
e foi ao Presidente da República para revogar o 
decreto, estava querendo revogar o decreto por 
quê? Se ele era certo, não havia por que revogá-lo. 
Se-ele não era certo, tinha que-revogar. 

O SR. PRESIDENTE (Jo'sé tgnãcio Fei"ieira)-
V. Ex• terá entendido a pergunta do emir::tente Se-
nador Carlos Chiarelli: Apenas queria passar a 
palavra ao eminente Senador Mansueto de Lavor, 
que tem alguma coisa pertinente a dizer. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não, é por
que· o ilustre depoente acaba de afirmar que, tão 
logo assumiu a Seplan, o Ministro Funaro lhe 
pediu que atuasse, junto ao Presidente, no sentido 
de que o Presidente revogasse um decreto, por· 
que era um d~creto errado. Não foi isto? Um de
creto errado e lesivo ao inter~sse público. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -- Leviso, não no 
sentido em que se refere o Senador; prejudicava 
o déficit. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Prejudicava 
o déficit? 

. O SR. ANÍBAL TEIXEIRA ....:.-Prejudicava, EX" 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Porque se 
fosse pura e simplesmente um decreto para cobrir 
dívida pública, não tinha nada de errado nem tinha 
nada de lesivo, e era -obrigação do Ministro honrar 
isto, __ e não revogar o decreto. Agora, a minha 
pergunta, para -não avançar sem tirar esta dúvída, 
ê:_qual era, realmente, o conteúdo c!~ste decreto, 
tratava de quê? Falou-se de fornecedOres, o que 
ele continha? Qual era o conteúdo deste decreto? 

O SR. PRESIDENTE (Jósé lgnácio Ferreira)-
V. Ex• tem, então, duas perguntas: a do eminente 
Senador Carlos Chiarelli e a do eminente Senador 
Mansile"to de Lavor. V. EX' tem a palavra. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - O conteúdo do 
decreto era regulando fornecimentos ao estada 
Era simples. Depois, vou trazer a esta Casa como 
teve que ser feito posteriormente, pois permitia 
muitas interpretações, e era prejudicial, realmente. 
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Criava uin déficit púbHco muito grande para o 
Estado. 

Citei isto aqui como üm exemplo para mostrar 
como o não pagamento acaba fazendo com que 
as pessoas derivem o seu esforço para as corre
ções. É um outro problema s_ério. O GoVerná deve 
pagar as suas contas, porque, senão, efetivamente 
as pessoas que não recebem acabam batalhando 
para conseguir correções que possam compen
sá-las. 

Então, dei o exemplo disso aqui para mostrar 
o que ocorria. E quero dizer mais: u_m dos desen
tendimentos meus com o Dr. Michal Gartenkraut 
é que ele pedia que lhe entregasse os processos 
para serem despachados_ditetamente com o Pre· 
sidente, porque eu trazia-alguns que não davam 
tempo de ser despachados. Negava-me a isso, 
exatamente porque sabia da responsabilidade que 
tinha perante o Presidente de informá~IO das cai· 
sas. 

EritãO, atribuo muito a essa lealdade de não 
abrir mão disso, de _entregar processos para se~ 
rem levados diretamente ao Presidente, sob a ale· 
gação de que não havia tempo para despacho, 
os desentendimentos. 

O SR. ALEXANDRE <:QSTA- Então, Sr. Prosi· 
dente, quero apenas concluir para ver se com· 
preendi agora. 

Os Ministros anteriores, que eram ·a Ministro 
Dílson Funaro e o Ministro João Sayad, assinaram 
um decreto em que a Nação se comprometia 
a pagar as dívidas dos estados. 

O SR. ANfeAL TEIXEIRA- Não, Senador. Não 
eram as dívidas_ dos estados, era um esquema 
de reajuste de serviços ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Reajuste aos 
estados. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, não era aos 
estados. Nesse segundo decreto, que é ainda mais 
grave, porque no primeiro obrigava apenas a 
União ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA .:.._ Eram obriga~ 
ções, eram compromissos, logo era o dinheiro. 

O SR. ANÍBAL TEIXE1RA- Eram compromis
sos. Nesse segundo, a coisa era tão ampla que 
obrigava os estados e municípios também a faze~ 
rem as mesmas concessões. 

O SR. ALEXANDRE COSTA --t:erto. Depois 
verificaram que o mOntante era tão grande que 
a Nação não poderia arcar com esse compro-
misso ... 

O SR. ANÍBAL TEIXEJRA - Beatamente._ 

O SR. ALEXANDRE ·coSTA- ... sob pena 
do déficit público creScei" ainda mais. É justa-
mente isso, não é? - -

Logo, não s_e configurava e nem poderia acre· 
ditar que o Ministro Dílson Funaro, tampouco o 
MinistrOJoão_Sayad iriam assinar um decreto me~ 
nos honesto, menos sério. 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Não, era um erro 
técnico do decreto. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Era um erro 
técnico. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Mas era um dispo 
sitivo que geraria um grande déficit público. 

O SR. ALEXANDRE COSTA ~ Geraria um 
grande défidt. Está b~m dare, agora, que_ o lesivo 
não se configura da forma como ficou no ar para 
beneficiar a ninguém. Beneficiaria os estados bra
sileiros e, depois, foi verificado que a Nação não 
_tinha condiÇões de arcar com os compromissos 
que o decreto havia concedido. É justamente isso, 
não é? 

Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR PRESIDENTE (José Jgnádo Ferreira)-
V. 2x" tem a palavra. 

O SR MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presi
dente, o depoente afirma...:... é a qU_estaO -do decre
to ainda, só para não passarmos à frente sem 
esclarecimento sobre !ss_o.:Já. dou a palavra ao 
relator- que o segundo decreto foi uma_ tentati_va 
de retornar aquela iniciativa do primeiro decreto, 
que resultava em um déficit de 600 milhões de 
dólares. 36 que o segundo resultava em um au· 
menta do déficit de três bilhõ_es de dólares. 

A autoria do segundo decreto é conhecida: é 
da parte do ~r.: Michal Gartenkraut. V. EX" afirmou 
isso. · - · · 

~- O SR. ANÍBAL TElXE.IRA-Posso__interromper? 
O Dr. Michal Gartenkraut entregOu isso a um Jurí
dico. Ele deveria esdarecer de onde é, quem redi· 
giu isso. 

. o·sR. MANSUETO DE LAVOR- Sim, partiu 
dele? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Partiu dele entregar 
a um jurista. . 

O SR: MANSUETO bê LAVOR-- E V. Ex' disse 
que isso fcii uma segunda lentativa. Então, pratica
mente; -deixa à_ conclusão de que a primeira tenta· 
tiva do decreto, qUe já estava assinada por Dílson 
Ftlhaio, também teria p.litido do Secretário·Gerat. 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Não, peço descul
pas, mas não cometeria essa injustiça. Pode ter 
sido realmente. mas obrigatoriamente não con
duz a esse fato. 

O SR7v\ANSUETO DE i.A VOR - Não condUz. 

o SR. A1'fÍB~L TEIXEIRA-:- Não conduZ a ess,e 
fato. 

0-SR. MANSUETO DE LAVOR ~ Est.l bom. 
Muito obrigado. 

O SR. JUf AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, 
sobr~ essa questão, ainda, gostaria apenas de 
-complementar ... 

O SR. PRESIDENTE (Jõsé-lgnácio Ferreira)-
V. Ex' tem a palavra, Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT ft.HY MAGALHÃES- ... sobre essa 
questão do decreto, porque o depoente falou que 
esse decreto, o primeiro seria prejudicial ao déficit 
público, da ordem de 600 milhões; o segundo, 
três_bJ1hões de cruzados, de dólares; e falou tam
bém que isso daí seria uma questão de as empre
sas procurarem reajustes por falta de pagamento. 
As empresas, normalmente, quando não rece
biam os recursos, logicamente procuravam auto
defend!?r:-se através de (orma_s de reajustes. Se 
is1o é verídico, se essa informação é correta -
veridico é um termo errado - mas, se é correta 
eSsa informação, realmente, é um decreto lesivo 
ao interesse público, que beneficia o interesse 
da empresa e não o interesse público. 
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O SR. AN(BAL TEIXEIRA ~ Aliás, é esse o 
_ parecer do Consultor Jurídlc.o. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Então, o termo_ 
"lesivo" está correto. 

O SR. _&El.ATOR (Ç;ulos Chíarelli) - Exata· 
mente, para elucidar: ao falar sobre esse__ctssunto, 
citouY._Ex•. textualmente, um parecer da Consul
taria Jurídica._ Cometo? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Correto. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare \li)- Os termos 
emitidos e emanados da Consultaria Jurídica têm 
o seu aVal? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Essa matéria não -
foi trazida ao meu -conhecimento; tem o meu aval. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiar.elli)- Concorda 
V. Ex com _C?_ p_arec~r da Cons~ltoria Jurídica?_ 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Plenamente. 

O sR: RELATOR (Carlos ChiaçellO :- _Ê essa 
a sua oPiri.i~oT 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - 0 Consultor Jurí
dico é pessoa de minha confiança, tanto que foi 
afastado imediatamente, _tão logo .entrou o novo 
ministro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
pediria que Se arieXéissé ·ao -proCesso o parecer 
da Consultaria Jurídica, porque é onde está quali
ficado o conceito que v: Ex• tem "do decreto, e 
que di.-. claramente do s"eil caráter prejudiCial. 

O SR. ITAMAR FRANCO- S'i'~ PreSidente, ... 

d SR. PRE:SIDENTE (José [gnácio Ferreira)
APenas o SenadOr Itamar Franco ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Só queria ficar na 
linha de raciocfnio, Sr. PreSidente Nobre Ministro 
no início de sua fala, V. Ex" deu muita ênfase 
a isso,_ e_ _gostaria de saber a qual decreto que 
se refere; _que é o ch_amado documento alfa .c;1e ... 

-o SR. PRESIDENTE _(José lgnácio) - Som, 
.al. Som .. 

__ O SR. ITAMAR FRANCO- ... há esse decreto, 
o __ alfa de três bilhões de dólares, esse decreto 
que não foi aprovado pelo Presidente, nUDC:a foi 
pUbliCado. Mas, V. Ex' falou o seguinte, salvo inter
pretação diferenciada de- minha parie: o P-resi~ 
dente assínou um decreto contendo 1_4 ilegali~ 
dades. Ê verdade? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Quando foi apro
vado, no Congresso,--o orçamento, foi feito um 
decreto de contenção, na verdade, para cortar 
alguns programas sociais e também c;~lguns pro
gramas de ordem geral. Esse decreto foi _tão mal· 
feito_ que contém cerca de 14 ilegalidades, matéria 
que não era possfvel ser extinta pelo Presidente, 
fundos especiais que são suplemeritados pelo 
Congresso. Posso passar, depois, um estudo s_o.. 
bre isto. Eu não trouxe esses _dados, .. 

O SR. IT Afv\AR FRANCO - Quem·- induziu o 
Senhor Presidente da República a esta ilega!ida· 
de? 

O SR. Af':iíBAL TEIXEIRA - A velha- intriga de 
que eu havia vindo ao Congresso - o que acho 
normal- e, aqui, pleiteado recursos para progra
mas; e a opinião do Deputado João Alves está 
bem caracterizada no (lltimo depoimento que ele 
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deu. Creio ser legitimo um ministro vir ao Con
gresso - e é o tetto ~ em vez de o burocrata 
não vir ao Congresso, ele vir e pleitear; no Con
gresso, as coisas. Então, foi no uso dessa atuação 
normal que foi feito isso: e baseado numa intriga 
de que nós havíamos superdimensfonado alguns 
programas, porque esses programas já haviam 
sido cortado antes, também arbitrariamente, e 
que se fez esse decreto; de_creto tão malfeito; Por 
isso digo que, efetivamente, em matéria orçamen
tária, o Dr. Michal Gartenkraut e a sua assessoria 
entendem muito pouco. E se os Senhores sena
dores quisessem aprofundar nesse assunto, eu 
gostaria que ouvissem aqui - é uma sugestão, 
e não sei se a posso fazer - o antigo diretor 
da SOF; Secretário da SOF; que, inClusive, fOi 
o homem que mais batalhou pela unificação do 
orçamento,_ que ê, na prática, a entrega da sobe~ 
rania orçamentária ao Congressb brasileiro. O ato 
mais iriiportante, na minha gestão, foi efetivamen
te, a unificação do orçamento, que ê, na prática, 
a entrega da soberania orçamentária ao Congres
so brasileiro. 

O ato mais importante, eietivamente, na niinha 
gestão foi a unificação do orçamento, a entrega 
efetiva. Verificamos, em todo o mundo, que se 
exerce o poder quando se tem realmente_o domí
nio da Lei de Meios; e ela estava manejada através 
de artificias, emissões que eram feitas sem autori
zação do Congresso, esta sim, pelo Banco Central. 
A Lei de Meios, que foi votada pelo Congresso, 
espelha uma nova filosOfia, democrática, aberta, 
decidida, onde até o SNJ figura _dentro do orça
mento. 

Acho que é importante para esta comissão, já 
que a matéria orçamentária tem sidO muito_discu
tida e tem tido uma importância muito grande 
a partir de agora para o Senado, para o Congresso 
em geral, que se ouça aqui esse homem que 
conduziu a unificação do orçamento. 

O SR ITAMAR FRANCO- EU gOStária de fiCar 
nessa parte macroeconômica. 

Primeiro, insisti e vóli ·aaQUi a pouco ·chegar 
a um ponto em que V. Ex' se refere com muita 
ênfase e que, em parte, Sr. Ministro, o Cotlgresso 
Nacional foi induzido a aprovar, em primeiro lugar, 
um orçamento com uma_ inflação· de 60% e V. 
Ex~ tem conhecimento disso. Posteriormente, ve
rificando que essa inflação era de uma irrealidade 
absurda, foi ehviado ao CongressO Nacional um 
novo orçamento estimando-se uma inflação d~ 
120% e, a partir dessa estimativa de inflação de 
120% para o anO de 1988 é preCISo fiCéi.r- b"em 
-claro aqui é que o Congresso Nacional aprovou 
o orçamento. 

Veja V. Ex•, que quando fala em orçamento 
unificado não é verdade que o COngresso tenha 
aprovado o orçamento unificado. O COngresso 
aprovou o chamado orçamento fiscal, mas não 
aprovou o orçamento das empresas estatais, não 
aprovou o orçamento da Previdência Soda!. Essa 
unificação se processou através de um ato do 
Executivo, não através de um ato _do Legislativo. 
Concordamos com V. Ex', pois já foi um Depu
tado. Precisamos ter, sim, mas ainda não tivemos 
- que fique bem claro aqui - porque quando 
se diz que o CongresSo "aprovou--o-orÇãtnentõ 
unificado não é real. Aprovamos o orçamento fis
cal, somente o orçamento fiscal, uma estimativa 
que terá de ser modificada e possivelmente terá 

que-ser-envia-do um noVo-btÇ:ameii.tci ao- ton-
gres_so Nacional, porque aprovamos sob uma esti~ 
mativã de" T20% e V. Ex• sabe que isso é um 
absurdo, Já estamos com uma inflação muito 
malar' do que o orçamento aprovado pelo Con
gresso. 

Primeiro, o COngresso não aprovou o orçamen
to unifiCado. Não estou dizendo que V. Ex' não 
o defende, sei que o defende, mas não o aprova
mos; aprovamos o orçamento fiscal, primeiro de 
60%, depois com uma inflaç-ão de 120%. 

Queria insistir~ num ponto, pofque aCho que 
essa parte da politica macroecon6mica do Gover
no ....:... e nós temos que aproveitar aqui a presença 
de um ex-Ministro .de Estado - é fundamental 

·para ·o-s triibãlhos deSta- cOmiSsão, sobretudO -em 
relação ao orçamento, que é um dos fundamen
tos da existência do Legislativo. Só não entendo, 

-Sr. Ministro, e tive ocasião de dizer isto ao seu 
chefe de gabinete, porque v. Ex- e um homem 
que hoje está sofrendo todas as amarguras, todos 
os r;ombates, toda a exe.cração em função de 
certos assuntos, mas não entendo como V. Ex' 
um -secretário-geral, e em relação a ele V. -Ex' 
era indiferente como· acabou de dizer, no início 
e esse homem continuava secretário-geral? V. Ex• 
ia ao Presidente da República e o-chefe da Nação 
lhe dizia é incrível! que a_l_guém falava da sua ação 
administrativa. O Presidente não esclarecia quem 
é-que falaVa a a sua ação administrativa. O Presi
dente foi induzido a assinar um decreto com 14 
ilegalidades, que V. Ex' confirma. 

Então, é esse descalabro da administração pú
blica que não s_e pode entender neste País: o se
cretário-geral que não merecia a confiança do 
ministro e aí vem uma pergunta objetiva que te
mos tentado tirar de todos os depoentes_ e não 
conseguimos, inclusive de V. Ex.a qual era a força 
que mantinha esse secretário~geral? Quem era 
o homem? Será que há medo de se dizer quem 
era esse homem? Porque, aqui dentro desta sala, 
o Sr._C:hefe de Gabinete, Dr. Lúcio Veríssimo, dis
se-me que esse homem foi indicado pelo Dr. Mu
rad e parece que todo mundo tem medo de dizer. 
Não temos nada com o Dr. Murad, mas ele foi 

· ou não indiCado pelo Dr. Murad? Era a primeira 
pergunta, porque o seu chefe de gabinet~ disse, 
quando eu pergun~ei _que tinha certeza. Está no 
depoim~nto dele. Então esse secretário era man~ 
tido e V. Ex• sabia como homellJ de administração 
pública e privada, que algo não se passava bem 
na sua administração, e o· secretário-geral, apesar 
de ser um brasileiro naturalizado, era de qualquer 
forrriã o substltuto eventual de v. Ex', então' era 
um -ho'ffiein fOrte, coritinuâva .secretário e V. Ex• 
ouvia isso do Presidente da República e conti
nwava ministro. 

Ministro, por favor, nós gostaríamos de descer 
"'"Já -a a pâ.rte macro- para micro, porque sincera
. mente_ não dá para compreender, V. Ex' deixa 
o ministério e à secretário-geral vai ser indicado 
para no eX!-erior negoci<!-r. em nome da Nação 
brasileira e dizia aquf que não podia assumir o 
ministério porque era uni brasileiro naturalizado. 
A hipocrisia administrativa, já tive ocasião de dizer 
aqui, não pode assumir ·o Ministério mas pode 
negociar em nome do governo estrangeiro sobre 

· a nossa dívida externa? Que força tinha o seCre
tário a· que deduzia o Presidente da República 
ao dizer a V. Ex" todas essas coisas que eu anotei 
aqui, e nunca lhe dava, a expressão não é minha 
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mas de V. Ex:', nem a· Presidente da República 
dava o nome aos bois, Então, eu gostaria de me 
situar nesta parte micro para, depois voltar à parte 
macro. Sr. Ministro, é preciso que alguém tenha 
uma força. V. Ex' diz que o Ministro que trabalhou 
na Casa CiVIl tinha amizade com o Dr. Murad, 
o Ministro tinha amizãde com o General Ivan, e 
V. Ex• como ministro continuava ministro, conti
nuava aceitando o Sr. secretário-_geral? Quem é 
que o mantinha Sr. Ministro? 

O SR. ANÍBAL TED<EJRA - Por três vezes eu 
pedia ao Presidente que autorizasse a substituição 
do Michal e ele me pediu prazo porque iria arranjar 
um lugar para o Michal. Falou no Banco Central 
em outro órgão e me pediu paciência e com
preensão, e eu tenho uma formação i'nineira de 
pessoa que tenta conciliar o que as vezes é quase 
inconciliável. Mas foi um erro, eu devia ter deixado 
o ministério e_ aprendi · 1ma licat:' na minha vida, 
~ gente aprende as lições pagando um alto preço. 
E preferível não ser ministro do que ser ministro 
com essas limitações. 

O "SR. ITAMAR FRANCO ..:.._ Vejá V. Ex• o que 
diz o sr. sec.retário-geraTv: Ex·-diZ- Que em face 

-da sua formação mineira e por ser mineiro manti
nha. "É assim que se gerar o déficit público e 
foi no exposto acima que no final de 87 e eu 
vou me referir isto daqui há pouco e foi debátido 
com o nobre relator mas eu quero_ voltar ao caso 
foi enviado ao Congresso Nacional uma lei de 
excesso para que se pudesse pagar o funciona
lismo, excesso de; arrecadação que não existia 
e foi aprovado pelo Congresso, a fonte desta lei 
está lá escrita, fonte 44 - títulos do TesourO~. 
E agora vem o mais grave: SI-: Ministro, continua 
o dr. secretário-geral de V. Ex•, ''não recordo de 
outra ocasião em que se tinha ocorrido fato seme
lhante, ou seja, para pagar pessoal houve a neces
sidade de se. lançar títulos do T escuro no ·merca
do, porque a reserva de contingência que deveria 
ser usada para suplementar outras rubricas esta
vam sendo usadas··. 

O SR.-ANÍBAL TEIXEIRA~A reseiVa de contiiJ- _ 
gênda não darla nem para 10% do:5 compro
f!:1is~os :de pessoal._ 

O SR IT Af'.otA.R FRANCO - Ele é que diz isso, 
não eu. 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Desculpe-me. 

O SR ITAMAR FRANCO - Estou lendO; se 
dava ou não dava- ele é que disse e que nunca 
foi usado. Então, o secretário-geral afirma isso 
aqui. e sinceramente, Sr. Pr"esidente, nós vamos 
ter que fazer uma acareação entre o nobre Minis
tro e o Dr, Michal, eu não tenho dúvidas _em soli
citar a V. EX' issO já de prOnto. Mas veja V. Ex• 
Sr. Ministro, quanto da interpelaçãO da mensagem 
ao CongresSo Naciónâl, e ell_ até pêns_ei_ que V. 
EX' estava .com uma -men"sagem e o relator com 
outra, mas tive ocasião de verificar que é a mesma 
mensagem que tomou, na Casa o n~ 264. E aí 
volto eu à parte macroecon6mica. Fica o Poder 
Executivo e baseando-me também no que diz 
o_ secretário-geral autorizado a <Wrir créditos .su
plementares ou_ orçãrrlentO da União até Q l_in1ite 
de 105 bilhões de cruzados, utilizando os recurs_os _ 
oriundos do título de responsabilidade do T eso_uro 
Nacional. 
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A pergunta a V. Ex• é a seguinte: esses títulos mente é"inct'íVel, quatorze ilegalidades foram assi-
já tinham sido lançados ou o foram apôs o Con- nadas pelo Presidente da Républica. 
gresso Nacional? _ O Senador Alexandre Costa- pergunta: O Pre-

OSR.ANÍBAL TEIXEIRA~Nãoposs_orespon- sidente da República que assina 1_4 ilegalidades 
der a essa pergunta, porque realmente não tinha foi elevado a quê? Foi elevado a um tolo. Por 
acesso à emissão desses títulos. Não sei se esta:- quem? Jsto _é que tem de_ ser esdarecido. Essa 
vam lançados. o Ministério ela Fazenda é que p~ssoa é que .ter:n de dizer poi'que levou o Presi
controlava essa emissão de titlJlos. dente da Republica a, um ato de deslealdade para 

___ -com Sua Excelên_c_ia, porque ele não é obrigado 
O SR. ITAMAR FRANCO c--_Mas veja V. Ex· a saber de economia, assinar um decreto come-

que a exposição de_ motivos é assinada por V. tendo 14 ne~alidades. 
Ex" pedindo esse valor. Não é verdade? A expo~ Sr. MinistrO Aníbal Teixeira esse é um dos fun-

s~~f::h ~eap:~tid~~:t ~~d~~R~~~bpl~:i1~~~~~~=~~~~ ~~~f;:: !~~~~,C~óm~s~~U~use~~~~ ::a a~=~~~ 
v:~ d~rg:~i~e~n c~vil ~o ~o~g~r~~S~r~~c%~~~~~~~ deixou de aparecer uma pasta~ daqui há pouco 

nós vamos eritfar em outros problemas de valén
tão, V. Ex• diz que não sabe se- esses títulos jã 

h d I cia etc. mas aqui já justifica a ação desta comis-
tin am si o ançados antes ou depois da mensa~ são. E Sr. Presidente, eu inSistócom OSr.Minístro. 
gem ao Congresso Nacional. E aí talvez a informa~ Sr. Ministro quem é que mantinha 0 secretário-
ção do secretário-gera/ que, ao que parece, sabe~ geral? Era 0 Presidente da República por quem 
ria melhor do que V. Ex• Por que ele diz qu~ ele foi nomeado? Eram os hermeneutas da asses-
não poderia ser utilizado c_om_o exCe$SO de a:rreca- seria do Sr. Presidente da República? Que força, 
dação? V. Ex" continua dizerido_ que não sabia - se V. Ex" pediU que tirasse e o Presídente pediu 
se esses titulas já tinham sido _lançados... paciê-ncia, porque esse homem era mantido? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Na verdade, aqui Quem o mantinha? Era o Presídente da Repú-
nesta lei não se menciona excesso de arreca~ blica? Era o Dr. Murad? Era o General Ivan? Era 
dação. o o o Ministro Ronaldo Costa Couto? Quem, Ministro? 

O SR ITAMAR FRANCO-=-_N_ã_o, ela_ n.;o rnen~ 
cion_a, mas provarei a V. Ex- que ela induziu o 
COrigresso Nacional a um erro. Por isto pergunto 
primeiro: os lânçamentos do T escurO Nacional 
foram antes ou depois da mensagem? V. Ex• diz 
que não sabe. 

O SR. ANIBAL TEIXEIRA -,- Não sei. 

O SR. ITAMAR FRANCO - E isso é nossa: 
obrigação como parlamentar. E V. Ex' já (oi parla~ 
mentar. O art. 43 é b<ls.tante claro, (Fa!J:la na Gra
vaçã-o) V. Ex- diz que _não havia_m ::;ido lançados. 
Então, veja V. Ex" a Qravidade di&so~E aí o ·con~ 
gresso Nacional foi induzido rea)m~nte á um erro. 

O que diz o art. 43 invOcado Pelo próprio Presi
dente da República? Q_ue a abert_ura de créditos 
suplementares e especiais depende, Srs. Senado
res, da existência d"~uecursos disponiveis para 
ocorrer a despesa. Não havia. E só Sé -deu poste
rionnente. Então, não Se pi:ldia 1nvoéãr 6 Con- _ 
gresso Nacional- e aí, quando o secretário-geral 
falou em ··excesso de c;;rrecadação"; ele fez ques
tão de dizer isso aqui estâ realmente provado que 
o Congresso NãCíonal fo_i imh..1zído _a um-erro e 
o próprio Senhor Presidente da República, porque 
os títulos só foram lançados ao mercado após 
aprovação do Coilgre556 Nacional, contrariando 
o art. 43 da lei. 

S_ó para terminc~r o raCiodnio,_ Veja V. Ex-' que 
não é crivei, por mais que se possa pensar na 
nação pacífica de V. Ex", nação do Senhor Pr.e~
dente da República, que essa desorganização in
terna permanecesse em um dos setores mais im- ·-·
portantes da administração pública brasileira, que 
é a Secre~iia" de Planejamento da Presid~ncia 
da República. O secre__táfio_.;-geral que rião obede
cia às suas ordens; o sec~tário-geral que tinha 
uma ação, não se sabe, uma força. teremos de 
descobrir essa força aqui dentro, o Presidente da 
República dizia_a6 MinistrQ que intrigas ~rarry leva
das a ele, que era levado a a:;sinar um decreto 
imaginem, meus Sts. V. Ex" disse isso;- que real-

J:: preciso que--V. Ex' diga isso e eu não invoco 
o juram_ento que __ V. Ex~ fez porque não seria 
predso, mas eu achO qUe é hora de n6S abrirmos 
uma picada pa_ra _desvendar o que se passava 
na Secretaria de Planejamento da Presidénda da 
RePública. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - O próprio Presi
dente, quando fez_ um apelo para que eu_ convi
vesse mais tempo com o Michal. apoiou a pre

- senÇà dO Michal, pelo menos pediu um tempo 
para substituí-lo. Agora, o Michal foi uma indlca

._ção do pr. Jorge Murad, a .minha indicação era 
o Qr. _Ç~arlos Messa qUe, na época, era diretor 
do Banco de Desenvolvimento na área social, _era 
o meu candidato a secretário·g~ral. 

O SR._lTAMAR FRANCO~Sr; Pres_idente, ape
nás uma última intervenção, ainda nesta fase a 
tndk8ção d6 Dr. Michal foi do Dr. Jorge Murad?_ 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Foi ele que. me 
Ialb~:J pela primeira ve:o:: como um elemento que 
complementaria o me;u <rabalho e me fez essa 
indicação. 

O SR. ITAJII\AR FRANCO- Foi m_uito impor
tante a sincéi'ídade de V. Ex", n.ão só dizendo o 
nome-dO Dr. Jorge Murad dizendo que ele comw 
plementaria o trabalho de V. Ex', que afinal aCabou 
atrapalhando, e mais uma vez o nome do Dr. 
Jorge Murad aparece como uma indjc~ção posi
tiva, uma indicação de quem o indícou_e, é apenas 
uma ilação não estou afirmançlo __ é quem o man
tinha no cargo de secretário-geral. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre ira) -
Diante dessa sua resposta; a: Presidência indaga 
_de_~Y- Ex• se verificou, no curso desse conflito 
que havia entre V. Ex" e_ o então secretário-geral 
do seu ministério, que havia gestões do Sr. Jorge 
.Murad no sentido de· mantê-lo no ministério, quer 
dizer, a resistência a cjue ele saísse partia também 
do Dr. Jorge Murad. Se V. Ex• detectou sinais 
concreto_s de que a resistência a que ele saísse 
da secretaria-geral partia do Dr. Jorge Murad. 
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O SR. ANíBAL_ TEIXEIRA - Seria uma supo
sição. 

O SR. P~ESIDENTE (Jos_é lgnácio. Ferreira)
Não uma suposição, eu pergunto sinais concre
tos, porque suposição nao nos interessa. 

O SR. ANÍBAL TEJXEIRI\- F'ato concreto eu, 
realmente, não o tenho. 

b S~. P-RESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Mas V. Ex' constatava, j)or" exemplo, cantataS per
manentes do Dr. Uartenkraut com o O.r. ,Jprge 
Murad? Isso seriam sin_ajs dos vínculos que havia 
entre eles e é esse sinal que eu peço a V. Ex" 
ql'e o indique se efetivamente o detectoL,J. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Exístia. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Quer dizer, V. Ex• verific_aya_que haviam constantes 
cantatas do Dr. G.arterikraut com o Dr. Murad 
no curso desse& _ej)ísódios em que V. Ex:' se atrita
va com o Dr. Gartenkraut? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA-:- Sim, eu tinha Can
tatas porque tinha trabalhado, inclusive com o 
próprio Murad. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
Houve, Dr. Aníbal L- alg1.1rn conta to de V. Ex.• com 
o Dr. Murad, instando junto a ele no s~ntido de 
que distendesse um_ pouco aquele empenho que 
ele tinha na manutenção do Dr._ Gartenkraut V. 
Ex- chegou a .se entrevistar com o Dr. M1.,1rad e 
contatar com ele a respeito? 

O SR: ANÍBAL TEIXEIRA- Eu ~om~~tei uma 
vez isso com o Murad que fez um apelo, para 
teritar uri1a compatibilização semelhante a que 
o Presidente me fez. 

O SR. PRESiDENTE (José l9nácio Ferreira) -
Perfeito. O prôprto Dr. Jorge Murad? 

O SR. ANIBAL TEIX!;IRA- É. 

O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente, 
eu 9-astarla; diante 'da colocação qÜe v. Ex" fez 
e da respóstã dada pelo depoente,- de expor o 
segointe: nós ficamos c:om uma resposta no ar. 
Não pode o Dr. Aníbal Teixeira afirmar, perante 
esta Comiss,ão, quem teria levado o decreto que 
Sr. Presidente_i:tssiriou. Mas, agora, pelas informa
ções que nos chegam, pela posição que ele dá 
das ligaç:_õ_es tidas entre o Dr. Michal e o Dr.Jorge 
Murad, eu recebo, eu tiro-:- é ~ma _ilação minha 
-essas conclusões, mas gostaria_que o depoente 
dissesse se ele não sentiu assim tambéÍTl.. na épo
ca, já que ele sabia dessas ligações,. que aqgdito 
que não fossern_só na parte de intrigas, mas talvez 
tenha sido exatamente o veio, pelo qual, chegou 
às mãos do senbor Presidente d_a República esse 
decreto. Eu fiquei aqui sem saber e acho que 
a Comissão tem que saber como foi parar, nas 
mãos do Senhor Presidente, esse decreto. 

Então, _a pergu_nta que eu faço ao depoente, 
e esta que _eu tafiibém tiro e qUe chego a esta 
conclusão; que, se é o elemento que foi indicado 
por ele, que segllndo diz o depoente, o senhor 
Presidente da Repúbfi<::a mantinha-o; e· que, se 
ele mantinha, era exatamente porque a presença 
do Sr. Jorge Murad cOntinuava a solicitar do Se
nhor Presidente, porque já o havia indicado, a 
sua permanência. E se chega às suas mãos esse 
decreto que ele não soube precisar por quem; 
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eu chego à conclusão e eu perguntaria aqui a 
ele. que estava mais em cantata, pois tratavawse 
de _um assunto ligado à sua Secretaria, ao seu 
Ministério, -se ele não sentiu também que seria 
esse o veio, o caminho que fez com que chegasse 
às mãos do Senhor Presidente da República ess_e _ 
decreto? 

O SR. ANÍBAL TEI)(ETRA _:Ilustre Senador, 
V. Ex' vai me desculpar, mas isso ocorreu no 
começo da minha gestão _e eU não tinha ainda 
tomado pé da situação. EU não acredito que tenha 
havido essa conexão. Eu não afirmo essa cone
xão, apenas eu dei o exemplo aqui do Sr. Michal 
que não era tão preocupado com o c:l.éficit Público, 
como quis fazer crer a esta Casa. 

Mas, isso aconteceu logo no infclo da minha 
gestão. Pode até_ ter sido que o prôprio Ministro 
Funaro tenha feito o decreto. Eu realmente não 
quero ·questionar isso. -o Presidente não se lembra 
quem fez o decreto, apenas o Presidente ficou 
preocupado em fazer Imediatamente _a correção 
desse decreto. 

O SR. MENDES CANALE- EU.ãCho fsso_ mui
to importante, porque um decreto, como e_sse, 
não é um decreto de alg~ns __ poucos cruzados. 
Como o Sr. Presidente- não ·se lembra? Nã_o fez 
referência ao Sr. Ministro do -Plal-tejamento que 
estava entrando, que tinha assinado esse decreto 
trazido por alguém, feito po_r alguém, elaborado 
poralguém? Não é crível a nós, rlão podemos 
absolutamente aceitar isso! Eu não aceito, V. EX' 
vai me desculpar, meu ilustre ex-Ministro do Pla
nejamento, que V. Ex~ não tivesse conhecimento 
de um decreto e_ muito menos que o Senhor Presi
dente da República tivesse dito a V. Ex• que- ele 
não se lembrava quem o havia trazido; um decreto 
dessa natureza e num valor de bilhões de dólares. 
Eil não posSo conceber Isso, acho que não entra 
na cabeça de ninguém, se me permitem a expres
são. t lamentável! 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - O decreto tinha 
a assinatura do Ministro Funaró e do Sayad QUer 
dizer, provavelmente, pode ter sido num dos espa
ços. O Presidente não se lembrou, sua Exc.elência 
disse: "Aníbal, não me lembro, realmente. Vamos 
apenas dar fim a esse decreto, -porque _esse decre
to não interessa ao País". 

O SR. MANSUETO DE-LAVOR - Sr. Presi
dente, a pergunta é dentro dessa linha. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
t ex.:itamente pof isso. O Pi-esfden-te da República, 
na ocasião, considerando a gravidade d() fato _e 
até o fato de _que o ex-Ministro Fi.mato-se- empe
nhava no sentido de ejue fosse revogado o decre
to, oYresidente da República manifestou a V. Ex~, 
na ocasião, algum propósito de que se abrisse 
uma investigação a resçieito-do episódio, ou o_ 
assunto ficou encerr-ádo pela simples revogação 
do decreto? 

O SR. ANIBAL TEIXEIRA - Não, o decreto 
ficou tido como um erro técnico, porque ele não 
discriminava: Quando se fez o novo decreto, real
mente, verificou-se que ele era um decreto de 
20 ou 30 páginas. Eu Vou trazer depois "esse decre
to aqui para a Comissão vii, -ele fãi:ia, ele permitia 
dupla interpretação, um decreto tecnicamente 
malfeito. Então, ele criava um prejuízo grande pa
ra a Nação, exatamente porejue ele era um decreto 

tecnicamente malfeito. O Presidente se empe
nhou em que nôs fizéssemos um-decreto correto, 
foram ouvidos todos os setores, todos as ôrgãos 
interessados,_as empresas estatais, para se fazer 
um decreto correto. 

0--,-S'RPRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)- -
V. Ex' tem- a palavra, Senador Mansueto de Lavor. 

-O SR MANSUETO DE LAVOR- O ilustre 
depoente afirma que esse decreto 2a foi uma ini
ciafJVa do ex-secretário Geral, sem o conheci
mento do Ministro, enquanto que, no seu depoi
mento na Câmara·, i-la Comissão de Fiscalização 
Financeira, teria afirmado que havia uma tentéltiva 
da fOrr'nação de uma Sepian paralela não sei se 
foi essa exPresSão - chefiada pelo Sr. Michal 
Gartenkraut, que inclugjve queria predominar so
bre o próprio Ministro. Eu queria que confirmasse 
essa expressão, s_e realmente houve essa informa
ção à Comissão da Câmara dos Deputados. 

O SR:"' ANfBAL TEIXEIRA- Eu nãO me lembro 
das palavras exatas, se foram essas. Eu diria que, 
efetivamente, o Sr. Michal achou que teria um 
poder maior· do que realmente tinha embora eu 
o tenha mantido, com todas as prerrogativas. Ele 
era o ·responsável por toda a máquina adminis
trativa, pela liberação de todos os recursos, pelos 
planos de aplicação, pelas prioridades na libera
ção dos recursos. Mantive todos os poderes do 
Secretário, com uma ou outra exceção que são 
realmente de menor monta. Nós tínhamos 250 
comissões, em que a Seplan tinha representa
ções, numa delas, eu-coloejuei uma outra P:esspa, 
que não foi O MfdiaJ. Mas, realmente, eu procurei 
mantê-lo em todas as posições e ele era o respon
sável, era, inclusive, o ordenador de_ despesas do 
MinLsterio. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Dr. Anibal, 
mas é --verdade que elE: ni.antinha uma atuação 
paralela dentro do ministério, ligada diretamente 
ao Planalto e não a V. EX"?. · 

O SR ANfBAL TEIXEIRA.- Uma atuação para
lela ligada diretamente -ao Plmlalto seria um exa
gero, Mas ele mantinha cantatas com o P!analto. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - HouVe uma 
portaria, em que V. Ex• tentou retirar alguns dos 

--poderes do secretário-geral. Essa portaria existiu, 
segundo já depoimentos anteriores do próprio 
ex-secretário-geral, mas ela terminou n~o entran
do-em-vigor, porque não foi publicada, O que 
é que V. Ex• "iriforTria -sobre essa portaria? Houve 
essa: tentativa de conter o excesso d~ poderes, 
ou melhor, a atuação um tanto paralela do secre
tário-geral. No fim, V. Ex• recuou, não publicando 
ã portaria. Por que isso? Ccirii cird_e'!l-de -quem? 

O SR ANfBAL TEIXEIRA- É, eu tive, na época 
em que essa Portaria foi prep"ãrada, uma irifluên
cia muito grande do U. :io, que_ era o meu chefe 
de gabinete. Então, eu 1ào quis dar àquilo uma 

--Tdéia de uma vendeta. l1sisti com o presidente. 
O presidente me disse q 1e Michal ia sair, como, 
efetivamente, depois, pec. iu demissão. Mas, rea!M 
mente, eu_ achei melhor não assinar a portaria 
naquele momento, porq Je realmente parecia 
uma hostilidade que não se justificava naquela 
época, quando eu já me & :punha inclusive a dei
xar o ministério. 
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O SR. MANSUETO DE LAVOR -Mas ela visa
va colocar o secretário-geral nos limites de sua 
atribuição. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA_- ExatamEirit::~:-

0 SR. MANSUETO DE LAVOR - E ele estava 
exorbitando. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira)
Tem a palavra o Senador José Agripino Maiac 

O SR. JOSÉ AGRJPINO MAIA C:.: Se Presidente, 
pelas respostas que foram dadas pelo Dr. Aníbal 
Teixeira ao Senador Mansueto de Lavor, eu gosta
ria de fazer uma colocação e verificar se ela é 
verdadeira. Eu perguntaria ao Dr. Aníbal se pode
ria afirmar, diante do que aqui foi dito, _que o 
Dr. Michal GartenkrautJeria amplo acesso ao Pla
nalto, porque, em função disso;poder-se-ia afir
mar que; por influência do Dr. Jorge Murad, teria 
sep-rot:essado modifica_ções orçamentárias _de li
beração_ de_ r_eçursos dentro da Seplan? Repito: 
se; por influência direta dõ-Dr. Jorge Murad,_teriam 
se processado modificações orçamentárias e libe
ração de recursos na Seplan? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - E. preciso que se 
diga que o Dr. Jorge Murad é o _secretário do 
presidente. Então, obviamente, alguns pedidos vi
nham do secretário_ do presidente, vinham direta
mente, às vezes, e vinham atravês do Michal. Mas, 
efetii.ramente, era função normal do secretário do 
presideilte encaminhar os pedidos; era uma fun
ção normal do secretário do presidente. Não havia 
nada de anormal nesse encaminhamento. 

O SR. JOSÊ AGRIPINO MAIA - Uma última 
pergunta, Dr. Aníbal: Ficou claro que havia Um 
desentendimento profundO entre V. Ex• e o Dr. 
Michal Gartenkraut. Mas, o fato ach_o que não 
foi expliCitado ainda, até porque não foi _indagado. 
Quais foram aS razões determfriçmte_s de sua de
misSáo-da Seplan? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA_- Quando eú fui para 
a Seplan, ponderei ao presidente que era uma 
missão muito honrosa, que eu tinha. N~_v~r:dade 

. ----=V. Ex"' são políticos, acho que posso_ falar isso, 
com toda a clareza - tinha dois apoiamentos, 
além do apoiamento do próprio presidente, que 
queria me fazer ministro, tinha o apoio do Gover
nador Newton Cardoso e do Governador Orestes 
Quérda. Na verdade, esse apoiameri"to, num de
terminado momento, em Minas Gerais, se deterio
rou, porqUe a pessoa que eu flavia indicad<?, _por 
questões administrativas, deixou o Governo New
ton Cardoso e, por outro lado, naquele momento, 
o Governador Orestes Quêrcia havia se manifes
tado a favor dos quatro anq_s. Então, entendi que 
não era uma corsa boa, naquele momento, per
manecer no ministério, já que também estava 
com problemas delicados de convivência dentro 
do ministério. E, nesse pêso politico e adminis
trativo, achei que era conveniente deixar o minis
tério. Falei ao presidente, quando lhe apresentei 
um plano sobre as favelas, que é _um plano que 
está sendo agora implementado, e diss_e que eu 
gostaria de lançar o programa. Sua Excelêrycia 
me disse: "Claro que você vai lançar. E por que 
não?" E eu lhe disse que talvez deixasse o minis
tério. Tenho_algumas aspirações políticas e, entre 
elas, pensava na Prefeitura de Belo Horizonte, por-
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que era urna pressão muito grande que existia 
de companheiros e que, hoje, passou a ser uma 
coisa longínqua, em função exataroente desta 
campanha que, sistematicamente, foi feita contra 
a minha pessoa. 

O SR. JUTAHY MAGALJ-IÃl;;S -Sr. Presiden
te,. .. 

O SR. PRESIDENTE (José _lgnácio Ferreira)
Parece-me que o Senador José Agripino Maia 
estava com a palavra. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA- Uma última 
indagação, Dr. Aníbal. Os pedidos -do Dr. Jorge 
Murad eram atendidos sempre c_om_ prioridade 
absoluta, ou transitavam como qualquer outro pe
dido? 

O-SR. ANÍBAL TEIXEIRA-Transitavam como 
outros pedidos e era comum o Presidente dizer: 
"Não, esse pedido não vamos atender". Quer di
zer, não havia uma prioridade absoluta, porque 
àquilo era um pedido que chegaVa ao Jorge Mu
rad, por várias fontes, não chegava a mim. Então, 
não havia prioridade p~ra esses pedidos. Eram 
tratados dentro da rotina-de deSpaCho normal. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Tem a palavra o nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

ao. deputado, que queria_um governo que tivesse 
respaldo popular. Então, a minha via de a.tuéiçii;o 
sempre foi_ esta, a de tentar ... 

-O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Não havia prio
ridade para aqueles que estavam ... 

O SR. ANIBALTEIXEIRA - Não. Não r~ um 
levantamento exato, mas atendemos algumas re
clamações até de Minas Gerais, atendendo sem
pre a que o deputado pedia. É claro que se fizemos 
uma estatística, o deputado que estâ contra o 
Governo, geralmente não procora o ministério, 
no preSsUpostO que não· vai ser atendido. Mas, 
atendi vários deputados que estavam em posição 
de dúvida oo até em posição de quatro anos. 
Não houye_ um_a discrirriinaç_ão de forma alg1,1ma. 
Até me surpreendi - esqueço-me do nome do 
deputado Que disse que conversei tudo muito 
bem~ ~ âepois meu chefe de gabinete chamou-o 
num canto e conversou sobre o problema dos 
quatro anos. Meu chefe de gabinete não estava 
autorgado_ a esse tipo d~ ~onversa. 

O SR. JUT AHY JV\AGALHÃES - Seda correto 
afirmar, Sr. Aníbal Teixeira, que aS subvenções 
da Seac variam suas prioridades sociais de acordo 
com a naturalidade do seu executof? Te mos um 
levantamento feito agOra qUe mostra que no tem
po de V. S•, mineiro de nascimento, Minas Gerais 

O SR.,JUTAHY MAGAL.HÁES ....,.... Eu gostaria obteve, em 1985,40,75% dos recursos da Seac; 
de perguntar ao Dr. Aníbal Teixeira o seguinte: em 1986, 46.41%; em 1987, quando v. s• foi 
O ex-secretário-geral declarou a esta. Comissão para a Seplan, t--\inas ainda continuou com o 
que V. Ex• ordenara, em determinada oc:asião, maior índice, mesmo baixando para 30,92%; São 
quequalquerdocumento,vindodaSec:retaria.Par- Paulo eri1 SegundO, com 1"9;66%' e Rio Grande-
ticular da Presi~ência da Repúblic_a ou m~_smo do Sul, em terceiro, 14,60%. En1 ___ l988. diiem 
de sua assesso~1a, lhe fosse encam1nhado dJreta- que está à fiente da Seac um gaúcho e que 0 
m~nte.Porque!Sso,pr.~~al,_~sses.~ocu~e~tos __ _Rfo Grande do Sul em 1988, até hoje já obteve 
tenan: alguma matena Slgll<?sa qu; soo mtmstro 45,89%, vindo a seguir, Ceará e Maranhão, com 
t:odenac:telestomarconh~cJmento. Oueraques- 11%. Tal naturalidade.dâ a razão soda! para a 
tão de d1spula pelo poder. distribuição dessas verbas? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - ConfeSso nã_o me -
lembrar, realmente, de ter dado essa determina~ 
ção~ ou· talvez, eu tenha falado; "Deixe que eu 
vejo isso lá, c:om o Murad, em algum momento". 
Não foi uma coisa determinante ou definitiva, 

O SFCANÍBAL TEIXEIRÁ-~--G.U-êria dizer ao 
nobre Senador, que a ação comunitária é uma 
coisa_ realm'?nt~ curiosa. Ela manda a motivação 
!=la próp~ia_ cornlJ!lidade. Quando_ assumi esse tra
balho da ação comunitária, era conhecido, em 
Minas, e houve uma demanda muito maior. Ela 
pressupõe o trabalho da comunidade, o interesse 
do Piefelto.-E:ii.tão- houve valmente uma motiva
ção rriuító ·maior-. Até_ ficamàs pieocupados, 
achando que no Nordeste a ação comunitária 
não t~ria ess_e desenvolvimento. Há estados, como 
santa ·catarii1a,_ onde o entendimento de ação 
comunitária é maior. Ação comunitária depende 
da motivação da comunidade. Os recursos são 
pequenos, nãc:>vãó além de 2%, talvez, -do orça
mento social, mas demandam, realmente, a moti
vaçãO da comunidade. E é claro que sendo minei
ro, tive realmente o prazer de receber, porque 
já havia, inclusive, em Minas, estudado esse pro
blema de ação comunitária, mas não houve nem 
ao- menos discriminação política dentro dessa 

O SR. JUTAHY MAGALJ-IÃl;;S- Tem alguma 
razão determinante da preferência à liberação de 
verbas_ àqueles que estavam por quatro ou cinco 
anos? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Quero dizer a V. 
Ex-... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex- mani
festou a preocupação, porque O governador de 
São Paulo teria estado, em determinado momen
to, a favor dos quatro anos, então isso lhe tirQria 
uma parte do respaldo politico. 

O SR. ANÍBAL TEIXEJRA - Acho que temos 
que falar e fiz um juramento aqui. Procurei serripre 
dou_trjnar_os deputados que o Governo s_eria úm 
governo popular, e estávamos fazendo um traPa
Iho grande, um trabalho que iria atingir quarenta 
hiühões de brasileiros. Nunca fiz uso realmente 
do cargo para fazer um convencimento político 
ein termos de "você vota nos quatro anos". Tenho 
realmente aquele recado bem mineiro dessa_rna
téria. Posso dizer que tenha induzido algum depu
tado de que o Governo iria ficar popular, o Gover
no estava em condições de ser um governo efi
clente, etc., etc. Esta era a matéria que interessava 

- atuação: -

O sR.- JuTAHY -MAGALHÃES - Então, é mera 
coincidência, como também é mera coincidência 
que a distribuição das verbas da Reserva do Fun
do Especial - os 2% ·do linpos.to de Renda e 
do !PJ - tiveram como Estado prioritário, em 
1987, o Maranhão~ com 28,62% dessas verbas; 
em segundo lugar, Goiás, pela razão do problema 
de GoTãnia, teve 190 ·milhões naquele ano~· Então, 
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também foi uma mera questão de coincidência 
que o Maranhão fosse o beneficiado maior desse 
recurso. Vejo, por exemplo, que Minas Gerais não 
teve desse recurso específico, mas Belo Horizonte 

- teve setecentos e muitos milhões de outros recur
$05 da EGU. Salvador~ minha terra, não teve ne
nhum centavo. Tambér'n é _uma mera coincidên
cia essa prioridade social nessa distribuição de 
verbas. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Vou responder a 
pergunta. Em Minas Gerais; por exemplo, houve 
realmente uma motivação grande por ação co
muOitária e, Minas GeraiS, tci.mb€rll, fem uma pe
culiaridade; tem 722 municípiOs. É o estado que 
mais municípios tem no Brasil. Tenho um dado 
êfn que sEfffióstra que -à época da eleição nunca 
havíamos atingido 187 prefeitos do PMDB e 268 
prefeitos do PFL Efetivamente, não usei, em ne
nhum inOinent6,--qualquer desses prefeitoS -do 
PFL en'f qualQUer inâúçãO para que mudassem 
de p6sição. 

ESSe levantamento f12 para verificar - POrque 
houve uma denúnda de_ um ilustre senador, de 
que estávamos usando isso. Então, este levanta
mento f12 em função dessa denúncia e suspendi, 
naquela época da eleição, qualquer trabalho co
munitário. Foi, realmente, por ter Minas uma moti
vação muito grande. 
Qu~nto a esses recurs:os destinªdos às_capitais, 

alguns dados são apresentados_ de forma defor
mada. Um deles é esse caso de Minas, que teve 
703 milhões de cruzados. Mas, cada estado, cada 
capital tem as suas pec-uliaridades. Então, em ter~ 
mos de percapita, por exemplo, demos_quinhen
tos milhões a Manaus. Em termos per- capita, 
Manaus recebeu mais. Se ct:insiderarmos o metrô 
do Rio, o Rio recebeu, talvez, umas se1s- ou oito 
vezes mais do que Belo Horizonte. Cada_ lugar 
tem as suas peculiaridades: Belo Horizonte tem 
o problema do Arrudas, que é um problema grave. 
O ilustre Senador Itamar Franco conhece o pro
blema. Parece-me que uma parte significativa 
desses recursos foi para este programa. 

Então, h_á um jogo de estatística, há, realmente, 
quinze ou vinte itens ql.Je podem contemplar os 
estados. Então, seria surpresa se se descobrisse 
aqui que injustamente o Estado de Santa Catarina 
não recebeu nada da seca, mas pode ter recebido 
da inundação. Então cada estado tein a sua pecu~ 
liaridade e não-pode se buscar, assim, a não ser 
analisando globalmente as verbas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Presi
dente, eu perguntei se V. Ex" quer encerrar ... 

O SR. PRESIDENiE_(josé lgnácio Ferreifa}
Não, quero suspender 6s tr.ãbalhos até às 15 ho
ras. porque às 16 horas féireriioS mais uma breve 
interrupção para verificar o quorum na Consti
tuinte. Então, teria que ser até às 15 horas. 

O SR. MANSUETO DELA VOR- Compreendo 
e não vou insistir mas, peço que tão logo retome

. mo~ às 15 horci.s os trabalhos, a inquirição seja 
exatamente sobre este assunto - a distribuição 
de verbas. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreíra)-
Perfeitamente. - - -

O relator, certamente, alertará ... 

O SR.JUTAHY MA.GALHÃES -Quer dizer que 
cortaram a minha palavra? 
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O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)- -- nóS lemos nos jornais e vimos declarações de 
Não cortei a palavra de V. Ex.· absolutamente. A ministros e ex-ministr_os, principalmente dos ex
presidência respondeu, eminente Senador Jutahy ministros _da área económica, que quando saíam 
Magalhães, à solicitação do eminente SenadOr dos Ministérios afirmavam que teriam sido vítimas 
Mansueto de Lavor. V. Ex• continua com a palavra, de uma ação, um verdadeiro complô de pessoas 
se_ o desejar. ligadas ao palácio do Planalto que provocavam 

Então, diante da colocação de V. Ex" e a concor- -- · a sua-~ãlda através do desprestígio contínuo de 
dância dos Srs. Senadores, a presidência vai sus- sua a_ção govemaffiental, sua ação administrativa, 
pender a reunião definindo o momento de 15 _~que esses elemerilOS ligados ao Planalto através 
horas para o seu reinício. - C:feStas intrigas conseguiram derrubá-lo da função. 

-V. EX falou aqui também nas intrigas que eram 
(Suspensa às 13 horas e i 8 ndhutos, a feii.ás COntra v. EX- · -

reunião é reaberta às 1 S horas.) Vârias vezes V. Exa se referiu a esta questão 

O SR. PRESIDENTE (José Jgn"âcio Ferreira) -
Havendo número legal declaro reabertos os traba
lhos da comissão, comunicando que a comissão 
recebeu do Senador Alexandre Costa requerimen
to, tendo em vista muitas polêmlcas sugeridas
nesta CPI quanto à questão do orçamento. Suge
re, o eminente senador, a convocação do Dr. Már
cio Reinaldo, Secretário_ da SOF, Secretária de 
Orçamento e Fihá!lças, da Sepl:En1,-n-ã geStãO- do 
Dr. Aníbal Teixeira, para esclarecer as dúvidas des
ta comissão. 

Se a comissão não tem objeção, a presidência 
decide de plano a convocação do Dr. Márcio Rei
naldo, sem entretanto definir a data que será apra
zada subseqüentemente. 

A presidência vai conceder a palavra ao Sena
dor Jutahy Magalhães, que se encontrava na oca
sião inquirindo o ilustre depoente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES --Sr. Presidente, 
em primeiro_ lugar, eu queria pedir a V. Ex' para 
providenciar um levantamento_ a respeito dos pro
jetas nos últimos dez ou vinte anos,_ especifica
mente_ nos últimos três anos, que- distribuíram 
recursos subsidiãdos. Como por exemplo o caso 
do reflorestamento, Proátcool Proterra, Provár
zeas _etc. Passo a V. Ex• esta solicitaçã_o para que 
oficialize .esta_ questão, porque tentamos fazer um 
levantamento extraoficialmente e não _foi possível. 
Então, peç_o a V. Ex" que oficializ.e esta questão. 

O SR. PRESIDENTE (JOSé-fgitáCiO Ferreira)
A presidência comuni~a a V. Ex' que já tomou 
conhecimento desta postulação e- o ofício já está 
sendo elaborado, e se pudermos ainda hoje será 
encaminhado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Pediria tam
bém a V. Ex" para complementar as informações 
que nós temos solicitado, algumas respondidas, 
outras não, para que V. Ex' solicitasse ao Ministério 
do Interior e ao Ministério da Educação quais as 
verbas liberadas, assinadas, e quais os- convênios 
assinados com as diversas prefeituras, verbas libe
radas, quantia, data, finalidade. 

Também pediria a V. Ex" que solicitasse_essas 
informações ao Ministério do Interior e ao Minis
tério da Educação. 

O SR. PRESIDENTE (José_ lgnácio Ferreira)_
A presidência recomenda à Secretariei: que registre 
o pedidos deferindo-o, e vai promover a adoção 
das medidas subseqüentes. 

V. EX" continua com a palavra. 

no depoimento de hoje. V. Ex•, com a experiêilda, 
com a vivência da Secretaria de Planejamento, 
principalmente com as constantes idas ao Palácio 
dO Planalto, teve condições de identificar de onde 
partiam essas ações, contra todos aqueles que 
passaram pela ârea económica do governo fede
ral? Qual é esta influência tão grande assim junto 
ao presidente que poderia provocar esses comen
tários constantes, essas acusações. questões, que 
eu poderia quase chamar assim, do que haveria, 
da parte de elementos ligados ao palácio, essa 
ação contra· todos que passaram pela ârea econô-
míca? -

O SR. ANfBAf. TEIXEIRA - Quero dizer ao 
- senador que também li sobre esse assunto, e efeti

vamente muitas notas que saíram contra a minha 
pessoa tinham sempre como fonte o palácio do 
Planalto. Telefonei, inclusive, ao Diretor do Jornal 

-do Brasil para dizer-lhe que determinado assunto 
era uma inverdade, e S. s• disse-me_- é. uma 
inconfidência que estou fazendo-: "Mas, Aníbal, 
ess"ãs fontes sãO do patâdo". Eu também me 

__ sinto um pouco vítima desse tipo que a imprensa 
considerou como "fritUra". 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' não iden
tifica que gabinete tã_o importante é esse que con
seguiu "fritar" tantos ministros? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Senador, não lan
çaria um juízo de_ valor _so_lxe determinadas pes
soas. Mas, efetivamente, os ministros sempre so-. 
freram esse tipo; é normal, na vida política, que 
na luta pelo poder isso Se dê a nfvel de palácio. 
Apenas, lamento que se dê com tanta freqüência, 
como vetn 6cornindo em nosso Pctis. Não sei 
dizer de quem partiu essa atuação específica con
tra a minha pessoa; saíram noticias de que o FMI 
teria um dossiê contra a minha pessoa, não sei; 
fui cãssado por 14 anos, nunca vi a razão da 
minha caSsação, não tenho- nada que me pese 

_ na consciência; parece que depois o ministro des
mentiu a existênda desse dossiê. Realmente, não 
sei identificai a área, ou as áreas que se dedicam 
a esse tipo de trabalho. 

- -0 SR. PRESIDENTE (José lgnácio ferreira)
Pediriã aO ·eminente. Senador Jutahy Magalhães 
um tempo, porque tenho uma pergunta que se 
adapta perfeitamente a esse momento. Poderia 
deixãr para outra- oportunidade, mas V. Ex• per-
mlte7 - -

--Ü- sR.-JUT AHY MAGALHÃES - Pois não, V. 
Ex" faça o favor. 

Dr. Aníbal Teixeira, vi essa referência inclusive 
com pessoas da proximidade de V. ~ mantive 
contato eventual e sempre ouvia referência a essa 
expressão ''fritar um ministro". Coloquei como 
pergunta, aparentemente distante do centro da 
nossa investigação, mas muito pertinente a V. Ex•; 
e a faço agora: como é que se "frita" um ministro? 
No melhor sentido, qual o processo pelo qual 

_se produz aquilo que V. Ex•, em tantas oportuni
dades, se refere como "fritar um ministro"? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu já deveria ter 
uma boa experiência disso, já que posso ser consi
-derado como um "ministro frito", e bem fri(o. 
Mas, acho que primeiro se tenta minar a confianÇa 
do presidente ao ministro, numa segunda etapa, 
se faz uma campanha organizada e, se_ passivei 
inventa algum caso ou obtém~se caso até real, 
mas se dá a ele_ uma dimensão exager~da, para 
com isso conseguir essa Soluçáo. Mas acho que 
no Brasil é lamentável que isso ocorra, esse tipo 
de maquiavelismo .de província não deixa bem 
nosso País, ele não constrói. 

O SR, JUTAHY /'MGALHÃES - sr.--Ministro, 
V. Ex~ declarou que teve uma espécie de aval 
politico-dOs governadores de Minas Geré!is e de 
São Paulo. Mas, na realidade, todos sabemos, isso 
é público e notório, que V. Ex• chegou à Seplan 
exatamente pelas ligações que mantinha com o 
Presidente José Sarney_. 

O SR. AN[BAL TEIXEIRA .:..:. Exatamente. 

O SR. Jut AHY MAGALHÃES - Como o Minis
tro Dilson Funaro também teria chegado ao mi
nis~~rio pelas me~mas ligações -com o Presidente 
José. S,;;rney. Ern pouco telnpo essas ligações 
foram sendo diluídas; é um trabalho de alguém 

-- iriuito forte}LúltO ao Presiderite José Samey, para 
poder tirar essa confiança que existia, anterior
mente, da parte do Senhor Presidente, com seus 
ministros escolhidos pessoalmente por Sua Exc-e
lência. Em pouco tempo, essa confiança pratica
mente_ terminava; começavam a sair notas em 
jornais de que o Sr. Ministro seria demitido. que 
não. mere_cia nJais a confiança do Presidente. .. 
v. EX- nao teria nem condições de identificar se 
esse trabalho partia de colegas de ministério ou 
de áreas diferentes do ministerio; não teria nenhu
ma possibilidade de verificar esse trabalho tão 
forte? __ 

O SR. ANíBAL TEIXEIRA - Eu repito ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V_Ex' chegou 
com a confiança total do presidente; o Ministro 
F unaro -Chegou com a confiança total do presi
dente e, de repente, foram fritados assim, sem 
mafs, nem menOs. -

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Mas, Dr: Anibal 
T eixefra, nós acompanhamos o nôtiCiáfiO da im
prensa, e não apenas nós, até a DSI da Seplan 
também acompanhava muito o noticiário da im
prensa. E eu gostaria de fazer um comentário: 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira_)_- o 

Essa pergunta, aparentemente, foge do centro 
da nossa investigação, mas é importante porque 
em várias oportunidades nas entrevistas de V. Ex•, 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA -Eu identifiquei al
gumas notas, a origem de algumas notas na pró
pria Seplan. Eu disse aqui no inicio da minha 
exposição que houve uma resistência mUito gran
de. No Brasil temos um preconceito muito grande 
contra o político. A idéia é de que o politico é 
um homem que chega a deputado, a senador, 
de que ê uma pessoa incapaz, que nãci tem fOrma~ 
ção cultural, que não tem capacidade de gerencia
mento nenhuma e isso se desenvolveu durante 
muito tempo no BraSil, principalmente nesse tem
po da ditadura, do arbítrio; criou-se uma aliança, 
no meu entender,entre a tecnoburocracia _e_ os 
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militares durante esse tempo. E essa aliança a 
principio parecia diftcíl;porque a-formaçoo ideoló~ 
gica desse grupo era, às vezes, de esquerda; de
pois ele se_ consolidou na base do nacionalismo 
natural dos militares e de uma ~proximação ideo
lógica <:om idéia do_ estetismo. Jango foi COJ'ide
nado porque tinha 50 ou 60 estatais; quando os 
militares deixaram o podet'línhamos 500 eStatais. 
Então, houve uma aliança entre esse grupo e os 
militares. DUrante muitô tempo':- peço âeSculpas 
por estar-me estendendo nessas considerações 
- o que aconteceu também é _que os quadros 
ficaram tão envolvidos e o politico sempre foi, 
nessa fase, muito desprezado. EU -riãO- falo isso 
com nenhuma mágoa; fui cassado porque fiZ a 
defesa de Juscelino Kubitschek, escrevendo dois 
livros para defendê-lo de 34 acusações,-todas elas 
acabaram sendo ~_rquivadas, por serem absoluta
mente mentirosas, e eu teria razão de ter uma 
mágoa dessa época, mas não é por isso ... Analiso 
que realmente esses te_cnocratas _se aliaram d.u
rante o regime autoritáiío etransrhlffi'am, -depois. 
Eu fiz para o Presidente Tãft<:teâo Neves, como 
eu disse aqui, o relacionamento d~ todQs_ os pedi
dos que foram feitos. Eu veiffíqtiei,.depõfs, estatis
ticamente, que 75% dos pedidos eram quase ma
nutenção de pessoas ou. então, troca de lugares. 
Na verdade,_ essa elite teve 20 anos para se formar 
e ela resistia à idéia de um político ... Eu acho 
que fui mal recebido na Seplan. Eu _talvez tivesse 
feito melhor se ficasse na Seac, teria prestado 
mais seiViços ao povo e não teria esses problemas 
que tenho tido. Mas a verdÇ~d~. é. que existia um 
preconceito contra o político: erarri notas perma
nentes que tentavam apresentar-me como in
competente, como despreparado, e isso tudo felto 
de forma sistemática, nªº- é? Eu acho que uma 
das fontes dessa ... foi dentro do próprio ministério. 
Mas, V. Ex"' são politicos e sabem que isso é 
uma das coisas normais da vida política. 

O SR. PRESfDENTE (José lgnácio Ferreira)
A Presidência registra, com ·praz.e·r. a--presenç-a 
do Líder do PDS e ex-Pr'ªsid.ente desta Casa, sena
dor Jarbas Passarinho. 

O SR. JUT AHY J'YlAGALHÃES --~ Sr. Ministro, 
agora sobre um outro_ ~ssunto: e '.i pessOalmente 
acredito _que a ComissãO toda _tenha a preocu
pação com os bilhõe.s d.e cruzados que foram 
distribuídos pela Seplan e, segundo depoimentos 
aqui prestados, eram distrtbuídos sem nenhuma 
preocupação -com a apresentação de projetas e 
que atendiam às solicitações, apenas. E na rela
ção que tenho em meu poder, verifiquei que tem 
aqui um caso, por exemplo~ Santa Quitéria, ho 
Ceará; foram aplicados lá, _190 milhõ_e_s de cruza
dos ... 

O SR. AI'IÍBAL TED<EIRA --santa QUité-ria, ilào 
é? -

O SR.JUTAHY MAGALlJÃES- Santa Qu.éría. 
Qual foi o projeto? V. Ex' teria, assim, uro~ idéia 
em que foram aplicadoS-esses recursos? Porque 
aqui a média normalmente, com_~xceção do_Ma
ranhão, que tem Pinheiro :232 milhões de cruza
dos; Imperatriz, 89 mi\hÇíes de cr_uzados, mas, nor
malmente, os recursos liber_ados ~ão _da _qrdetn 
de 3 milhões, 2 ml1hões, 1 ml1hão. Agora, tel}l 
Santa Quitéria 190 milhões. Goiânia tem a razão, 
pelo problema que houve lá, no ano passado e, 
então, foram liberados 230 milhões. Assim, por 

que_esse salto, tão grande, em alguns municípios? 
Pelo Estado do Rio, por exemplo, tem Valença, 
16 milhões, um pouco diferénte d_o restante, que 
era da base de 2,3 milhões. 

O SR ANíBAL TEIXEIRA - Eu não tenho os 
dOêuiTientOs .. iodoS da Seplan, · nlas voü procurar. 
nesta lista que tenho aqui, para verificar esse "volu
me de recursos. Agora, quero fazer um comen
tário: a Sarem existe há cerca de 20 anos. !!. o 
órgão_ destinado a atendimento de municípios e 
estado_s. Pois bem, quando cheguei à Sepla:n, veri
fiquei o seguinte: não existia um formulário para 
que o prefeito ou deputado encaminhasse o seu 
pedido. Quer dizer, é inCríVel! Em qualquer empre
sa privada que se dedicasse a. qualquer tipo de 
-atividade - diStribui_r _água, atender a_ conserto 
de carro ou- qUalqUer coisa - um gererite __ que 
ficasse dez dias sem preparar um fOrmulário Oási
co- para solicitação estaria na rua. No entanto, 
durante- vinte anos, não se tem um formulário. 
Fui eU que fiz eSse formulário, para que o prefeito 
p~~enchesse e:sse formulário- o que ele queria, 
com quanto ele iria entrar de recursos próprios, 
qual era a destinação do dinheiro. Isso permitiria, 
depois, fazer o que nós fizemos na Seac, que 
é criar padrões de custos que são fundamentais. 

Acho que o Tribunal_de Contas da União terá 
que, no futuro, evoluir para um tribunal de custos 
também porque, hoje, com computador, se pode, 
perfeitamente, identificar defilsagens entre custos 
de obras. Não é a minha esp~cialidade a enge
nharia, mas, hoje,.isso pode ser feito com grande 
facilidade. Pois a Sarem -n~o tinha e-sse formul~rio, 
durante vinte anos, o que facilitava o trabalho, 
no meu ent~nder, da intermediaÇão, porque o 
prefeito era abordado por alguéril que dizia: "Olha, 
eu sei onde tem dinheiro". Então, nesf>a conversa 
de "eÚ sei onde tern dinheiro", começava todo 
esse processo .de q~,te foram vítimas milhares de 
prefeitos, Então, é preciso notar que o Estado, 
o_ Governo tem que informar as pessoas quais 
são as coisas-,.aos prefeitos principalmente, aos 
parlamentares- a que elas têm direito. Foi esse 
·o-Çifi:iride fia:IJaThO--áa- seac;-·nos lmprímim:Cl:f os 
formulários, mandamos para todos os prefeitos, 
para todos os deputados, formulários simples, 
qtie podiam ser preenchidos sem grande ... mas 
que; jogados dentro de computador, permitiam 
unla avaliação. Acho que essa foi, realmente, uma 
falha_-_nluito grande, que deve ser corrigida. Acho 
que das coisas do Governo todo mundo deve 
ter conhecimento, para que não ocorra esse tipo 
de especuiação, como se estivesse conseguindo 
um be_nefício, um favor, e se cobre por isso. Que
ro: igualmente dizer, que é muito importante verifi~ 
Çar,_também, õ volume de recursos que a Seplan 
Jna-rlEijava. Há alguns equívocos sobre esse pro
b_let:flã. Eu n1aridei fai:er um levantamento e, numa 
série histórici.\, pus o orçamento partindo-desde 
78 até. o ano d_e 87, o orçamento, o que era transfe
rido aos munfdpios, a parcela diSso que estava 
sob a gestão e decisão da Seplân, vale dizer, esse 
famoso fundo perdido. E a série histórica mostra 
o se"QUinie: que nós tivemos, em 78, 6,96; em 
80, 10,9; ein 82, 2;8; em- 84, 5,7; em 85, 9,41; 
em 86, 4,88 e, em 87, 1,39, quer dizer, rião é 
também. Há um ·equíVoco pensando que só a 
$eplan faz esse típo de distribuição de recursos_. 
V. Ex..s sabem que quando a Polícia Federal saiu 
à liça procurando encontrar esses intermediado-
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res, acabou encontrando intermediação, que não 
tinha nada a ver coin a Seplan, de praticamente 
todos os ministérios. Porque a Seplan tem um 
volume de recursoS desse tipo relativarrierite -pe
queno. É-uni recurso q~e é coillJ5àfado com o 
_tQtal do Orçamento - . .9rar:tde,. é claro 7 _, fl?.as 
percentualm.ente modesto. Hâ outros minist~rios 

_que também têm este tipo de distribuição. Na 
verdade, o que procurei foi, sempre queposs[vel, 
minimizar esse recurso,_ Quand_Q_ consegui seis 
bilhões de cmzados para as prefeituras parti ime
diatamente pua a solução de distrib!.lif esse recur
so de acordo com o Fundo de Participação. Até 
preferiria que estabelecê:s~mos um critério, por
que há municípios mais pobres. Flzemos um tr<l
balho, ainda na Pres"táência, muito jnteressante 
leyantando o.~ _quinhentos munfdpios bLC\sil~iros 
mais pobres~ parqué é- natural que o Governo 
central tenha algum dinheirp para socorrer os mu
nicíPios mais pobres. Criamos. algyns _c::rftérios: 
ã'renda per capita por si só não atendia, porque 
teinos casos de munic:fpios com renda per capita 
~levada; um~ por exemplo, é Nova Uma, a renda 
-per c8pita é elevadíssima porque é onde se extrai 
o ouro em Minas Gerais, no entanto o padrão 
de vida é baixo. Ffzernos, at~avés do çOtnputador, 
oito variáveis_ em que entram, obviamente, a renda 
per capita, e depois as condiçõ_es de habitação, 
de saúde, idade-média da população, e com esses 
dados localizamos os quinhentos mut)icípios 
rnaLs pol;>r~s_ do Brasil. Poderíamos, então, adotar 
Cdtérios que pudessem evitar eSSe"s arbl:iriõs na 
decisão, utilizando, reàlmente, esses recursos que 
ficam no poder central para atender às demandas 
necessárias dessas diferenças _municipais através 
d€ critérios mais cienb1kos. Acho que seria uma 
boa meta. Eritão, quero dizer que o recurso que 
foi distribUído hão ê tãO grande quanto se p~:nsa, 
em relação ao_ Orçamento. Ê.l,3_Q$ do Orça
mento e inenor do que a média dos_ anos. todOs, 

_e- não foi alocado por mim, foi alocado no ano 
anterior à minha entrada para a Seplan. Às vezes 
há a idéia de que eu ficava até onz_e !)oras,_meia
noite; eu ficava todos os dias até onze e meia, 
meta~riOtte.--mas- fciiéhdb- rrograitla- -parclfaveia~.-. 
preparando programa de habita'ião, pro<::urando 
fazer programa de ação governamental e não dis~ 
tribuindo verbas, porque isso era uma funç_ão que 
tomava, no máximo, na semana, _uma hora, uma 
hora e meia. Atendi, sim, muitos d~utados, mui
tos governadores -e tomava algum tempo. Tam~ 
bém evitava muitos téchkos, e eles não_ ,gostavam. 
Om deputado chegou a me mostrar uma carta_ 
...::.... para ser mais_pre_ciso, o Deputado [sraei Pinhei
ro - em que a empresa recomendava que não 
fii.forriiaSSe riada ao deputado. Veja que cOisa inte
ressante! Um dos indicadores da empresa era 
esse, n~o procure o deputado e dava desculpas 
para o prefeito, naturalmente, M.as_a verd_ade _é 
gu.e .acho que o deputado é a parte legitima nisto. 

_E. d<lrQ_que num pais saxónico _teríamos apenas 
que fazer leis; deputados e senadores_Jazerem 
aPe-nas lel.s, ·mas o Brasil com a dimensão_conti~ 
nentaJ que tem, com os problemas concretos que 
tem, com a falta de comunicação, industve entre 
~sSas baSeS, essas Comunidades mais distantes 
dO- ceil.tro, ácho que- aca.ba Vindo ter às maOs -
dOs· deputados, e ele é a parte legítima nt.sso. 
Tanto que estávamos montando, lã, um SIStema 
de inforrnátic::a que permitisse dar a informação 
o deputado prontamente para que ele pudesse 
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ser realmente o veículo adequado, não com pro
pósitos políticos, mas com propósitos exatamente 
de evitar intermediação. Peço desculpas porque 
me alonguei muito. 

OSR.JUTAHV MAGALHÃES -Sr. Presidente, 
gostaria de, ao invés de fazer pergunta, fazer uma 
série de perguntas para as respostas serem mais 
rápidas e não prolongar tanto, e apenas um sena
dor. Apenas algumas perguntas que vou fazer e 
pediria que V. Ex• fosse anotando para dar as 
respostas. 

Foi dito aqui pelo Sr~ Lúcio Veríssimo que mui
tas vezes o presidente aumentava ou diminuía 
o valor dos recursos pedidos. Como era feito isso? 
Baseado em qual projeto, se este projeto não exis
tia? Baseado em qual orçamento, se não existia 
orçamento? Quais- eram Os dados que permitiam 
o aumento ou diminuição dos recursos solicita
dos? V. Ex• se lembraria da razão que o teria levado 
a agilizara pedido do prefeito de Valença? Porque 
ele aqui declarou que várias vezes for ihutilmente 
a Brasilfa parã obter recursos e nada conseguiu, 
mas logo após o aparecfniento Q.o Sr. Alencar 
Guimarães seu pleito foi imediatamente atendido. 
QUais as providências que V. Q<_~ solicitou à DS( 
e à Seplan para apurar as denúncias pelo prefeito 
de Valença? Todos os depoimentos falam do des
vio da pasta do Dr. Sérgio Menin Teixeira; qual 
a razão desse desvio? Por que esta pasta, exata
mente? -

Foi declarado, nesta ComisSao, quer o Prefeito 
de Valença teria dito que·-a verba destinada para 
a sua prefeitura teria sido liberada sem a assina
tura em convênio, cláusulas que indicassem a 
vinculação obrigatôria da verba com a obra a ser 
coberta com o dinheiro público. Isto é normal 
em todas as citações? -

V. Ex" afiiÍTlou que não foram liberados recursos 
sem a necessária disponibilidade orçamentária e 
que. ao contrário do que aqui se afirrrlou, leria 
terminado o ano com saldo positiVo na verba. 
Seria correto afirmar qUe o saldo. seria conse
qüência da suplementação da \!.erba desses fun
dos de 1 95 milhões de cruzados para 35 bilhões 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
E aí pediria ao ilustre Senador que, uma vez que 
a vôo de pássaro passou sobre todo o elenco 
de Su,;tS Perguntas, agora fosse naturalmente indi
viduando essas perguntas. 

O SR. JCITAHY MAGALHÃES - Mas eu pensei 
que ele fosse anotando. Eu tentei apressar, mas 
não foi possível. 

----0-SR. PREsiDENTE (José Jgnácio Ferreira)
f'1as n.~? havia te:mpo fisico diante da velo.cidade. 

O SR JUT AHY MAGALJ'IÃES-"' A primeira per
gunta: _g_ Dr._ Lúcio \(~rísslmo declarou que o Presi
&~ute da República, em despacho com V. Ex", 
_aumentava ou diminuia pedidos feitos naquela 
solicitação que lhe era encaminhado. Não havia 
projetO nem havia orçamento. Como é que eram 
feitos esses aumentos _e diminuições? Baseado 
em quê? Qual era o princípio? 

O SR~ ANÍBAL TEIXEIRA- Ás vezes uma cida
de pede, por exemplo, dez milhões de cruzados 
para fazer urria obra de saneamento e se o Presi
dente entendia que havia pouco recurso, ele bai
xava Isso para cinco milhões. Fazia isso com mui~ 
ta freqüência, inclusive: baixava o recurso. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Qual seria o 
critério de ordem técnica? 

O SR ANÍBA)... TEIXEIRA - Não, depois o se~ 
guinte: o processamento depois disso~ então isso 
vai_ para a Seplan; então a Seplan faz a comuni~ 
caçã:o ao prefeito e pede ao prefeito, então, que 
mande o plano de aplicação. A partir daí o ministro 
não tem nenhuma atuaçào. O plano de aplicação 
é_ aprovado pelo secretário-geral, a providência 
de remessa de dinheiro pelo secretário-geral. Eu 
hão tenho nenhuma interferência. Por isso- que 
eu estranhei realmente a falta de um plano singe· 
fo, um formulário que permitisse fazer uma me
lhQr avaliação do que se queria fazer com aquele 
te curso, -inclusive para eventualmente fazer um 
corte mais racional, se fosse necessário. 

de cruzados, sabendo-se que a inflação foi alta, 9_~ PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
em 87, mas não tanto assim? Essas excessivas Eriimerlte Senador Jutahy Magalhães, eu queria 
aberturas de créditos suplementares não aumen- fazer uma incursão na sua pergunta, para que 
tam a despesa pública e,_ conseqiíentemente, o o depoente ·p-udesse responder. havia, então, Dr. 
déficit público? Aníbal, c!ois juízos de admissibilidade e duas ações 

o SR. AN(BAL TEIXEIRA_ Eu queria primeiro discri::í~márias. Quer dize_f, .havia uma ~o gabinet~ 
... já localizei a primeira pergunta de v. ~ e se do mimstJ'?. em _que o mmtstro e~ melo aos pi~I-
refere a 190 milhões para 0 programa de irrigação ___ tos _es~Olhta_ aqueles '?ara os qua1s ~I e ~l~ra~1a 
para 0 Município de Santa 'Quitéria, pedido do a-~-~· entao ele ag1a, portant?, dJscrtcJonana
Ministro Fialho. A_ solkitação foi aprovada em mente •. escolhendo e:ntre os ple1tos aqueles p~ra 
I 8-12-87, está à disposição de V. Ex• depois dessa o~ q~a.JS ~l~ elaborar~~ a~ ~; e a s~~nda açao 
informação, eu vou entrar agora no problema de discr~c~<?nana, qu~r d1zer, o ~egundo JUIZO ~e ~d-
Valença, que v. Ex" tem interesse. missJ~lltd~de, se~a d~ ~res1de~te. da. Republica, 

_ que a1 ten_<}__tambem o JUIZO de dtmmuU" e aumen-
0 SR. JUT AHY MAGALHAES- A primeira per- taro voluJ1!_e dos pleitos. ou o montante dos recur

gunta foi a respeito de como é que etam aumen- sos pleiteados. 
tados os recursos solicitados pelo Presidente da 0 SR ANfBAL TEIXEIRA É · · 
República; segundo declaração do Dr. Lúcio Ve- . · . . - • o mm1stro rece-
ríssimo, 0 Presidente aumentava ou diminuía 0 b1a es~es plettos. d: d7'Putados, ~e ~ovema.dor~s, 
pedido de recursos, agora, baseado em quê?. da propr!a Pr~1denc1a da ~epubhca e, d.epo1s, 

. . _ . -·-- retornava tudo ISSQ ao Presidente. O Prestdente 
O SR. PRESfDE'NTE (José lgnácio Ferreira)- fazia, então, essas diminUições e aumentos, rara

Eu pediria ao depoente que fosse objetivo, tendo mente. 
em vista a necessidade de outros Senadores for
mularem perguntas. 

O SR ANfBAL TEIXEIRA- Foi feita uma série 
de perguntas. · 

O SR PRESIDENTE (José-ignácio Ferreira)
Não, mas ele, o ministro, já exercia o juizo de 
admissibilidade, escolhendo alguns e_ deixando 
a maioria, não era assim? Porque só elaborava 

Outubro de !988 

a EM para aqueles que iriam sei levados ao Presi
dente. 

· O SR. AN1BAL TEIXEIRA - Sim. po~que ta'in
bém não havia a possibilidade de levar mil ~ 
paré_l o Presidente,. nó~)evamos sempre o sue 
dava para despachar: dez, vinte EM. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou ve·ndo 
aqui que eram quatro mil pedidos e somente tre
zentos_e tantos, ou quatrocentos_ e tantos, teriam 
sido encaminhados. 

O SR. MENDES CANALE- Eu pediria pernÍis
são de V. _Ex•, porque eu tenho eXatamente essas 
anotações, com as quais eu constitui a minha 
pergunta e que se encaixa precisamente na colo
_c:ação que V. Ex' faz ao depoente. 

llustre ministro, antes do inícío da sua geStão, 
o processamento qual era, em relação ao anda
mento c;le processos dessa natureza? -

O SR ANÍBAL TElXEIRA- E~arO feitos sem'P~e 
dessa fon:na: 9 ministro pedia à Sarem que prepa
rasse uma exposição de motivos, ela dava a funda
mentação, se era o tipb de obra, para o que era, 
e preparava essa fundamentação. 

O SR. MENDES CANALE - V. Ei• disse que 
era assim. Mas, aqui, os depoimentos havi~os an
teriormente, de V. Ex", indusive o do chefe_ do 
seu gabinete, ele declarou que V. Ex' imprimiu 
uma dinâmica nOva. E, daí, é que eu vejo que 
essa dinâmica- nova transferiu uma ação da Se
plan para o gabinete do presidente, ou melhor 
dizendo, ao Senhor Presidente da República. Por~ 
que, segundo conhecimento que eu tenho, proje~ 
tos eram feitos, levados à Sarem,. __ que estudava 
essa situação, a qual foi modificada, e veio, ent~o, 
para o gabinete da Seplan. E aí, passar el-ttã_o, 
a ver aquilo que no relacionamento que nós tive
mos ontem pela relação entregue, pelo chefe da 
DSJ, e mandaram verificar O$ padrinhos - veja 
como nós chamamos - apadrinhamento. Eu 
achei uma coisa horrível ele falar em apadrinha
mento, mas constava do documento encaminha
do pelo seu chefe de gabinete ao chefe do DSI, · 
ao qual eu disse até que ele deveria era devolver 
um doCumento que viesse com uma express~o 
dessa. 

Mas, então, o que eu vejo, e pelas de(:laraç~~s 
feitas, e se eu estiver enganado dai diante das 
declarações que eu estou fazendo essas coloca~ 
ções, que V. Ex• demonstre que não foram verda
deiras as colocações feitas aqui pelos outros de
poentes - que a Sarem examinava esses proje~ 
tos, via da sua viabilidade e que_ eles voltavam, 
depois, para merecer a liberação ou não. Mas, 
V. &, imprimindo essa dinâmica, que trouxe aqui 
com o aplauso do seu chefe de gabinete e p_ela 
forma de agilizar o processo, então, esses pedidos 
que eram verificados da viabilidade de receber, 
de fato, os recursos· do Governo, por um departa
mento, por um órgão cOmo a Sarem, eles passa
ram a ser examinados pelo gabinete de V. Br 

Então, eu não entendi bem essa fofma de des
burocratizar. Pelo contrário, parece-me _que sáiu 
çie um processo normal, de uma análise Sêria, 
de um departamento como a Sarem, que, como 
diz V. Ex~. há 20 anos existia;· mas que não encOn
trou nenhum formulário. Podia, até, não ter o for
mulário, mas ela, ao receber as sO!idta_ções das 
Prefeituras eram, acredito eu, examinado_s. Então, 
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a~ voltava para receber, de fato, a liberação o_u, 
vamos diz.er assim, que fosse feita a autorização, 
a liberação seria feita posteriormente_mas, que, 
diante dessa dinâmica, foi o gabinete de V. Ex,a 
que ficou com esse_s pedidOs, e aí vínharil os 
apadrinhamentos, vinham os pedidOS, Vlilhãm ãs 
solicitações, das fontes mais diversas, Inclusive 
essa da Prefeitura de_ Valença. em que a interme~ 
diação é feita, o pedido é feito"-ã V. Ex• por um 
parente que negou até à última hora, perante esta 
comissão, não obstant_e todos os dOC\Imentos 
comprobatórios, de que ele jamais foi funclonáfio 
da Seplan, embora não negando o grau de paren
tesco com V. Ex", mas que foi, então, um-pedido 
que levou a V. Ex•, pedidO esse feito através -de 
um -outro amigo que ele tinha. Veja que forma 
fácil de se chegar às coisas, ·quando elaS eram 
examinadas por um órgão do Governo ·como a 
Sarem, para poder, então, ser promovidã ou não, 
primeiro, atraVés desse estudo', a- possrvel libera
ção a posteriori dos rec_ursos, 

É pÕr isso que pedi permissão ao nosso Sena
dor Jutahy Magalhães, qu_an~<? S. Ex" faz a per
gunta a V. Ex"_e que V. fr _conleça· _a_d_e_rn_on__s_trar 
que a Sarem, por não ter um fOrmulãriõ, que 
fez V. Ex" julgar que a Sa~em estava totalmente 
desorganizada, mas parece-me que ela promovia 
os estudos ~ e estudos sérios, neste sentido -
para que pudessem servir de base, a fim- de que 
fosse, então, autorizado aquilo que o prefeito havia 
solicitado para um fim específicO, e Que depois 
pudesse, então, dentro dessa burocratização, ·va
mos dizer assim, - a volta do_ canal para levar 
diretamente ao Presidente da República - que 
tem tantos assuntos, e _fi_ca em Sl.Jas mãos a deci
são de dar a urna prefeitura para fazer esgotos, 
ou para fazer meios-fios, ou para outro fim. Cãbe 
isto ao Presidente, autorizar: Isto, para mim, é o 
fim em Administração Públi_ca. tião çompreendo 
que possa ser desta maneira. 

Então, essa -dinâmica nova, para mim não pode 
ser assim tão decantada, porque o que houve 
foi jogar nas costas do Senhor Presidente da Re
pública a responsabilidade da liberãÇão de recur
sos, como falou aqui o auxiliar de V. Ex• que o 
senhor Presidente- e V. Ele' também não nega 
-aumentava ou d.iminuia os valores ao seu be!
prazer. Como? Fui eu quem perguntou _a_ele, na 
hora: "Mas o Presidente_ conbece os_ municípios 
para agir dessa natureza"? Ele disse: "O ~resi
dente conhece todos _os municípios brasileiros". 
Eu disse: ·•Espera aí. Isso, eu desafio que possa 
ter alguém que conheça todos os municípios bra
sileiros". E citei atê, na época: ·'Não conhece, 
nunca -oUViU ·rarar no--Muntdpto- ae -camupua; na 
minha terra", ciSSim ·como não conheço vários 
Outros municípios. 

Então, o que eu vejo é exatamente este ponto 
que acho fundamental, porque houve uma modi
ficação impressa por V. EX" E nessa nl.Cidificação, 
dita como se ela tivesse o sentido de desburo
cratizar, ela levou a uma decisão do Presidente 
da República que hoje chegamos onde _estamos: 
de vir, como houve em relação ao Município de 
Valença - e ai há um caso objetivo, um caso 
concreto- que, numa intermediação de um ami
go, de um primo de V. EX', que o asSessorava, 
são dados a esse Município 16 milhões de cruza
dos para promover, e de que forma, estas obras, 
como tenho conhecimento, que não cabe aqui 

analisar e nem repisar nesta hora, mas de que 
esta comissão tem conhecimento de sobra. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Senador: quero 
respqnder a V._~._dizendo o seguinte: foi o meu 
próprio secretáiio-geral Que disse, se .tivéssemos 
os projetas de todas as solicitações precisaríamQS 
de quatro prédios iguais ao da Seplan. O que 
acontece é que o projeto é um pré-investimento 
que, às vezes, a prefeitura não pode fazer, daí 
a idéia_ de um formulárjo. Temos, _por exeJ!lPJo, 
seis mil pedidos e, às vezes, atend~-se a duzentos 
pedidos des.se~ seis rnil.. Sé eXiglSsémC)s das. pre
feituras a elaboração do projeto isso seria um 
campo· fêrtll para o dispêndio prévio de recursos 
da prefeitura. Então, esse formulário objetivava 
exa_tarn_ente isso: elirriínar esse custo que era U!m
bém alarma de abordagem que os intermediários 
tinham, quer dizer, é essencial ter um projeto, 
vamos fazer e_sse projeto para você. Assim o for
mulár_iq evitaria que_a_prefeitura fizesse um pré-in
v_e_stimento no pr~jeto. V. Ex':' _ _.sabem _que isso 
é um dispêndio muiio grarlde. O volume-de recur
sos não era grand_e, da_ria para atender, talvez, 

-_1 O% a 20% dos pedidos. Entào, esse formulário, 
no meu ente_nder~ a exemplo do que existe ria 
Sea_ç, e-.dta qualquer tipo de risco. inclusive, depois 
que fiz as cartas recomendando. que não procu
ras_sem_ escritórioS, etc._ em 12 de mçio c;le 1986, 
_ figuei preocupado. Imagine se constrói uma pon
te, construímos quase três mil pequenas pontes ... 

O SR. Jv\EN_DES CA_NALE - V. Ex~ vai me pei-
mitir. Eu gostaria, já que a pergunta foi por mim 
form-ulada, e V. Ex• está assim descendo a tantas 
·considerações, eu apena_s enfocaria Q~ forma dife
rente. para que a resposta de V. Ex' fosse mais 
precisa. V. Ex" julgou, então, que a medida foi 
poSitiva, il.dotaâa nesta forma, incluSive de chegar 
à decisão final, de uma autorização direta ao Sr. 
Pre:;;id~nte da República? Acho _que V, Ex• pode 
dizer "sim", ou .. não", Não há necessidade de 
V. Ex" descer a _estes pormenores por que muitos 
dóS-integrantes da Comissão de Inquérito do Se
nado Jã passaram; i:o"rTIC,- eu, por prefeítui-as, até 
por governos de estado, e conhecem essa mecâ
nica. Assim, se V. Ex~ que fez essa modificação, 
disser- que é positiVa oú não, eu ine dou por satis
feito. 

O SR. ANÍBAL TEIXE.IRA- O Presidente gosta
va de examinar isso. O Presidente não queria que 
essãs alocações de recursos fossem feitas a não 
ser por ele, e ficou surpreso quando ficou sabendo 
·que a Secretaria Geral também tinha uina faixa 
de ã!oceii;ão de recursos. Erltão, era o estilo do 
Presidente. Ele gostava de examinar isso, de ver 
esses assuntos. Daí a forma pela qual era condu
zido o-processo. Mas, na verdade, era impossível 
realmente exigir das prefeituras a elaboração de 
todos os projetas, porque isso seria um Campo 
I€rtt1 não só de disPêndio para as prefeituras, co
mo também.~ 

O SR. MENDES CANALE - Quanto -à solicita- -
ção preliminar, eu acho certa que fosse exarUi
·nad~;-rnas hãp-que fossem constar os tais_ chama
dos apadrinhamentos. Que fossem então encami
nhádOS-Cbmo era anteriormente, do meu conhe
cimento, iam à Seplan. Muitos até se faziam acom
panhados de parlamentares, indo à Sarem, e na 
Sarem eles colocavam suas primeiras pretensões 
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e que posteriormente viessem a promoção do 
projeto, até _aí nada a objetar. Apenas o ·que eu 
estoU achando, mas V. Ex' disse que era o Presi
dente_que queria assim, que chegasse até a ele, 
que ele decidisse coisas, para mim é de somenos. 
Uma administração como a nossa, em uma dívida 
externa preocupante, com tantos assuntos, como 
a própria dívida externa, preocupantes com salário 
que nós estamos sentindo aí, o custo de vlda, 
inflação; que o Sr. Presidente da República fosse 

-cjueter saber se eu dou mais cinco mil cruzados, 
menos dez, para uma prefeitura ou outra, esse 
é o meu espanto. Mas eu queria só essa resposta 
de V. Ex" Se V. Bç' achou que foi positivo, eu 
me dou por satisfeito. Eu acho que não. Se nós 
jâ estamos às 17 hor~s e 43 minutos, V. Ex" ficaria 
aqui mais uma hora a nos dizer por que foi, de 
que _forma que fez. Eu_queria só o resultado. Já 
que V. Ex· fez essa inovação, então gostaria de 
saber se ela foi positiva ou não. V. Ex· disse que 
foi, eU estou satisfeitO. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Acho que o certo 
seria implantar, como eu implantei, o formulário. 
Eu fiz a Jniptantação do formulário. Esse formu
lário daria condições de fazer uma seleção mais 
objetiva dos projetas, __ 

O SR MENDES CANALE- O Senador Jutahy 
Mãgalhães val-me desCulpar, eu quis apenas pe
gar o bonde andando, tomando çontà de toda 
a (inaudível) 

O SR. JCIT AHY /Y\AGALHÃES ~Sr. Presidente, 
eu quis apressar ... 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Eu_ pediria ao eminente Senador Jutahy Maga
lhães que agora fosse individualizando as suas 
perguntas ao depoente. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES-- EU-já comecei. 
Foi _a primeira. Como eU sei que os outros têm 
várias indagações a fazer eu quero apressar. As 
respostas não precisam ser muito longas. Agora, 
se o 4_epoente quiser, o problema não ê meu. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
V .. Ex" poderia repetlr a pergunta? 

_ O SR. JUT t.\HY MAGALHÃES__- Sr._ depoente, 
V. Ex• se lembra da razão que o levou a agilizar 
o Pedido do Prefeito de Valença? 

Ele aqui declarou que várias vezes teria vindo 
a Brasília, não teve êxito nos seus pedidos. Mas 
quando conheceu o Sr. Alencar Guimarães, ele 
teve o pleito imediatamente ~tendido. 

O --SR~.AtifBhL~!EIXEIRA _- Primeiro, _houye 
muita desinform_a_çâo ne_ste caso. O Prefeito d.eu 
informação de que o dinheiro dele foi \iQ_erado 
em 24 horas. Foram exatamente 40 dias para 
a liberação dó recurso. Vinte e quatro horas não 
são 40 dias. Então, eu andei fazendo um levanta
mento na planilha de liberaçã_o de to.d?l:S as verbas 
e verifiquei que o prazo médio de liberação~. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• permi
ta-me. A [ibera_ç_ã.Q çie recurso é uma coisa, a fase 
final. Agora tem o primeiro passo, que é a aprova
ção pelo Presidente da E/V\ que V. Ex• deve ter 
levado a ele. 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Sào duas etapas. 
Mas a média, para o recebtmento em todo esse 
período, foi de 22 dias. No caso específico de 
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Valença, foram 19 dias. Isso numa série de mais 
de quinhentos projetes. Não houVe esse açoda
mento que o Prefeito diz. Eu presumo que a pes
soa que se inter'essou deve ter dito: Eu já falei 
com o Ministro e _o_Ministr_õ vai atender. E ele 
tomou isso como uma aprovação. Aliás, o Prefeito 
dá informações, que são- um pouco tumultuadas, 
confusas. Eu vou mostrar aqui como as coisas 
são malcolo_cadas. Efetivamente,-lião houve esse 
açodamento. O processo c:otreu'___,_.esão palavras 
do Secretário-Geral - normalmente, dentro da 
Seplan. 

O SR.-JUTAHY MAGALHÃES" .::'-Aqui foi f€úia 
uma acareação e até acho o caso longo e não 
pcu:lemos nos prolongar mais sobre esse assunto. 
Eu perguntaria a V. Ex• quais as proVidências que 
V. Ex• solicitou ã DSf/Seplan para ãpUrar as denún
cias do Prefeito de Valença? 

O SR. ANÍBALTEDCEIRA- Três -dias depois 
de ter sai do no jornal, eu telefonei para o Delegacia 
Romeu Tuma ... 

O SR. JUTAHY MAGAlHÃES.....: Eu estou per
guntando s_obre a DSI/Seplan e não sobre o Dele
gado Tuma - V. Ex• pediu à DSl/sepJan jjara 
que fizesse qualquer tipo de apuração das denún
cias feitas pelo prefeito de Valença? 

O SR. ANÍBAL TE!XEIRA- A-DSI/Seplan não 
foi acionada neste momento. 

OSR~JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex~ nãá acre
ditava na DSJ/Seplan, nas suaS eficiências? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -A DSI/Seplan fez 
um relatório, falando das dificUIC:lãdes que exis
tiam para essas apurações. E!1tã~, eu preferi usar, 
como usei em várias vezes, a Polícia Federal que 
é mais ágil, tem maior flexibilidade. Então, foi 
essa a decisão que eu tomei. 

O SR. JliT AHY MAGÁLHÃES - Em todos os 
depoimentos, fala-se, aq-ui, no desvio da pasta 
do Sr. Sérgio Menln Teixeira. Por que o desvio, 
exatamente, desta pasta? Havia alguma intenção? 

O SR. ANíBAL TEIXEIRA - ACho que isto é 
uma ingenuidade. Esses documentos, todos eles, 
são feitos em três ou quatro cópias, são registra
dos dentro de computadores. Então, acho uma 
ingenuidade ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Foi coincidên
cia ter desaparecido, exatamente, essa pasta? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Ou pode ter sido 
maldade de alguém porque·eu verifiquei uma coi
sa interessante; enquanto a freqüência do funcio
nário ê mandada, mensalmente, para o órgão de 
origem, no caso do Sr. Sérgio Menln Teixeira, 
de repente, chegou uma carta da Seplan, dando 
a freqüéncia de 7 ou 8 meses para ele de uma 
vez. Então, a intenção parece maldosa. Parece 
em tentar, realmente, criar um nexo da sua pre
sença. Então, é um fato para mim surpreendente, 
um fato novo, mas que me chamou muitO a aten~ 
ção - por que é que, de repente, resolvem man
dar a freqüência de todo uin período. Acho qUe 
este assunto de Valença, realmente, merece um 
aprofundamento porque acho que é o fato mais 
grave que aconteceu na minha administração e 
eu assumo a plena responsabilidade de ter levado 
ao Presidente este assunto e ter dito ao Presidente: 
"Presidente, eu recebi um pedido ... " - aliás, em 

primeiro lugar, quero dizer que em Valença, o 
Sr. Prefeito_ "que nunca recebeu nada", Quero 
most;rcu: __ agui o que o Sr, Prefeito já recebeu da 

_ SEAC e que declarou no seu depoimento que 
ninguém _lhe pediu nada por isto. Ele recebeu 
Urna quaritià quase igual a essa de 16 milhões. 
t_ tim tO~! de 36 pi'ojetos, totalizarldo quase 2 
milhões que, passados para a moeda atual, da· 
lj?l~.!i'~is ou menos un§ 20 milhões de cruzadOs 
e ele declara, textualmente, que não lhe foJ pedido 
nada. Esse prefeito recebeu várias cartas e ma
nuais de instruções contra a intermediação e, no 

-entanto, acabou-entrando nesse fato da interme
diaçãa.._onde~ realmente, eu encontro muitas in
congruências. A primeira incongruêlicia do Sr. 
Prefeito é quando diz que esse Sr. Alencar o procu
rou e ofereceu esse dinheiro, insistentemente, 
sem pedir nada e que depois que_o dinheiro saiu, 
então, é que o Sr. Alencar pediu essa comissão 
de 50%. Ele declara que não tem provas mas 
que tem indícios de que isto era uma comissão. 
Eu acho estranho que alguém que fizesse esse 
agenclaffiento, procura~se sS>_ cobrar o preço do 
séu serviço, vamos dizer assim, grosseiramente, 
-depois do dinheir~ depositado no banco. O pre
feito declara que fez uma concorrência fraudu
Jent<! porque isto era uma exigência para que ele 
reCebesse o dinheiro. Pois bem. O dinheiro che
gou na conta dele antes dele fazer os editais dessa 
concorrência. Esse prefeito fez uma carta, decla
rando que o Sr. Alencar fez tudo isso por idealismo 
e Qara ajudar a cidade. Vou passar à Camissao 
esta carta, e depois declarou nesta Comissão, sob 
juramento, que ele era um intermediador de.'ier
bas. Confesso que estou confuso com relação 
a esse episódio de Valença, um ep_isódio _que pare
ce mais uma armadilha do que qualquer outra 
coisa. Mas estou aprofundando e vou apurar isso 
porque isso me interessa muito porque isso afetou 
toda a, minha família, toda a minha vida. 

Vou apurar realmente porque esse homem não 
tinha o -~ireito de achar que eu era desonesto. 
Ele recebeu 20 milhões da SEAC, sem nada. E 
a declaração dele; recebeu cartas e mais cartas 
nossas-contra intermediaÇãO. Elitão não é certO; 
é unia~ POsiÇãO ·realmente _duvidosa; não é um 

- homem de _caráter. Fez uma carta dizendo que 
o homem estava fazendo aquilo para ajudar a 
cidade, e 15 dias depois vem numa comissão, 
sob juramento, dizer que esse homem era inter
mediador de verbas. Onde ele disse a verdade? 
Como condenar um ministro, -indiciar um minis
tro, baseado num homem que mente, num prazo 
de I O dias? _Mente por escrito e mente sob jura;~ 
menta. Quais foram as forças que se mobilizarani. 
para levar esse homem a armar essa trama? Tra
ii1ã! verdadeira trama! Só existe trama nisso! 

Peço_ que se faça uma sindicância para verifi-car 
o custo _do projeto e o custo _das obras. Isso pode 
Ser feito cien~ficam-ente, e verific<:~r -se I~ .compor
tava esse tipo de comissão? Mas que isso é uma 
trama, é! Eu não tenho nenhuma dúvida mais 
nisso. E desculpem os Srs. Senadores, a minha 
exaltação. 

O SR. MENDES 0\NALE- Mas não tem por 
que V. Ex' pedir desculpas pela exaltação. Pode 
estar Certo de que, em sindicância, procurar-se 
apurar, inclusive, se V. Ex• quiser ser acareado 
junto com essa pessoa, para Q-ueV Ex• diga tudo 
isso, a Comissão está pronta. A Comissão não 
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quer incriminar ninguém disso ou ·daquilo. O que 
nós desejamos, sim, é _apurar a verdade. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- E eu tenho certeza 

O SR. MENDES CANALE __::_ Porque estâmos 
aí,_ porque guardei, muito bem, _quando V. EX 
disse: _lutei contra a intermediação. E quero mais 
um dado: se tem tanto complô e tanta coisa contra 
V. Ex", me permita mais uma vez o Senador, mas 
para fazer referência a um depoimento ainda feito 
ontem, aqui, pelo Coronel Walter Félix. Quando 
ele recebeu da Agência central do SNl, Para que 
fosse investigado o processo relacionado com Va
lença, diante do que o jornal O Globo havia publi
cado - aí diz ele que conseguiu então, porque 
era uma dificuldade para falar com V. Ex:- que 
quando ele conseguiu e levou ao seu c_onheci· 
menta, V. Ex~ disse apenas a ele: Tudo bem. Tanto 
que anotei essa expressão, porque fiquei assim 
estarrecido diante daquilo que vem da Agência 
Central, traz o sr. chefe da DSI e ele_ traz ao seu 
conhecimento e V. Ex' diz a ele apenas: 'Tudo 
bem". E não mandou apurar, não mandou que 
tocasse para a frente; chegasse ao final. Eu quero 
apenas colocar isso, já que V. Ex' fala em trama, 
então estava muito mais aprofundada, porque es
sa foi a declaração feita ontem, aqui. Inclusive 
V. EX" pode pedir as-deciãálções feitas, aqui, pelo 
Coronel Walter Félix. quando ele disse textual
mente perante esta ComiSsão. 

O SR._AN[BAL TEIXEIRA - Eu disse: 'Tudo 
bem"- como? -

O SR. MENDES Dll'!Al:.E __:-'Tudo berri".' E 
ficou aquilo que ele trazia pedindo que fosSe apu
rado, V. Ex• disse apenas a ele: -·Tudo bem". E 

_nada foi apurado. 

O SR. ANIBAL TEIXEI[<A- Sobre Valença? 

O SR. MENDES ~-:-:--Sobre Valença. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Então o Coronel 
mentiu. Eu peço um_a acareação corTI ele. 

ÇX:SR. PRESIDNETE (Jtainar FámcÕ) ~A :aCa
reação será feita. 

O SR.JUT AHY f.'\AGALHÃES -Sr. Presidente. .. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Sena
dor Jutahy Magalhães ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... continuando, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (ltàinar Franco) - Des
culpe, Senador Jutahy Magalhães, 

O SR. RELATOR (Cark)s Chiarem)- Sr. Presi
dente, eu pediria para fazer uma pergunta em 
cima desse fato. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Sena
dor Jutahy Magalhães, V. q;• permite que o nobre 
Relator faça uma pergunta? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- Permito tudo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex' 
tem a palavra. 

O SR. R:lliTOR (Olflos Ç]Íia~eÚÓ -·{ co~ 
relação apenas à manifestação do ilustre depoen
te,. respondendo à pergunta do Senador Jutahy 
Magalhães,_onde, enfaticamente, S. EX' fala ein 
~ama, houve uma trama, há uma trama, o que 
me parece uma acusa-ção extremamente contun-
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dente. E fala que essa trama :- e .tive a impressão 
de que há um nexo causal entre a trama alegada 
e o indiciam ente pela Pollcia Federal. Dessa trama 
faz parte o indlciamento da Policia F_ederal? A 
Polícia Federal agiu dentro da trama_ao ind_iciar 
V.~? - -

O SR. AN(BAL TEIXE!RA - Eu não chegaria 
a esse ponto, mas acho que há coisas que _deve

' riam ser aprofundadas; sem uma perícia sobre 
o preço do projeto, uma perícia sobre o preço 
da obra, tomar como base o depoimento de um 
prefeito, que já me conhecia, que já havia recebido 
vinte milhões de cruzados aproximadamente para 
várias obras sem que nada fosse pedido, confor
me sua declaração, que havia recebido várias car
tas minhas pedindo que não aceitasse qualquer 
tipo de intermediação, que declara por escrito 
que o Sr, __ Alenc;ar era um btmfeltor da cidade 
e, dias depois, que era o intermedii:ldor de verbªs, 
não é válido para indiciar um ministro. Não é 
válido para indiciar um mjnistrô. 

O SR. RELA.TOR (Carlos Ch_iarelli) """":""Sr. Presi
dente, gostaria que ã. resposta fosse absolutamen
te objetiva. Com relaç~º a_Q__ç{ecurso dos fatps, 
à narrativa dos fatos, a partir da denúncia, da 
manifestação do PrefeitO de _v~h::O~a, frutos- dos 
acontecimentos, temos aqui várias versões. Te
mos aqui a versão do Prefeito, temos a versão 
do seu ex-Assessor, Dr. SérgiO Menin, e temos 
a sua manifestação. .. -

O fatO é que houve um inquérito na Polícia 
Federal em Belo Hori;!:onte. Várias pessoa~ foram 
ouvidas, entre as quais o próprio Prefeito, Dr. Sér
giO Menin e V. EX" E, a parfirâe--determinªdo 
momento, numa segunda etapa praticamente, 
tendo havido urna interrupção no processo, eJe 
é reaberto e V. Ex" é indiciado, formalmente indi
ciado. 

A questão que coloco é esta: V. &_foi absoluta
mente dare- aqui neste momentO'-~- temos os 
Anais, o registro taquigráfico;· a gravação-- e 
falou em trama, vinc1.1lou a trama ao fato de _ter 
sido indiciado. Esse é um ato c.oncreto de natu
reza jurídica, de origem e responsabilidaÇe d_a Po-
lícia Federai. - · - -

V. EX• vincula a PoJícia_ Feder_ÇJ! ~à tr~ma Ol,l o 
fato" de ser indiciado não está na trama? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não quero fazer 
um juízo de valor sobre se essa trama foi ~o 
profunda que tenha envolvido até a própria Polícia 
Federal. Mas, sinceramente, não gostei quando 
o Delegado Tuma declarou que eu não- pedi a 
ele as investigações, p·orque eu o chamei e passei
lhe a lista de todos os estados e municípios que 
haviam recebido verbas e pedi a ele uma priori
dade absoluta para Valença. Ele disse "não". Eu 
ainda perguntei se estava formalizado. Ele disse: 
"No próprio jornal já fiz a -itistfUÇão". ---

Então, realmente, não acredito que exista, que 
possamos estar: num País em que se dê essa 
trama de forma tão profunda a ponto de atingir 
todos os órgãos. Mas, realmente, é estranho que 
o testemunho de um prefeito, que se contradisse 
tantas vezes, tenha servido de base para o indicia
menta de um mini_stro de Estado. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiare IIi) - Entáo, 
V. Ex• não aceita o indiciamento? Considera-o 
errado? O indiciamento foi correto ou foi errado? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Foi errado, porque 
não tenho nenhum peso na minha consciência. 
Por isso fiz um pedido na convicção de que não 
havia interesse nenhum desse primo meu na obra. 
Inclusive, indignado com ele, comecei a minha 
própria investigação e mandei pedir o projeto, 
mandei fazer algumas verificações, porque, real
mente, na hora em que ele me fez o pedido, o 
argumento era de_que o Prefeito era um homem 
niuitOUabalhad.or~ que tinha sido- marginalizado, 
etc. etc. Ele não fez referência a esse interesse 
dele. Se tivesse feito, eu não teria, de forma nenhu

. ma, atendido. Embora possa atender pedidos de 
alguns parentes, acho que, naquele momento em 
que eU lu~va contra a intermediação, ·eu não teria 
dé forrha nenhuma atendido esse pedido. Esta 
é <i realidade dos fatos. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Entã_o, 
.. se V. EJ<o _çonsidera que o indkiamento foi errado, 
_foi errado porque a polícia é despreparada ou 

porque agiu maldosamente Com .relação a V. Ex"? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Acho que essa 
matéria, Senador, é uma matéria jurídica. Eu já 
passei isso aos advogados e até tivemos acesso 
á e-ssas ·peças que constituem o processo. 

~ -Agora, seria admitir um juízo de_ valor, que eu 
acho precipitado; sobre essa trama, envolvéndo, 
inclusive, a Polfcia Federal. 

. 6-S"R':-REiATOR (~rioS Chiai-eili) ·- F~i só 
uina pergunta objetiva, Quer dizer,V Ex• dedara 
que está errado? Está errado por falta de preparo 
téCniCO da polícia ou pói"que ela agiu intencio
nalmente no sentido de aicançá~Jo? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Acho que houve 
um trabalho sistemático de buscar denúncias 

_ cpnt;ra ~ minha pessoa. Não sei se esse trabalho 
foi feito como parte desse trama, -desse sistema 
de fritar ininistros, ou se realmente foi a infelici
dade de ter atendido esse pedido, desse primo, 
que não fazia pedidos deste tipo. Foi o único pedi~ 
do que ele me fez. Eu estava de uma certa -forma 
grato a ele porque, por telefone, várias vezes pedi
lhe dados para fechar o projeto do PAG, tendo-me 
dado-un1a íriforinaçào. Ele é cciriSiderado um dos 
maiores hidrologist21s do Brasil, uma das maiores 
autciridad_es_brasileiras em hidroloQia. Admito que 
eu até insíSti para ele vir para â Seplan. Insisti 
duas ou três vezes para ele vir para a Sepl~n. 

Efe -me deu vãiias razões e, entre elas, ele ni.e 
disse: "Este negócio da irrigação eu te dou os 
dados". E havia dito que o rio São Francisco não 
tinha capacidade para a irrigação de 4 milhões 
de hectares. Ele, efetivamente, me deu estes da_
dos~ Eii.tão, eu acho que há realmente partes con
fusas e pretendo aprofundar isto, não só para 
a minha defesa, como também para chegar a 
um veredicto se existiu realmente essa tram_a" ou 
se houve apenas o despr.eparo e a precipitação 
da políc:-ia neste indkiamen~o. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Quando 
da liberação dos reçursos, já havia projeto nos 
autos, co_m relação a Valença? Quando.d~li_~E!~a~ 
ç:ão dos recursos, havia projetes nos autos? 

---- O SR. ANÍBAL TElXEIRA - Não, não havia 
.não. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Foram 
lib.erad()S antes do projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Continuando, 
Sr. Presidente. A questão da trama realmente é 
interessante. O Ministro Aníbal Teixeira não está 
aqui indiciado; está como depoente, para prestar 
esclarecimentos a esta Cbrrtis~o: · 

Então, estes esclarecimentos são muito valio
sos para nós, porque chama a atenção da Comis
são o fato de que, dentre os mynicípios do RiO 
de Janeiro, uns têm 3 mil cruzados, outros 500 
ou 300 cruzados; Valença tem 16 milhões de cru
zados. 

Ao mesmo tempo, é feito um -projeto posterior~ 
mente à liberação, pela Hidrossisma, empresa di
rigida pelo Dr. Sérgio. As firmas que Se apresen
taram para a concorrência tal'nbéfli- teriani sido 
indicadas - pelo menos a habilitação dessas fir
mas em Valença- teriam sido sugeridas, confor
me declarou aqui, Sr. Alencar Guimarães. Coinci
dentemente, são firmaS tambéni.- lã- de Belo Hori
zonte. 

EntãO, nessa liberãçaO, nessa autorlzã.Çãci- dos 
-recursoS, quando foi feita,-antes da-liberação, hou
ve, segundo depoimento dõ prefeitO, essa pro
poSta de intermediação de 50% da verba. Foi 
antes da liberação, foi quarido o prefeito soube 
da-aUtorú:ãçãO-âQ$)~Ci!i'sos. 

Então, _bá muita coincidência, Sr. Presidente. 
Eu não aponto para V. Ex' Aponto para aqueles 
que sabiam da liberação da verba e que foram 
buscar obter vantagens dessa liberação de 16 mi~ 
lhões de cruzados. O projeto veio posterior à libe~ 
ração, um prOjeto que custou à prefeitura 1 milhão 
e 400 mil cruzados. sem necessidades, uma pro· 
jeto que_ leva a crer que não foi feito especifica
mente para o Município de Valença, pelos dados 
já levantados pela Assessoria desta Comissão. En
tão, Isto custou à prefeitura 1 milhão e 400. 

Isto é que leva esta Comissão a ficar em dúvida 
com a ação daqueles que se beneficiaram, ou 
tentaram se beneficiar, com os recursos liberados 
por V. Ex•, a pedido deles. 

Então, aí é o pOnto de interrogação. Segundo 
a _dec:laração, aqui, do prefeito, essa verba desti~ 
nada à prefeitura ror liberada sem assinatura no 
convênio de cláusulas que indicassem a vincu~ 
lação obrigatória da verba. É uma. coisa que no r~ 
malmente não acontece. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - O prefeito deu mui
taS informações equivocadas. Ele-recebeu um te
legrama da Sarem - porque tudo é feito através 
do mecanismo normaJ da Seplan- e nesse tele
grama foi p-edido a ele, então, o plano de aplica~ 
ção,-cronograma de desembolso. Isso foi exami
nado e aprovado pela Sarem depois aprovado 
pelo secretário-geral que declarou de forma insus
peita qtie não h-o\J.ve nada de anormal na trami
tação do processo. 

Mostre_i caqui que ele teve um curso normal. 
Eu não quero fazer aqui uma defes_a dessas pes~ 
S'das que estariam envolvidas nisso porque real

-mente não conheço os detalhes do processo, um 
juízo de valor sobre as pessoas que se benefi
ciaram dessa informação, parece que é o que 
o senhor quer dizer. 

Eu lamentei apenas_ que o mep primo não tives· 
se· me dito que tinha algum intereSse, embora 
ele tenha informado que este interesse passou 

.. 
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a existir depois que ele falou comigo. Ele alegou 
que isso foi depOis CJUe ele falou comigo, que 
eJe veio a aceitar a incumbência de fazer o projeto. 

Pelo que eu olhei no projeto, eu fiz também 
uma sindicãncia, e o processo, me pare<:e, ele 
está acoplado com a topografia, acoplado com 
as curvas de nível, acoplado com todas as coisas 
próprias da cidade, não é um projeto~padrão. 

O SR. PRESIDENTE: (José lgnácio Ferreira)
A Presidência deseja nessa oportunidade fazer um 
esclarecimento ao depoente e à Comissão. 

A Presidência recebeu informações técnicas 
que permitem que ela, agora com a responsa
bilidade que tem, afirme que é um projeto esterio
tipado, que poderia servir para Valença ou para 
Santo Antônio do Pulo da Onça. Qualquer muni
cípio do Brasil receberia aquele projeto com pe
quenas adequações à peculiaridade de Valença. 
E com erronias gravíssimas como, por exemplo, 
se falava lá em dois metros cúbicos de entulho 
era o que sobraria daquilo. Quer dizer, foi feito 
naquilo que se pretendeu adequar com tal grau 
de improvisação que s:e- falou em dois metros 
cúbicos de entulho que resultariam dos trabalhos 
de desmonte de certa área ali. 

De maneira que a Presid_éncia com as respon
sabilidades que tem e ~otn bas~ no que a Asse$
soria Técnica lhe informou, está tendo até a cor
dância, mesmo, de alguns dos técnicos, ela está 
afirmando aqui que este projeto é um projeto 
estereotipado, feito com o propósito-aperiãS de 
receber da Prefeitura de Valença a impoJ"U!Jnda 
que foi recebida. 

O SR. ANÍBAL TEIXElRA- Eu, realmente, pelo 
que folheei do projeto, nào entrei em profundi
dade, não sou engenheiro, eu entendi que o pro
jeto foi feito casado com a base ffsica em termos -
de topografia e tudo, mas se existe esse parecer 
eu gostaria de, inclusive, conhecer esse parec_er 
porque ele me leva a formar um juízo de valor 
que eu não gostaria de formar. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé. I9náéio Ferreira) -
A Presidência, na ocasiao oportuna, tão logo lhe 
chegue às mãos formalmente, recomenda até _à 
Secretaria que registre o fato, para que faça enca
Í'ninhar a V. ~ o texto d_esse parecer. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Pois não. Eu agra-
deço. -

OSR. PRESIDENTE (José'JrJi1~ciÔ Ferreira)-
V. Ex" continua com a palavra, eminente Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR.JUT AHY MAGAUiÃES- .Então, a minha 
última pergunta, pelo menos por ora, é: V. Ex• 
afirmou que não foram liberados recursos sem 
a necessária diSponibilidade orÇamentária e que 
ao contrário do que aqui se afirmou, teria termi
nado o ano com saldo positivO na virbá 

Não me recordo bem, mas li no depoimento 
anterior um memorando, aliás, dois depoimentos 
antes desse, um memorando da Sarem a respeíto 
desses recursos que teriam sido liberados sem 
a precaução do saldo orçamentário. Estariam já 
suplementados 30 bilhões daquele momento da 
confecção daquele memorando e já teriam sido 
apontados para a liberação-de 34 bilhões de cru
zados com saldo negativo de 4 bilhões de cru
zados. 

Então, perguntaria s.e seria correto afirmar que 
este saldo ao qual V. Ex-_ se refere, teria sido a 
-conseqUência da suplemeõtação da verba desses 
fundos que inicialmente eram de 195 milhões 
de cruzados:_e que forã.m_suplementados para 
35 a 36 bilhões de cruzados. Sabemos que a 
inflação foi alta em 1987, mas acho que a inflação 
não foi tã:o grande assim. Essas excessjvas aber

'-tti_raS_"de créditos-suplementares não aumentam 
a âespe"sa pública e, conseqüentemente, o déficit 
público? 

·- 9-SR .. ANÍBAL ~-Eu fiz: ao-Congresso 
três leis de excesso e comecei a perseguir aquela 
meta de _diminuir o déficit público. Na primeira 
lei. de.,.excesso consegui, inclusive, deixar de emitir 
20 bilhões de _cruzeiros de títulos. Mas, na medida 
em que a inflação foi creScendo, foi ocorrendo 
um descompasso e quem vê o decreto, mandado 
para exame do Congresso, verifica que, efetiva
mente, vários itens começaram a ser prejudicados 
no seu desempenho. Entào, houve, realmente, 
esse último ato, não foi uma lei de excesso. foi 
o fruto do aumento que se dleu ao funcionalismo 
civil e militar que impactou em cerca de 80 bilhões 
de cruzado_s um orçamento que já estava defasa~ 
do, em termos de inflação. Posso, inclusive, dizer 
que alguns desses saldos, como o PIN-Proterra, 
são_saldos arrecadados independente de emissão 
de títulos. Entào, houve um superávit de 1 bilhão 
e 288 milhões e não é gerado por emissão ou 
por títulos, é, realmente, pura e simplesmente, 
fruto da arrecadação. 

=--O-SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
V. Ex~ terminou? _(Pausa) Tem a palavra o emi~ 
~ente Senador Mansue~ _de lavor. 

. O SR.J\\ANSUETO DE LAVOR - O depoente 
Michal Gartenkraut descreveu a situação da Se
plan depOis que _ela teve como titular o Dr. Aníbal 
Teixelre~.- O-Dr. Aníbal Teixeira disse que foi esco
lhido pelo Presidente Samey com o objetivo de 
modernizar a Seplan. Com esse objetlvo elaborou, 
-de iníciO, __ o PAG -Programa de Asáo _Governa
mental-·e, inclusive, afirmou aqui que não havia 
nenhum programa nesse sentido dentro da Se
plail. Eu até a_clmirç>, porqUe não sei como um 
órgão_de planejamento não tem um plano seme
lhante. O programa, segundo o nobre depoente, 
e essa atuaçãó de modernização da Seplan en

-·cantroú, logo de início, resistência e má vontade 
de setores no. governo. Perguntaria quais foram 
esses setbres que reSistiram 'e dérricinstraram má 
vontade para_ com o PAG e quais as pessoaS que 
-enc:abeçavam esses setores?.É a minha primeira 
pergunta. 

~ -._ O SR. ANÍBAL TE_IXEIRA- Eu recebi de alguns 
téCllicos da própria Seplan uma série de pondera
ções. Na verdade, eles estavam tecendo uma série 
de considerações sobre a impossibilidade de ex~
cutar esse programa, eSse plano de governo, num 
prazo tão curto de 60 dlas. E alegavam, também, 
que nós estávamos nLJtnã (a_se,de transição e que, 
portanto, não se podia fazer um programa de 
governo. Então, houve um documento escrito 
desses técnicos,_ fazendo .essas ponderações; mas 
o Presidente havia me pedido porque, realmente, 
estávamos navegando sem- rumo, no sentido de 
não termos metãs quantitativas para o desenvol
vimento e as coisas estavam acontecendo de re
pente, como aconteceu no caso da Eletrobrâs, 
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em que nós ficamos com déficit de eletricidade, 
Temos que ·au.mentélr. dentro de cinco anos, 41% 

_da oferta de _quilowatts; aumentar 10 milhões de 
tOneladas de aço; temos uma série de coisas que 
não podem ficar soltas. não pbdem ficar improvi
sadas. Então, era necessária a execução desse 
plano. 

O SR. MANSUETO DE: LAVOR - Esse plano 
foi aprovado, está em vigor ou está engavetado? 

O SR ANfBAL TEIXEIRA - Ele foi aprovado 
po"r decreto do Presidente. Está pu_blicado. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- Ele está em 
vigor?_ 

O SR. ANIBAL TEXEIRA- Está em vigor. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - E de onde 
partiu a má vontade? Quem eram as pessoas? 
V, Ex~ falou em resistência, em má vontade, e 
agora está falando, apenas, em observações de 
ordens técnicas que seriam mais tarefas de asses
sores, tarefa legítima. Mas, no_início da sua exposi
ção, V. Ex"' falou que houve, realmente, resistência, 
má vontade, como se tivesse tocado ém um ves
peiro. 

O SR. ANíBAL TEIXEJRA - O Senador tem 
que compreender que sentimos quando as coisas 
são feitas com boa vontade e quando são feitas 
com má vontade. Senti que não havia empenho, 
calor, pedia-se algumas informações e elas demo
ravam a chegar; eu precisava ter o orçamento 
das estatais, eles só chegaram em setembro. En
tão, uma séiie de dificuldades que começamos 
a encOntrar em que eu identificava uma má vonta
de para com o plano. Mas é um juízo de valor 
que fJZ, mas que mantenho. Acho que houve má 
vontade com o plano. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sim. Mas 
da parte de que setores? Da parte de que pessoas, 
dentro ou fora da Seplan? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Principalmente 
dentro da Secretaria Geral. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Secretaria 
Geral. V. Ex~ estabeleceu, além do PAG, como 
uma meta, logo no início do seu trabalho na Se
plan, o combate ao déficit público. Foi isso que 
nos afirmou. 

O SR: ANÍBAL TELXEIRA- Isso era uma meta 
global do governo. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Meta global 
do governo e que V. EX' procurou executar, Mas, 
como se explica o combate ao déficit, com essa 
liberação desenfreada de recursos a fundo perdi
do? Coino explicar o combate ao déficit. quando 
V. Ex~ aprovou a construção_ da ferrovia NorW-
Sul; fui até um dos depoentes, aquf, que veio 
aplaudir os investimentos da ferrovia Norte-SuL 
Mas, ainda causa mais espécie, exatamente, o 
fato de ~ e aqui, segundo depoimento ainda do 
Sr. Michal Gartenkraut - que teria tentado au
mentar o volume de recursos, não de deliberação 
automática, legal, como fundo de participação 
de municípios, mas teria tentado de aproxima
damente 30% para 50% dos recursos liberados 
para, digamos assim, a livre critério de V. Ex•, 
sem nenhuma vinculação? Essa foi uma afirma
ção feita, aqui, no últimO depoimento; V. Ex" ten· 
tau aumentar o volume de recursos de liberação 
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livre, Isto é, aplicados a seu critério ou, no -cas_o~ 
como V. Ex- sempre levava ao presidente da Repú
blica. a critério das liberações, as- autodzàÇões 
sugeridas ao presidente da República. Como se -
explicar esse posição com a posição de combate 
ao déficit público? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Não podíamos pa
rar o Pais. Eu clisse que na minha gestão, o coefi· 
ciente de recursos aplicados de forma, como V. 
Ex" disse, discricionâria, foi de 1.39. Mas estão 
aqui contidos também aqueles seis bilhões de 
cruzados que distribuímos aos inunicípios que 
queriam vir ao Congresso para pleitear uma refor
ma tributária de emergência. Então, convencia 
esses prefeitos de que eles iriam tumultuar o pro
cesso da Constituinte e consegui a alocação desse 
ret:urso, contrariando idéias que apareceram de 
que esses recursos fossem usados como _reforço 
para que a Sarem pudesse atender_ esse ou aquele 
município; distribui esse recurso dentro de um 
critério científico de acordo com o fundo de parti
cipação dos municípios. 

O SR. MANSUEfO DE LAVOR- Os recursos 
a fundo perdido? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Esses re-cursos 
eram recursos a fundo perdido. 

O SR. MANSUEfO DE LAVOR- V. Ex' afumo 
que os distribuiu com critério científico, usando 
computador, de acordo com o fundo de parttci
pação de cada município. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Essa libera
ção, por exemplo, de 2 bilhões, 52 milhões e 
594 mil, para Minas Gerais, foi sob critério cientí
ficõ--ou -aleatóriO? 

O SR ANÍBAL TED<E.l~..:.... Para_ gu<;! fim fçi 
esse recurso? 

O SR, MANSUETO DE LAVOR.- Verba da 
Seac,_ Secretaria Especial de Assuntos Co'tnuni
tários; não é da Seplan é da Seac, nos exercícios 
de 85, 86, 87 e 88. · · 

à SR. ANÍBAL_ TEIXEIRA- O critério d~ Sea_c 
-é- como eu ...disse aqui, existem formulários pró
prios para as comunidades preencherem. Esses 
formulários são ana1isados por computador e_ fa
zemos, então, o atendimento .... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não, eu per-
9uitto: por exemplo, em 87, a liberaçãO da Scac 
para Minas foi de 1 bilhão, 816 m_il_hões, 93 mil 
e 52.5. Esse critério foi ciéntifico ou folliffi critério 
pessoal? 

d SR. .ANfBAl TEIXEJRA.:.... Cada projeto des
-seS recebeu um exame e foi analisado. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Antes de en- . 
cerrarmos a primeira parte do depoimento de V. 
Ex", V. Ex" afirmou que essas diferenças se deviam, 
~mbém, ao pedido e às motivações da comuni
dade. Dou parabéns a Minas pela participação 
COJI1Unitária, mas creio _que alguns estados tam
bém estão nesse estágio de organização e, no O SR ANÍBAL TEIXEIRA~ Exatamento. Paro 

evitar qualquer reclamação. --entanto, não são contemplados. 

OSR. MANSUErO DE LAVOR- Mas Ex• pare
ceque os.d_ados que temos, inclusive dados forne
cidos pela Seplan, não estão correspondendo 
bem a essa afirmação. Até parece que ... 

O SR ANÍBAL TElXEIRA - Sâo seis bilhões. 

O SR. __ MA.NSUETO DE lAVOR- ... se foram 
dados por computador, esse computador anda 
um pouco assim viciado, sensibilizado, a favor, 
por exemplo, de algumas cidades, de alguns esta
dos, de algumas posições politicas. E essa distri
buição não é uma dlstribu_ição objetiva, científica, 
ela é um_a distribuição pessoal e, de fato, havia, 
digamos assim, permissão legal para isso; e ela 
é uma distribuição discricionária de tal modo que, 
pelos dados, se percebe distorções que precisam 
ser explicadas. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Queria explicar 
ao Senador que eu, talvez, não tenha sido muito 
claro. Desse total de 1.39, -que- foi das menores 
verbas para distribuição aleatória, vamos dizer as· 
sim, a fundo perdido, dentro disso alocamos seis 
bilhões que foram feitos com um critério cientí
fico. Portanto, esse dado aqui ainda diminuí. Não 
sei se o senhor entendeu agora a colocação. 

O SR MANSUETQ_DE LAVOR - Quer dizer, 
das verbas aleatórias, quanto por cento foi distri
buído? QuaJ o percentual distribuído com critério 
cientifico?--

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - seis bilhões. 

O SR. MANSUETO_ OE LAVOR-E sem critério 
dentífico, quantos bilhões? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Eu te"ria que c81cu
lar iss_o aqui. Ao todo, 17 bilhões. 

O SR. ANÍBAL-TEIXEIRA-:.:_-P-ro,Porcionalmeil
te, Santa Catarina reCebeu mãis, por cauSã aa 
motivação, também. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ministro, V. 
Ex" procurou fazer, como _ _afi[ma, com que·a apli
cação desses recursos fossem, realmente, aplica
çõeS Voltadas para os interesses comunitáriOS. V. 
Ex" acredita- nisso e afirma isso que a âplicação 
era voltada para os objetivos de interesse comu
nitário. como se explica, por exemplo- a _aplica
ção das verbas via Se.ac, e, nesse ponto quer V. 
~ seja o titular da Seac, qUer já seja o titUlar 
da Seplan - que ncr ano de 85, do total das 
verbas a furido_-pei"dido_ aplicadas pela Seac, 
98~51% apenas 1.49% âo dinheiro apficado pela 
Seac. em 85, não tenha havido prestação de con
tãs? Mas, já em 86, essa prestaÇão de conta -
o retorno que V. Ex• deve __ ter recebido - <;aiv, 
em vez de 98, para 78,14% portalito, 21,6% dos 
recursos aplicados, via Seac, recursos a fundo 
perdido, não tiveram prestação de contas. Mas, 
já em 1987 ,_ a prestação de recursos aplicados 
a fundo perdido pela Seac, essa prestação de 
contas foi de apenas 1, 79%, 98,21% dos recursos 
aplicados pela Seac em 1987, não tiveram nenhu
ma prestação de contas. Como V. Ex" donne tran
qüilo diante disto? V. É:x" era o responsáveL Esse 
-dinheiro foi destiriado a fUndo perdido a cidades 
, confonne V. Ex" diz, com critério científico, via 
computadores, Via critériOs objetivos, mas, não 
houve, praticamente, nenhuma prestação de con
tas....:....:.. apenas 1, 79% dos recursos tiveram presta

_:_~o de contas. Com que tranqüilidade V. fr. vem 
aqui afirmar e dizer que tudo isto correu normal
mente, se não houve, nem sequer, prestação de 
contas? 
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O SR. AN(BAL TEIXEIRA- Eu acho que V. 
Ex' está sendo um pouco exagerª_P-o IÍ_isto. V. Ex" 
vertfica que a prestação de contas começa a se 
Completar, cronologicamente. OS: pr~feitos dei
xam para fazer a prestação d_e _contas ao final 
do ano. Entâo, é natural que esse último índice 

--seja menor. Mas é nossa responsabilidade e, inclu
sive, nós emitimos para o computador a cobrança 
dessas prestações de contas, e, tenho certeza de 
que no TribunW de Contas. nós_rião teremos ne
nhum PrOblema- é claro que um ou outro pode 
ter problema -porque, efetivamente, o sistema 
fiç_ou implan!ado 1! permite essa prestação de con
tas. Nós estamos, inclusiVe, faZendo cobranças, 
pela informação que eu tive, desses prefeitos. O 
que houve, realmente, foi isto - o prefeito deixa 
para prestar __ contas ao final do ano. V. Ex• vê 
que, realmente, esses dados São dadoS que--vão 
diminuindo, _e, eu tenho certeza de que o prefeito 
Vai prestar contas, porque é uma responsabilidade 
da Própiia prefeitura. Eu -não pOssO, --realmente, 
aqui, résponder pela prestãç_ão de contas das pre
feituras, a não ser no momento em que se. confi
gure, realmente, que houve um dolo da parte do 
Governo federal. -

O SR. MANSUEfO DE LAVOR .,..-Mas, Dr. Aní
bal Teixeira, ess~ dinheiro .. ~ra liberàdo sem plano 
de aplicação. 

-o sR~ ANíBAL TEIXEIRA_-_Eujá tive a oportu· 
nidade de explicar aqui, que na Seac, os recursos 
eram _feitos m~diante um formulário singelo. e que, 
realmente, apesar de singelo, ele continha os da
dos fundamentais: com quanto a prefeitura iria 
entrar, com quanto a comunidade iria entrar, o 
que iria ser feito, quanto iria ser comprado disse, 
daquilO- -e daquele outro. Com esses dados -
é um projeto diferenciado- são 15 projetas dife
rentes. Isto, parã evitar o cusfo do projeto. Nós 
fÜ:einos uri'ta circular, cOmo disse- diversas dr
culares; diversas ordens de s~rviço- e no próprio 
contrato com a prefeitura, nós temos _uma_ cláu
sula, proibindo o pagamento de projetas. Depois 
eu flz até uma carta pedindo que, quando ocor
resse a ne-çessidade d~ projetas, procurasse a 
Emater. Então, há projetas, mas, são projetas sin
gelos. Não se pode exigir um projeto técnico 
quando um projeto técnico custa vinte mil cruza
dos. Não se pode exigir um projeto técnico para 
uma ponte que, às vezes, custa trinta mil cruzados. 
O que nós fizemos foi um verdadeiro milagre de 
multiplicação dos pães. Nós fiZemos, neste País, 
45- mil obras, milhares de poiltes, milhares âe 
pequenas êstradas, milhares de creches, milhares 
de poStos -médicos. Tudo isto é feito com multo 
pouco dinheirO. Então, se V. EX' começar a exigir 
muitas formali:zaç_ões, v_, EX' acaba, realmente, 
saindo do es(juema comunitário. O que Jiós faze
mos é fazer com que a comunidade ajudasse 
nã fiscalização. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Não havia 
plano de aplicação, porque, no meu entender, 
para uma obra pequena e simples, o plano de 
aplicação é pequeno e simples. Mas, o que foi 
afirmado aqui é que esse dinheiro era liberado 
sem plano de aplicação e, ainda mais, não tinha 
prestação de contas. _ 

O SR. ANfBAL TEIXEJRA - V. Ex' se refere 
a Seac? 
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O SR. MANSUETO DE lAVOR _:Eu me refiro 
à Seac, ou por qualquer projeto a fundo perdido, 
eu rrte refiro a reçursos a fundos perdidos da 
Seplan e da Seac. 

O SR. ANÍBAL TEIXE_~ - Quando cheg~ o 
projeto da Seac. ele chega com tudo isto, já tem 
o plano de aplicação, com quanto a comunidade 
vai entrar, com quanto o prefeito vai entrar, _o 
que ele vai comprar. Tudo isto já e!SfàdeJitro desse 
formulário. Eu passarei, depois, à Comissão a co
leção dess_es projetas. Realmente, é algo, por as
sim dizer, muito revolucionárlo, porque foge ao 
critério daqueles calhamaços de projetas que, co· 
mo ficou dito aqui, acabam, às vezes. sendo repe· 
titivos. Ali, nào; é um formulário_corn as informa-
ções necessárias. - - -

O SR. MANSUETO DE LAVbR - Sim; mas 
a conclusão a que se chega é que realmente es~a 
modernização pretendida, esse confr~le rig_ido do 
orçamento do déficit público, ela não foi obje~i
vada pela atuação de V. Ex• na Seplan. O que 
houve foi realmente um tumulto, de tal maneira 
que deu ensejo a essas distorções, a úma· COncen
tração de aplicação de recursos, em-certas-áreas, 
e através de certas pessoas, e, no fim; essa inter
mediação que já está comprovada aqui. Então, 
eu creio que esse fato de não haver prestações 
de contas dos recursos aplicados, de não haver 
um projeto de aplicação desses recursos no mo
mento do pedido, eles ê claro que deixavam pis
tas, deixavam largos caminhos para esses atas 
que estamos, infelizmente, detectando por ess~ 
comissão. ·- -· -· -- · 

O SR. ANfBAL TEI.XBRA - Eu priciso fazer 
uma exposição sobre o que é o projeto comu
nitário. E algo novo, são projetas muito pequenos. 
Por exemplo, temos uma estrada_que_ um grupo 
de 50 a 60 pequenos agricultores precisam fazer. 
O Governo n.~o tem condi_ções_ de fazer a estrada, 
se Governo -fliei" "a eStráda ela ficará muito cara; 
talvez s6 em mandar um engenheiro lá, gastar
se-á muito dinheiro. Então, a comunidade se reú
ne, junto com ao -prefeito, elabora esse projeto 
simples, sintético. Então, n6s damos 50 a 60 mil 
cruzados; um fazendeiro fornece a madeira, um 
outro arranja cascalho, outros entram cOm a mão
de- obra voluntária e resolvem esse problema. 
Isso foi feito _em 45 mil localidades, por mi_lhares 
e milhares de comunidades. Eu seí que é-ditldl 
entender esse sistema; entendê-lo foge à mecâ
nica da burocracia oficial, mas é um sistema que 
deu certo e eu posso garantir ao Senador que 
nós prestemos relevantes_serviços ao País. Nós 
demos a muitas comunidades, que nunca viram 
coisa alguma do Governo, uma presença do Go
verno, modesta, simples, não aparatosa, porque 
são projetas, como eu disse aqui, muito simples, 
mas eles existem e as prestações de cOntas con
forme V. Ex" viu, grad.ativamente, vão chegando 
e a responsabilidade é dos prefeitos. V. Ex" não 
pode, agora, me imputar a responsabilldade das 
prestaçóes de contas dos prefeitos. Nós fazemos 
o seguinte; não liberamos nenhum projeto en
quanto_ não_ chega a prestação de contas. Isto 
é a medida que nós toma!Jlg? _para forçar os pre
feitos a fazer a prestaçao de contas. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR -A minha 
última pergunta é sobre os computadores. 

O-SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Eminente Senador, se V. Ex~ me permitir, em face 
de ser exatamente pertinente. ilustre depoente 
Aníbal Teixeira, com reJação a esses convênios 
há uma resistência muito grande. Exatamente por 
parte de técnicos, tanto por parte do Ministério 
do PJanejamento quanto do Ministério da Fazenda 
-ainda hoje eu percebo - por algumas razões 
que lhe são imputadas. O convênio, primeiro. po
deria_ser uma vantagem; e pode ser feito tanto 
com entidades de Direito Público, com estados 
e--prefeituras, como _o;:CIJTI efitidades privadas, so
cieaades de amigos de bairros e tudo mais. Se
gundo, ele não exlge -aí já começa a complicar 
- u convênio, não exige uma prestação de contas 
muito sofisticada, e eu digo, complicação exata
mente pOrque aí vem o problema da fiscalização. 
Bastam notas fiscais, relatório sobre o andamento 
.dos projetas. Então, a prestação de contas con
cernente a um determinado convênio é feita de 
uma maneira muito Simples, com notas fiscais, 
com relatório sobre o andamento de projetas. 
Terceiro; há o aspecto de que ele pode ser aditado 
com_ muita facOidade; faltou dinheiro, coloca-se 
mais um tanto. e vem alguma _coisa que se_ a copia 
ao conVêriio ínicTal E, finalmente, aí sim, é a razão 
da maior preocupa-ção e certamente a motivação 
maior para essas impugnações. O fato. de que 
se atOmizou tanto e pulverizou tanto os recursos 
que, em quatro mil prefeituras e milhares de enti
dades dentro dessas prefeituras. Quer dizer, a coi
sa fica de tal maneira pulverizada, capilarizada, 
que toma nãO difícil, mas imposs1vel a fiscalização 
por parte do Tribunal de COntas da União ou 
dos Tribunais de Conta dos estados. Essa é _uma 
questão clara. Como fiscalizar se as coisas, a pre
texto de desburocratizar, são desformalizadas de 
tal maneira que impedem. não dificultam, Impe
dem a fiscalização. É aí a pergunta que faço a 
V. Ex~. se realmente entende que tenham ra~o 
esses técnicos que õpõem essa resistência a esSes 
convênios, pelo menos da forma como são feitos. 

Q SR"-ANÍBAL TEIXEIRA- Senador, eu diria 
o _seguinte: a Administração Pública nossa está 
atrasada cerca de 20 anos. 

N6s controlamos 18 mil associações de bairros 
e temos um _desvio de 3,1% rio programa do 
leite. Se o Senhor quiser sãbei: no dia de hoje, 
o custo administrativo desse programa de leite. 
o Senhor tem. Se o ser:ihor quiser saber se dona 
Maria da Assumção Barro"s recebe leite na Paraíba, 
tem. Nós estamos vinte anos atrasados! Isso com 
computador é facílimo de fazer; o Senhor dá um 
cheque aqui, recebe imediatamente. esse cheque 
é creditado no lugar. E nós estamos atiasados. 
A nossa. administração é coisa medieval. O que 
nós tro-uxemos foi técnica nova. Nós fazemos esse 
programa aqui com 17 computadores, programa 
de Governo. [sso, ninguém nunca fez, porque não 
entendem disso. A verdade ê que nós_ estamos 

_atrasados, _é_ _uma administração medieval. E o 
Tribunal pode perfeitamente fiscalizar, porque o 
recurso entra na conta da prefeitura, e a prefeitura, 
na -sua prestação global, presta conta, além do 
Tribunal, _à Seac: Então, não há razão para essa 
dúvid~. _O__computador resolve, e resolve muito 
bem, milhares e milhares_ de soluções. O que não 
se sabe _ou o que nã_o se quer é usar realmente 
a modernidade. E talvez o grande erro meu -
e eu volto àquele personagem do Balzac - foi 

tentar modernizar_ O Pai~ .. Existem 40 milhões de 
- brasileiros que estão à míngua. 12 _milhões de 

favelados, 6 milhões de bóias-frias. Nós temos 
crianças marginalizadas, nós temos __ 9 J!l~h~es de 
crianças que passam fome. Então, o Estado tem 
que andar depressa, porque a cada dia morrem 
cinco. dez. vinte mil crianças de fome no Nordeste. 
A-cho que realmente a nossa administração -
e eu· estou ·escr-eVe"t1do um trabalho sobre isso 
- está derasãda 20 anos. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR - Dr. Anibal, 
os cómpi.JtadOres para as prefehuras, via ABM, 
têm algo a ver com essa modernização? _ 

Porque existe aqui uma série de dúvidas sobre 
possíveis irregularidades. preços majorados, ser
-viços majorados desses computadores, firmas li
gadas a V. Ex" lá, em Belo Horizonte. O que tem 
Y. Ex" a explicar sobre isso? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- f'i"ão existem firma"s 
ligadas a mim, nãd 

O SR. MANSUETO DE lAVOR -O Dr. Lúcio 
Veríssimo é pessoa de sua confiança, não é? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Siln, mas_ não é 
meu sócio. 

OSR. MANSUETO DE lAVOR - O filho dele 
é um dos sócios dessa firma, não é? 

O SR ANIBAL TEIXErRA - Sim. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- GoStartã qUe 
V. Ex• explicasse essa situação dos computadores, 
já que se falou em modernidade._ 

O SR. ANÍBAL TEI.Xi::IRA __:: Assim que surgiu 
esse problema na imprensa, r'iZiprimeira página 
do Jornal do Brasil, de que a Seplan havia com
prado complitadores a 4 milhõe_s de cruzados. 
seis vezes fiais caro do que o preço dos computa
dores, essa primeira pág_in~ do Jo~ _do Br:asil 
marcOu então uma suspeição sobre isso. Então 
fiz uma carta, porque, em primeiro lugar. a Seplãn 
não comprou nenhum computador. Ela fez um 
repasse de recursos a Associação Bras_Deira de 
Municípios para que ela fizesse a implantação pio
neira, em 100 municípios, de um sistema de com
putação que permitisse a melhoria da arrecada
Ção, que permitisse o_controle_de pessoal. permi
tisse o controle de obras, e dezoito outros progra
mas auxiliares para permitir urna modernização 
das preféituras. -- _ 

EntãO, à notícia dos 4 milhões, veio a resposta; 
o computador não custou 4 milhões, custou 288 
mil cruzados. Quer dizer, foi mentirosa a noticia. 
O Jornal do Brasil foi mal-informado._Não foi 
por má-fé. acredito, do _jornal. Nós g_é_IIJ_hamos de 
preSente agor? um negócio que vale 4 milhões. 
Na verdade foram gastos 1 milhão e 44 para cada 
prefeitura, para que ela tivess~ urn computador, 
uma impressora e 18 programas que foram estu
dados tecnicamente para facilitar o gerenciamen
to dessas prefeituras. É uma colocação___:-errada: 
primeiro, não fomcis nOs Ql!~-compramOS o _Com
Putador; segundo, não foi esse o preço dos com
putadores. Eu diria que isso faz parte também, 
pois na medida em que conseguirmOs introduzir 
a informática na administração municipal, estare
mOs rea1mente dando um passo avante nesse 
sentido. Houve muito exagero, como disse, houve 
uma campanha sistemática contra a minha pes
soa e, entre essa. surgiu esse problema. Infeliz-
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mente, nesse problema hâ uma empresa que par~ 
ticipa do treinamento das prefeituras, em que está 
o filho do Lúcio Verissimo, meu ex-chefe de gabi
nete. 

Realmente, esse fato, não quero dizer que seja 
lamentável, porque as explicações parece-me que 
já foram dadas a esta Cóm[ssão Pela ABM, a forma 
pela qual ela chegou a essa conclusão. Mas, logo 
que vi o preço, 1 milhão e 44, verifiquei que era 
correto, porque eu estava, nesta época, interes
sado em comprar um microcomputador, seis pro
gramas, e me pediram 1 m~hão e 600. Então, 
não achei que estava exagerado o preço, a grosso 
modo, mas acho também que o Senado pode 
mandar fazer uma verificação se esse é um preço 
exorbitante. Não foi a Seplan que comprou, maS 
uma associação que tem uma tradição já de deze
nas e dezenas de convênios -com Outros ministé
rios. Esse é o fatO relativo ao problema da informa
tização dos municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Dr: Aníbal Teixeira, por que V. Ex" exonerou seu 
chefe de gabinete, Lúcio Veríssimo, em _26 de 
novembro de 1987? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA --Por três vezes. o 
Lúcio Verissimo havia me pedido demíssão, por
que queria voltar para Minas Gerais, etc. Quando 
apareceu essa noticia referente a ele, eu estava 
sem um nome para a chefia de gabinete, quando 
ele mesmo sugeriu que podia aproveitar o Ge
raldo Alencar; imediamente _ele pediu demissão 
e eu coloquei o Geraldo Alencar. Mas, não havía 
nenhuma razão de suspeição sobre a atuação 
dele, foi apenas uma fonila de substituir um chefe 
de gabinete que já estava reclamando de ter que 
ficar todo dia até 11 horas d~ noite no Ministério 
do Planejamento. 

O SR. PRESIDENTE (José: lgnádo Ferreira)
Dr. Anibal, havia um subchefe de gabinete, Murilo 
Duarte de Oliveira, que a-propõsito a Presidência 
comunica a V. Ex" que tem em mãos não é portan
to urna suposição, mas uma comprovação de 
que o Dr . .Murilo Duarte _d_e: Oliveira .era sódo de 
uma firma chamada Idéias Turismo, que se sedia
va no mesmo lugar de uma firma de Participação, 
Idéias participação, ou algo assim. O fato- é que 
ele tinha vinculações, era sócio da fimia- Idéias 
Turismo e havia uma outra firma ldéfas Partici
pação, se não me engano, que se sediava no 
mesmo locaL Portanto, havia vinculações en_tre 
o Dr. Murilo e essa outra fuma de participação; 
ele aPenas não era sócio dessa outra. 

A pergunta é a seguinte: na mesma ocasião, 
V. EX' exonerou Murilo Duarte de Oliveira, que 
era seu subchefe de gabinete, encarregado da 
agenda política. Por que houve exatamente duas 
exonerações, do Lúcio Verissimo e a do Murilo 
Duarte de Oliveira? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Agora, inclusive, 
estou sentindo que _eram pessoas muito ligadas, 
eu não sabia que eles tinham, inclusive, essa so
ciedade. 

O SR. PRESIDENTE- (JOsé fQnácio Ferreira) 
- Não; não havia sociedade do LúCio Verfsgjmo 
com o Murilo Duarte de Oliveira. O Mun1o Duarte 
de Oliveira era seu Subchefe de Gabinete _e_ era 
sócio da firma Idéias _Turismo, que era sediada 
no mesmo local em que se sediava a firma Idéias 
Participação. Havia um vínculo, portanto, entre 

o Sr. Murilo Duarte de Oliveira, seu Subchefe de 
Gãbinête e- uma- firma de intermediaÇãO'. 

Na mesma ocasião, V. Ex" exonerou Lúcio Ve
rlsgjmo_ e Murilo Duarte de Oliveira:. 

O _SR. ANíBAL TEIXEIRA- Os dois foram jun
tos para ã Seplan, porqUe na épOca eram pessoas 
que haviam trabalhado, durante muito tempo, 

-- com o- Governador Francelina Pereira, e eram 
realmente muito unidos e faz_iam parte da equipe. 
Quando deixei .a Seplan, tirei as pessoas que tra
balhavam comigo, que também pediram exone
ração. Acho que foi realmente esse fato. Agora, 
-eneóhti'O ifitlusive uma afinidade, porque sei que 
o LúCio, em Be1õ Hoi'iiónte, mexia com turismo; 
a senhora dele tinha _um_a firma. Chamava-se, se 
não me engano, Dera._ Ela lev-ava crianças pélra 
a Dlsneyfãhdia, então, vejo mais afili.idade nesse 

·problema de turismo. 

-~ QSR . .PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O..senhor tem conhecimento, Dr. Aníbal, de que 
-e esse fato, a1iás foi muito referido numa revista 
.de circulação semanal, a Veja - funcionários 
teriam pedido comissão à Villares, que ganhou 
uma concorrência de locomotivas, junto com a 
GE, para obras COntratadas pela Rede Ferroviária 
Federal SA? Esse fato- fOi referido pela revista 
-Veja corTio -sendo o que a revista- chamou de 
um "escândalo graúdo", dizendo que esse pn ... 
cesso ficou retido na Seplan durante muito tefTlpO, 
enquanto esses funcionários - e sobretudo fez 
uma imputação d.ireta, Uma acusação direta ao 
OI,__Lúcio Veríssimo - teriam pedido comissão 
para que fosse an gerado o processo. o senhor 
teve corihecimento desse fato, mesmo posterior
mente? 

O SR. ANféAL TEIXEIRA - Pela revista, sim. 
Pela revista tive conhecimento. Quanto ao fato 
- ell mandei examinar ~ rea_imente esse. pro
cesso das locomotivas demorou; é um processo 
grande, e ficou quatro meSes no Mín_istério da 
FaZenda, e dois meses no Ministério do Planeja
mento. Mas eu, efetivamente, só tomei conheç_i-. 
inento desses detalheS pela revista. Inclusive a 
revista fazia referência a uma conversa de corre
dor - não apareceu a pessoa que teria ouvido 
eSsa COnversa de corredor, do Lúcio - em que 
se dizia qUe issO era _típico de uma comissão, 
receber um prêmiO. Eu realniente não tomei co
nbe.cimento_disso, a não ser pela revista. 

O SR. PRESIDENTE (José lgná-cio Ferreira)
Dr. Aníbã"!, finalmente, o escritório da Seplan em 
B.e.lo _Ho&onte existia oficialmente, _C:OfTIO __ o 9o 
Rio e o de São Paulo? Existia, em Belo Horizonte, 
um escritório da Sep\an , não de fato, mas de 
fato e de direito? ~certo que em Belo Hqrizonte 
existia de fato toda uma estrutura com salas, s:ar
róS, telefones etc. mas, aparentemente, pelo que 
Se~len:ú::_oft_hecim"ento, não existia de direito. Essa 
é-pergunta-que inicialmente eu faço e, de acordo 
como venha a sua resposta, desde logo eu per
gunto:-como se regulamentava, como se reguJ-7 
rizava essa- situação anormal? Quantos e qua1s . 
os funcionários estavam formalmente lotados 
nesse escritório da Seplan, em Belo Horizonte 
que, aparentemente, não existia? 

-a SR. ANÍBAL TJ:XEIRA - Esse escritório da 
Sepiãn se Constituía de duas salas, que nos foram 
cedidas pela Usimec. Vários órgãos me oferece
ram até andares inteiros, mas eu que sei quanto 

mais espaço físico mais nomeação se tem que 
fâzer. Então, na verda~e, esse es<;ritório era ml,tito 
rirodesto. Tinharri doiS funcionários que recebiam 
as pessoas que me procuravam; e armavam uma 
agenda para que eu os atendesse no_sábado; en· 
tão era urna coisa muito modesta, realmente mui
to simples. Posso adiantar, inclusive, aos sena
dores que quiserem conhecer esse escritório, que 
ele tinha cafezinho e água, por certo, porque a 
Usimec sempre nos tratou com muita conside
ração. É uma empresa estatal que nos cedeu es
sas duas salas, já que tinha espaço de sobra. Era 
um escritório informal e muito modesto, com fun
cionários tirados da própria Seac e apenas com 
dois funcionários. Inclusive, em Belo Horizonte, 
o meu motorista era pago por mim, quer dizer, 
eu us_ava o meu. carro, só depois é que foi um 
carro para a Seac. Era -realrrieri.te- inulto-modesto, 
comparado com o de São Paulo, que tinha 13 
veículos e tudo___isso__ Era .reãlmente__apenas um 
apoio, pois eu era muito procurado e não queria 
misturar as minhas coisas, em Belo Horizonte, 
atendendo as pessoas lá em casa Então, _e_u tinha 
u~_:escritório, mas um escritório qye _era custo 
zero, porque era feito com dois funcionários da 
própria Seplan e com o espaço tisico cedido gra
tuitamente por uma empresa do governo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira) V. 
EX" era ou é s6do da ffrma Uniterra? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, nunca ouvi 
falar, a não ser pelo jornal. · 

O SR. JOSÉ AGRIPINd - Sr, Presidente, .... 

O SR. PRESiDENTE (JOS:éJgnácio Ferreira)-
V. Ex" tem a palavra. 

O SR JdS~AGR1PrNo- Sr. Pr~sidente, acho 
-que nesta duas sessões da CP! de hOje muitas 

indagações foram feitas e muitaS expllcaçõe.S fo
-- ram dadas, mas acho que algumas dados cere

cem de aprofundamento. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -
Terri a palavra V. ~ 

O SR. JOSÉ AGRIPINO - Acho que nestas 
duas reuniões da CP! de hoje;- muitas indagações 
forarif feitas e muitas explfcações foram dadas_. 
Mas acho que alguns dados carecem de um apro-
fundainento. -

O ex-Ministro Anibal Teixeira teceu algumas 
considerações relativas ao Prefeito de Valença, 
até com uma certa emo_çã.o compreensível, e com 
relação também ao Dr. Michal Gartenkraut, eu 
queria sugerir a esta CPI, que no s_entido de não 
se promover injustiças- pelo contrário, esta CP! 
deseja que os fatos sejam _sufidentementes esda·_ 
recidos, porque o nosso objetivo é sanear os pa
drões imorais na vida pública brasileira, esteja a 
razã_o com quem _estiver ~ que se promova a 
acareação, trazendo o Prefeito de Valença mais 
uma vez a esta CPI e o Dr. Michal Gartenkraut 
para, em cantata com o ex-Ministro; elucidar al
guns fatos _que ficaram, no meu entendimento~ 
em suspenso. 

Da mesma forma, atendendo a uma solicitação 
já acolhida do ex-Ministro Arubal Teixeira, de se_ 
trazer para esta CPI o Dr. Reinaldo da SOF, que 
teria algumas infoiinações íffipórtantes a nos dar, 
éii:::h6 ·que era importante, nesta mesma oj:>ortu
nida.de, se trazer o Dr. Paulo Lacerda, até porque 



2798 Sábado 1' DIÁRlO DO COI"!GRESSO I'!ACIONAL (Seção D) 

conforme depoimento do ex-Ministro, ele teria si
do recomendado pelo Dr. Michal Gartenkraut. a 
não informar ao Ministro Aníbal TeiXeirã;-a! !;lo rela
tivo aos decretos vidados que se encontravam 
erncurso. - ·- __ c _ ~-· -

Gostaria que, também, na oportunidade que 
se_ viesse o Dr. Reiri.aldo, viesse também o_ Dr. 
PaUlo Lacerda, para que se promovesse uma aca
reação desses fatos todos aqui expostos e s.e pu
desse, ao fina1, apurar a verdade, que é o que 
nos interessa. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) -
A Presidência defere a solicitação de V. Ex" Aliás, 
este era um assunto que seguramente seria enfc-
cado logo a seguir, para que estas providências 
fossem tomadas. Há até um pedido do depoente 
que seguramente vai ser atendido, em tempo 
oportuno, de acareação dele- depoente_- com 
o depoente de ontem, o Coronel Walter FClix. 

O SR. ANiBAL TEIXEIRA - Realmente acato 
a1gumas ~eclamações de funcionários da Seplan 
que tentaram falar comigo e não conseguiram 
f~la!_ na quantidade que go~tariam. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR~ Não, ele pas
sou -seis meses. 

O SR. ANiBAL TEIXEIRA- Não, foi a primeira 
pesso_a que recebi na Seplan. 

O SR. MANSUETO DE lAVOR- EJe afirmou 
ontem aqui, e neste caso vai precisar realmente 
de ~careação. Ele disse e_xatamente isso, que pas
sou seis meses corno seu diretor de informações, 
sem ter uma audiência com V. ~ 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Ele tratava Isso 
diretamente com o Chefe de Gabinete, e eu tinha 
realmente uma agenda muito sobrecarregada; 
saía freqüentemente às 11 horas do Ministério 
e_ chegava _cedo, e é provável que tenha ficado 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA-Eugostariaapei-ias, --muito tempo ser •. um encontro comigo, mas, 
Sr. Presidente, -talvez eu tenha me exaltado realmente, eu recebia alguns relatórios sobre pro
um poucc>.....;.. de saber qual foi a informação real· Dlemas económicos e quando apareceu um pro
mente que o Corohe1 deu. Ele disse tudo bem, blema que merecia uma investigação pedimos 
no sentido de que estava tudo bem no episódio que ele ftZesse essa investigação; fez, e infelizw 
de Valença, ou tudo bem para ele fazer a investi- meilte não-COnSegUiu -chegar a uma cpnclusão 
gação? -positiva, inclusive falou nas limitações que tinha 

Eu gostaria de conhe.cer, pata não-cometer in- éfu~ãção a isso. Quando saí, um dos últimos 
justiça, porque realmente eu o chamei de menti- atas meu foi o de incluir o DSI para ajudar o 
raso e acho que seria uma injustiça, realmente, trabalho da CAC p-elei dispersão geográfica que 
se ele disse que·eu disse que está "tudo bem", tem. Mas, realmente..._,ele pode redamar e acho 
pode investigar, é uma coisa. Se ele disse "tudo até que existem deputados e senadores que têm 
bem", porque foi cometida desonestid~~~ ~_deixe esta reclamação. E L! trabalhava realmente muito 
como está, é outra coisa. - -- e às vezes não sobrava tempo para esse tipo de 

O SR. .MENDES tÂI"1ALE-- Sr. Presid-ente, 
eu vou manusear, vou demorar um pouco, mas 
logo que eu localizar, passo às mãos do Ministro. 

O SR. ANÍBAL TEIXEJRA - Eu gostaria que 
não ficasse pendente dessa verificação minha do 
que ele afirmou. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnáciq Ferreira)-
V. Ex' tem a palavra, eminente Senador Chagas 
Rodrigues. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Antes das 
perguntas do Senador Chagas- Rodrigues - era 
só dentro desta informação ---,, eu rrfff lembro 
muito bem que dentro do contexto da dedaração 
do Cófóhel Walter Félix, ele não conduziu nesta 
linha de um ataque neste sentido. Eu creio cjue 
quando o nobre Senador Mendes CanaJe encon
trar, ele vai ver realmente que a informação, por 
esse mero episódJ.J, não levará à necessidade de 
uma acareação. Ag'ota, o ·que ele disse que foi 
um tanto grave, neste. sentido, foi o fato de V. 
Ex' se cercar de um grupo de pessoas, dentro 
da Seplan, ao qual ninguém tinha acesso. Então, 
ele não quis jamais Usar esta expressão "turma 
do Ministro", usada pelo Prefeito de Valença, mas 
ele admitiu que havia uma equipe que cercava 
V. Ex" dentro da Seplan, que era inacessível, tanto -
a ele, como o Diretor da DSI, como a outros 
que não estavam, digamos, mais afins ao gabi
nete. 

O SR. PRESIDENTE (.J_Osé Igjládo Ferreira) -
ESta afirmação parece-me mais grave do que a 
citada aí, na qual não vejo a importânCia de mere-
cer uma acareação pedida por V. fXi' -

soücitação muito intensa de audiência. Eu recebia 
por dia, e fiz depois uma estatística de cerca de 
200 e poucos telefonemas e um pedido médio 
de 50 a 60 audiências, poiS-a minha capacidade 
não podia ir nunca além de 30 pe-sSoas. De forma 
que, realmente, recebi todos os governadores e 
ainda viajei muito neste trabalho. Tive que ir a 
todos os estados, então, realmente esta sua reda
ma~o _é válida, na medida que a minha agenda 
estava muito_ sobrecarregada. 

O SR. MANSUi;:TO DE LAVOR - E o grupo 
do Ministro, chamado pelo Presidente de turma 
do Ministro? Existia ou não? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Senador, eu disse 
que levei para a Seplan cinco ou seis pesspas, 
apenas o normaL O ministro leva 20 a 30 pessoas, 
eram os chefes de gabinete. O Geraldo Aier1Car 
que já era da própria Seplan, eram pessoas que 
trabalhavam juntas, era_ uma equipe e não uma 
turma, era uma equipe que tinha disposição de 
~rabalhar at_& tarde. Tinham condições realmente 
de dedicação; e não acho que isso possa constituir 
lJrl1 crime uma pessoa ter uma equipe de trabillho, 
que possa merecer a sua confiança. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Mas esta 
equipe se isolava de tal modo que foi preciso 
trocar o sistema telefónico do gabinete? lnclus.ive 
sem que outros diretores e servidores tivessem 
acesso aos telefones do gabinete? 

~ O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Não. Esse prOble
ma-de troca de telefone, não sei dos detalhes. 

OSR~'"MANSÚETO DE i.A VbR _:: Quer dizer 
que V. fr náo sabe disso? 
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O SR ANÍBAL TEIXEJRA - O que posso dizer 
é o seguinte: quando fiZ aquela declaração, que 
é dar noine aos bois, uma d~claração em que 
estava baseada no relatório que o Tuma me pro
meteu entregar antes da minha saída do minis
tério, eu sofri muitas pressões. Quando cheguei 
em Minas recebi quatr ou cinco telefonemas 
ameaçadores, e pedi então à polícia mineira, que 
destacou dois policiais que ficaram tomando con
ta do meu escritório e da minha residência du
rante este período, porque recebi várias ameaças 
-várias ttão - retebi um total de quatro amea
ças. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - E:ssas amea
ças é que V. Ex" achaVa que partiam dos bois 
a-serem nominados? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Acho que haVia· 
mais, eles achavam que eu já tinha os nomes 
dos bois e esperavam que a polícia achasse esses 
nomes. Então, recebi telefonemas do tipo, eu sou 
amigo-do Anibal, da ltaminas- foi Um projeto 
_que eu ftz.uma vez, para urna empresa siderúrgica. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR_;_ V. Ex' pen· 
sava que a polícia falou en1 dar nome aos bois, 
pensava que a polícia ia descobrir o nome dos 
-bois? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Exatamente. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- E a pOlícia_ 
parece que está descobrindo o seu pessoal, a 
sua equipe. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Isto é até curioso, 
porque eu dei uma lista de duzentos e poucos 
nomes e gostaria de ver, é até interessante, porque 
o delegado me interrogou, E:rn Selo Horizonte, 
e falei com ele que havia entregue as duas listas. 
Disse a S. S• que só tem uina lista comigo e 
a lista que S. Sf tiriha era a daquelas verbas que 
foram concedidas, por proposições minhas, pelo 
Presidente da República. A lista daquelas que fo-
ram conseguidas pela secretaria~geral não esta~ 
vam no processo, então entreguei a ele uma cópia 
dessa lista. 

O SR. MANSUETODE LAVOR- Quando V. 
Ex" entregou essas du_as listas, colocou em algu~ 
mas o patrocinador, o padrinho ... 

O SR. ANfBÃL TEIXEIRA -Não, não foi coisa 
minha. --

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Isto não Jol 
da sua autoria? 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA - De jeito nenhum. 

O SR. fvlANSUETO DE LAVOR- Quem__Coio
cou eSSe' aPadrinhamento? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Esse trabalho é 
do computador, que é da secretaria geral 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - O compu
tador, então~ colocou alguns nomes e omitiu ou
tros nesta lista, criando urna terrível suspeiç~o 
sobre os qUe apareceram ... 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Exatamente. 
O SR. t-\ANSUETO DE LAVOR - ~· uma inda

gação enorme sobre os que não apareceram. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Tenho a interpre
tação de que fez parte da estratêgia a divulgação 
desta lista., para realmente confundir as coisas. 
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A idéia, inclusive, de padrinho, foi ur'na idéia -
como V. Ex• disse -- desairosa. Um deputado 
vem e pede pelo o município dele, o que não 
tem nada demais, nós atendemos. Isso foi feito, 
no meu entender, para criar uma confusão. 

O SR. MANSUETO DE" LAVOR - Queni fazia 
parte daquela conspiração? Teria sido o- Palácio 
do Planalto? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não, isto não, acho 
que fez parte de uma tentativa de colocar, indu~ 
sive, em evidência talvez o fato de que estávamos 
dando uma conotação política à atuação da Se
plan. Essa divulgação era a indignação maior que 
existia dentro da Seplan, porque eu dava priori
dade ao atendimento aos parlamentares, eu dava 
essa prioridade. À.s vezes, deíxava o pessoal para 
ser atendido às 9, 1 O, 1 r hofas- da noite. Real
mente, havia uma idéia de que eu não atendia 
o pessoal da Casa, mas, porque eu era sobrecar
regado. O _Presidente recebia um deputado ou 
senador, e mandava que ele falasse comigo. Eu 
tinha a minha agenda, mas, tinha também que 
atender a esses .pedidos do presidente. Em alguns 
dias eu recebia três, quatro governadores, tudo 
de improviso. Por isto tinha uma agenda sobrecar
regada, era comum eu não almoçar, tomar um 
copo de leite. Foi realmente, uma época de muito 
sacriffdo e, com isto, alguns funcionarias da caSa 
têm justas razões de r_eclamação. Eu tinha três 
metas, que eram exatamente estas; a unificaçao 
do orçamento, a elaboração do programa de go
verno e esses problemas sodas. Além de uma 
outra meta, que foi realmente muito interessante, 
que iria dar uma modernidade muito grande, que 
era o controle de todos os programas e projetas 
do governo. Este, sim, vou passar depois à Comis
são, porque _ele_ permite inclusive, um conjunto 
de computadores, localizado no Palácio, compa
rar até os custos ele uma obra. No Brasil não 
temos o cronograma físico das grandes obras, 
é incrível a Sest não tem o cronograma físico. 
Nós tínhamos até o_cronograma ftsico das obras, 
e um computador com a comparação do dinheiro 
que saiu para essa obra e uma comparação com 
os padrões de custos da construçã-o civil naquele 
período, tudo transformado em OTN. Esse é um 
dado muito importailte, eu, uma vez, falei em zo
nas de sombra. É que, às vezes, a administração 
não anda porque um ministro depende do outro 
e as coisas ficam paradas. Aprendi isto com Jus
celino Kubitschek, aqueles grupos de trabalho. 
esolver um mínimo de problemas. Existia, real
mente, essa idéia. O computador emitia uma lista
gem dos problemas pendentes relativos a cada 
programa. Por exemplo: instalação da linha de 
ltaipu. Está faltando o ministro da Pazenda con
versar com o Bird para liberar o recurso, a Seplan 
providenciar o recurso nacional, o ministro dasMi
nas e Energia determinar que ltaipu providencie 
logo a locação da linha. Tínhamos condições de 
acompanhar os cem principais projetas e progra
mas do governo, que envolviam 86% do investi
mento público. Esse programa foi desenvolvido 
com ·o ·auxílio, inclusive,_ do Proença, do Hilton 
Fialho, qUe trouxe Know-how dos Estados Uni
dos, e, hoje está sendo devolvído parte desse pro
grama a alguns estados americanos, pela capaci
dade que esse programa tem de dar um gerencia
rnento à própria ação governamental, inclusive, 
comparando a eficácia dos programas, e nós pre-

víamos; Inclusive, pesquisas de opinião para verifi
car se o programa estava funcionando de acordo, 
quando eram programas sociais. Então eu acho 
que foi uma etapa que infelizmente, não sei se 
vai ter continuidade, de um. esfo_q;o de mocler
nizar. 

OSK,I.IANSUETO DE lAVOR -Mas eu gosta
ria de voltar a perguntar a V. Ex• se essas divergên

-das _internas V. Ex" atribui ·ao fato__do atendimento 
que dava aos parlamentares, aos políticos. Mas 
não havia problemas técnicos também? Por 
exemplo, a liberação de recursos sem a devida 
cobertura orçamentária, a liberação de _verba ou 
parcela de verba sem S_er levado em conta, diQ-a· 
mos, a disponibilidade? Inclusive, as constantes 
advertências da Sarem a esse respeito não teriam 
sido a razão dessa divergência e não apenas o 
atendimento aos parlamentares? 

_O_ SR. ANiBAL TEIXEIRA- Não, eu vejo que 
nós tivemos vários pontos de atrito, e esse _do 
r'neli espírito de gastar de mais eu acho que é 
um equívoco. O próprio secretário-geral trouxe 
para mim o projeto de 1,4 bilhão, umas dez vezes, 
para levar ao Presidente. EU levei e o Presidente 
não aprovou. Foi o único projeto para o que 6 
Presidente pediu um relatório, de 1 ,4 bilhão. De 
forma qu~ não havia essa preocupação. 

O SR. MAI'l~GETO DE U\VOR - O secretá
rio-geral? 

O SR. ANÚ3AL TEIXEIRA- O secretário-geral 
trazia, também, dispêndios. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Dessa vez, 
ele não foi direto ao Presidente, ele não liberou 
diretamente, ele apresentou a V. Ex!-? 

O SR. ANfBAL TE1XElRA- Normalmente, era 
eu que levava, porque não abria mão. As vezes 
em que ... Ele, uma vez, me sugeriu que eu desse 
a ele alguns projetas, que e_le tinha jeito de despa
char direto com o Presidente, e eu nunca fiz isSo, 
porque eu achava que eu era um homem de 
co~fi'!1_1~~- do Presidente e tinha que assessor_ar 
o Presidente convenientemente. 

Essa preocupação não era tão grande, porque 
ele trouxe esse projeto dez vezes. inclusive, o Presi
dente até brincava comigo, dizendo: "Mas, de no
vo isso?" Quer dizer, porque eu queria ver se aten
dia a esse pleito, que era feito tão insJstentemente 
pelo secretário-geral. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Esse projeto 
que foi apresentado e que o Presidente· recusou, 
pedindo relatório, era sobre o quê, qual era o 
conteúdo desse projeto? 

-- O SR. ANfBAL TEIXEiRA - Era o projeto_ "Pe
dra do Cavalo" de 1,4 bilhão, na Bahia. 

Era tão grande o empenho do Dr. Michal que 
eu até.teirte1-contom·ar· politicamente, podia até· 
contorná-lo e assim resumir um poUco, porque,_ 
realmente, pelo menos umas dez vezes, ele trouxe 
esse projeto para que eu despachasse. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sobre esse 
assunto, tem o Senador Jutahy, que é mais habili
tado do que eu para perguntar. Mas eu teria a 
úJtima pergunta, antes do Senador Chagas Rodri
gues e antes do Senador Canale encontrarem 
o depoimento do coronel. 

Essa referência à llberaçào de verbas para distri
buição partidária, o que significa isto? Houve uma 
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informaçãO sobre uma distribuição-Partidária de 
verbas da Sepla.n. Houve isso· alguma vez? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não,_ na verdade 
não hotNe isso. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- E o que 
é que houve referente à distnbuição partidária? 

- O. SR. ANÍBAL TEIXEIRA - .Não, o ·volume 
de recursos, pegando essa lista que foi publicada, 
o Presidente, às vezes, dizía: "Não, dá três milhões 
para o deputado tal, porque o negócio está aper
tado e tal". O Presidente era muito parcimonioso 
nisso. Então, aparece, às vezes, um deputado, 
coitado, com trezentos mil _cruzados em cinco 
municípios, o que é uma coisa, realmente, ... 

OSR. -.Ml\NSUETO DE lAVOR- Essa entreQa 
a deputado era para cobrir despesas eleitorais? 
Para que era essa entrega? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, não, era di
nheiro oficial rriandado para os municípios, sujeito 
a prestação de contas. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Então, não 
era partidária: ela era comunitária. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não era nem co
munitária: eram recursos a fundo perdido~ mas 
sujeitos a preStação de contas. 

Houve muita confusão aqui. Todos esses recur
sos da Seac eram todos sujeitos ... 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Mas, o Presi
dente autorizava a entregar ao Deputado para ele 
aplicar como queria? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não, era mandado 
dentro das formalidades todas, era operaciona
lizado dentro da Seplan, até_ chegar na fase final. 
O Prefeito apresentava o plano de aplicação, a 
secretaria geral aprovava o plano de aplicação. 
A secretaria geral é que f~ia a prioridade da libera
_ção q~s v~rbas no Tesou~o Nacional. Qu.er dizer, 
.eram cojsas normais, eram pedidos normais. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR - O secretá
rio-geral, afirmou, também, aqui no seu depoi
mento~ ·que o senhor ordenara a ele, secretário
geral, que qualquer documento vindo do Secre
tário Particular da Presidência da Repóblica, ou 
mesmo da assessoria do secretário lhe fosse en
tregue diretamente porque essa cautela? Houve 
essa ordem? 

O SR. -AI'IÍBJ\L.TE.lXEfRA .:_-EU coflfesso. Sena· 
dor, que eu não me lembro de ter determinado ... 

O SR. MAI'lSUETQ DE lAVOR - Quer dizer 
que não houve essa ordem, essa determinação? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não! Deste jeito·, 
de forma alguma! Acho-que o Michal, nesse pon
to, deve ter ... Eu nunca teria falado desSa fonna 
porque ele mesmQ reçebia isso, ele mesmo tinha 
que dar informações dos processos e ele trazia, 
todas as vezes em que eu ia despachar com o 
Presidente, os processos preparados pela Sarem, 
porque a Sarem ContinuOu ProduZindo projetas. 
E uma coisa que não ficou bem clara, aqui. Conti· 
nuou a Sarem funcionando, produzindo se_us pro
jetas. 

Então, o secretário-geral trazia _aquelas matérias 
que deviam ser despachadas com o Presidente. 
Levava para o despacho com o Presidente. O 
que eu não concordei foi_ que_ esses projetas fos-
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sem entregues a ele para que ele despachasse 
com o Presidente ou alguma outra pessoa _despa-
chasse. _ __ - -

O SR. MANSUET() DE lAVOR- O secretá
rio-geral? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - ÉI 

O SR. MANSUETO DE lAVOR':... Estou satis
feito Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José lgniício Ferrcira)
Tem a palavra o nobre Senador Chagas Rodri
gues. 

O SR. CHAGAS RODRJGUES- Sr. Presidente, 
Srs. SenadOres; Dr. Anibal Teixeira, V. Ex" tem 
conhecimento de que alguma pessoa física ou 
jurldíca teria recebido alguma comlss!o por inter
mediar a liberação de verbas? Verbas que passa
ram pelo ministério de V. Ex9 

O SR. ANÍBAL TElXEIRA - Não! 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - V. Éx" fez rÓ!e
rência àquele decreto que seria altamente preju
dicial e que, por isso mesmo, foi revogado. V. 
Ex!' disse que o de_creto chegou a ser asl:!inado 
ou referendado pelo Ministro Dílson FluiarO. S. 
EX' apenas referendou, em confianç~. ou o pro
cesso passou pelo ministério e foi examinado? 

O SR. ANÍBAL TEiXEIRA -- Não, o decreto 
foi publicado. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sem S. EX' 
ter referendado antes? 

O SR. AN{BAL TEIXEIRA - Não,- S. Ex• de" 
a sua assinatura. Eu acredito que foi um erro 
técnica esse decreto porqúê ele gerava urna obri
gação que ninguém imaginava qUe_ia ser daquele 
porte, 600 milhões de dólares: Então, S. _Ex_• me 
pediu que fJZesse um esfOrço pata- revogãr esse 
decreto, e nós fiZemos os estudos que culmina
ram com a revogação desse decreto, implantando 
um decreto_ que pudesse administrar adequada· 
mente, de maneira que não ocorresse esse impac
to no déficit público. Depois distO, aí sim, já quan
do e_u saía da Seplan, surge um novo projeto 
de decreto que, então, tinha aquele volume de 
3 bilhões de dólares. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Mas, quanto 
àquele primeiro decreto, que chegou a ser revoga· 
do, e que, posterionnente, o Ministro tomou t<> 
nhecimento da repercussão nociva que teria, en
tão, náo houve nenhum estudo anteriormente? 
o Ministro só percebeu isso- depois? será que 
não houve um processo,-o Min1stro-não foi ouvido. 
não houve uma minuta do decreto? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu cOnfesso que 
nao posso esclarecer IstO porque foi logo no início, 
o Ministro apenas me p-ediu: "Aníbal, tem um de· 
creto que precisa ser revogado. EJe foi feito com 
a intenção de corrigir algumas distorções que 
ocorreram durante o Plano Cruzado, mas ele vaí 
gerar um impacto· de cerca de 600 milhões de 
dólares no orçamento. Você tem que fazer um 
esforço para revogar isso". E o Presidente, de 
imediato, deu todo apoio,-disse: "Faça isso ime· 
diatamente. Vamos fazer isso". E, infelizmente, 
não se conseguiu fazer irttediatamente, não, por~ 
que é extremamente complexa a administração 
de milhares de contratos. Tivemos que fazer reu· 

nião tom as estatais todas, foi um trabalho real
mente muito árduo feito pela assessoria juridiça, 

-entrou o próprio SNI- era tão complexo, envolvia 
~tantos interesses que foi um esforço concentrado 
- para fazer esse decreto. 

Esse decreto saneava os problemas existentes, 
as dúvidas daquele primeiro decreto, e eu voltei, 
depois, surpreendido, quando apareceu esse de
creto. Porqu~ não imagino e não quero fazer ne· 
nhum juízo precipitado do Dr. Michal, mas ele 
deveria esclarecer a origem dessa minuta, porque 
ela é tão lesiva ao orçamento público e tão lesiva 
-áõl'ãís que há que se dar um esclarecimento: 
quem preparou essa minuta. Acho que isto é fun
damental! 

OSR CHAGAS RODRIGUES-Dr.Aníbal, para 
a r:~ogação desse decreto_ e para que a minuta, 
que daria origem ao segundo decreto, para que 
essa minuta não viesse a ser transformada num 
segundo decreto, V. Ex• foi ajudado por alguém 
{1~ ~~iºênc_ia da República? Pelo chefe do gabi· 
nete c!vil ou pelo secretário particular do Presi-
dente? -

d Sit ANÍBAL TEfXEJRA- Era uma comissão 
bem ampla. Eu mesmo não participei dela direta· 
.men~ mas eu posso levantar para o Senhor as 
pessoas que participaram dessa comissão._ Era 
muito ço_mp_lexa e eles o_uviarn, também, isolada
mente, os presidentes de cada uma das estatais. 
Havia j)roblemas específicos de contratos interna
cionais. Então, foi um grupo de trabalho que cus
tou inuito mais. Eu imaginei que era só revogar 
o decreto, que isso ocorreria rapidamente, mas 
demorou um mês e meio, talvez, para conseguir 
consertar e Jazer um decreto que pudesse, real
mente, proteger os interesses do orçamento pú· 
blico. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES~- Li nos jamais 
que, quando da posse do sucessor de V. Ex', o 
Senhor Presidente da República teceu muitos elo· 
g!os ao seu comportamento e aos serviços que 
V ..Ex" teria prestado. Posteriormente, V. Ex" passou 
a Ser processado, ílidiciado- também li nos jor~ 
nais- pela polícia federal. O diretor-geral da polí· 
cia Federal diz que a iniciativa foi dele e não de 
V. Ex" As~im, o_ Presidente da República, em princí
pio, deve ser a pessoa mais bem infotmada deste 
País. ESses eÍltrechoques, essas contradições, V. 
Ex" atnbui a qué ou a quem? V. Ex' tem uma 
explicação para isto? 

O SR..ANÍBAL- TEIXEIRA- Senador, eu tentei 
da[_uma explicaçâ9, aqui, de que havia o propósito 
do nosso orçamento no Ministério que, de uma 
certa forma, foi processado através de diversas 
formas. Mas, havia mais e eu imagino que, sem 
querer, eu· meXi -cOrri iriteresses muito grandes. 
Por exemplo, esse problema de casas. Para os 
S'"ehfiores. terem uma idéia, estávamos fazendo, 
em -rso dias, 420 mif Casas pOPulares, enQuanto 
o BNH fez o mesmo tipo de casas, apenas 300 
mil, em toda a existéncia dele. E, a venda do 
prédio do BNH daria para fazer 150 mil casas. 

Então, realmente, quando você baixa um preço 
e ecOnomiza, corno nós economizamos nesse 
programa, 75 bilhões de cruzados, é claro que 
alguém perde esse dinheiro. Então, acredito que 
forças se mobilizaram contra mim. Era preciso, 
realmente, eu não tenho a teoria conspiratória, 
eu acho .que seria uma fantasia minha imaginar 
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reuniões secretas como é que nós vamos desrno
rali~~r o AníDãl? Mas, eu tive indícios de que, real~ 
mente, isso ·ocorreu. A partir da hora em que 
falei, por exemplo, em dar o nome aos bois, meus 
dois telefones passaram a ser bloqueados. Tive 
que pedir segurança à polícia de Minas Gerais; 
tive que pedir que a polícia gravasse os meus 
telefonemas para poder detectar as ameaças que 
eu recebia. Então, realmente, eú acho que houve 
alguma mobilização nesse sentido. 

Ó SR.-CHAGAS RODRJGUES- Entáo, houve 
interesses contrariados e, naturalmente, essas 
pessoas que seriam prejudicadas tentaram se mo
bilizar. 

E, V. Ex~ identifica alguém na Presidência da 
República, ou a nível de ministério, que tenha, 
junto ao Presidente da República, feito qualquer 
trabalho contra V. Ex•, ou no sentido de_ V. Ex" 
ser exonerado? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu li várias vezes 
no Jornal do BrasD que o Ministro-Chefe do 
SNI tinha um r~elatório contra mim. Acho que ele 
devia ter desmentido isto se, realmente, ele não 
tinha o relatório. Fui cassado, fiquei 14 "anos fora 
da vida pública, sem saber, até hoje, porque fui 
cassado. Apenas, escrevi um livro defendendo e 
fiz quatro ou cinco-discursos defendendo Jusce
lino Kubitschek de acusações muito piores do 
que essa, enriquecimento ilícito, comissão ern 
ponte, casa no Paraguai etc. 

Então, realmente, acho que faltou, assim, um 
mínimo de informação, não custava nada, afinal, 
eu tive uma vida pública - modéstia à parte -
digna. Fui secretário de estado, chefiei quatro 
ógãos federais, nunca tive qualquer inquérito con
tra mim, e, quando dei;<ei, fui deputado duas ve
zes~ quando eu deixei o meu cargo, depois de 
ser secretáriO de estado, depois de ter exercido 
esses cargos públicos, movimentados por volu
mes grandes de recursos, eu tinha meiô71 casa. 
Graças a Deus, foi a única vantagem da cassação 
que me permitiu, então, trabalhar e conseguir, 
realmente, organizar a minha vfda. 

Infelizmente, a política, a não ser muito rara
mente, e às vezes a imprensa. .. é dada muita ênfa- . 
se a iss-o, mas o político, realmente, é um sacrifi· 
cada. O político é um sacrificado. ~ um homem 
que faz uma opção e_ essa opção leva, realmente, 
às vezes até a prejudicar a família. A minha mulher 
toma três horas de soro, com calmante, por dia, 
e isto é fruto da política. 

O SR. CHAGAS RODR!CíUES -Eu possó ava
liar isto, porque eu só enf político. Eu era ProCu
rador da Fazenda, mediante concurso feito no 
RiO de Janeiro, três anos depois entrei na política. 
FUi Deputado Federal cinco vezes, termlnei se"ndo 
cassado, direitos políticos suspensos e, ainda, 
aposentado. E, até hoje, o que possuo é o meu 
apartamento. 

Muíto bem. V. Ex" fez referência ao SNI. Além 
do SNI, V. Ex.• atribui algum trabalho pu desconfia 
de algum trabalho, da parte do chefe do Gabinete 
Civil ou da parte do secretário particular do Presi· 
dente, contra V. Ex"? 

O SR. ANiBAL TEIXEIRA- ~ muito difícil, Se
nador. fazer essa. avaliação. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES -V. Ex• não tem 
dados? Compreendo. 
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O SR. AN[BAL TEIXEIRA- Eu peço desculpas, 
eu poderia cometer injuStiÇas qüe eu não queiO. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - daro, claro. 
E aqui seria, realmente, o fato; e eu louvo essa 
conduta de V. Ex' -- -

O Dr. Michal foi exonerado. V. Ex" atribui a quê 
ou a quem essa exoneração final dele? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Ele pediu exone
ração ao Presidente da República. 

Várias vezes eu falei ao Presiderite da República 
que era preciso nós trocarmos o secretário-geral, 
porque urna casa dividida não ia produzir. Real
mente, foi o que acabou aconteCendo. Nós pode
riamos ter tido muito mais res-Ultado no trabalho 
da Seplan se tivéssemos -urna casa unida. 

Então, pareCe que um dos últimos atos do Pre
sidente follevar o Michal a pedir demissão. Não 
sei se foi um ato do Presidente, mas o fato é 
que ele acabou se exonerando dias antes de eu 
deixar o Ministério. --- --

0 SR. CHAGAS RODRIGUES - Muito bem. 
E quanto à nomeação dele, eu evito falar sobre 
isso, porque V. Ex' já teve a oportunidade de se 
referir a esse aspecto. 

Finalmente, passou pelo Ministério de V. Ex' 
algum processo referente à construção de uma 
ponte ligando a ddade de Timon, no Maranhão, 
vizinha à cidade de Te resina, capital do Piauí, pon
te sobre o rio Pammba? Esse processo, liberaç21o 
de recursos, V. Ex' tem-alguma lembrança desse, 
entre centenas de processos que passaram? 

O.SR. ANfBAL TEIXEIRA- Senador, não me 
lembro, não. V. Ex" querendo, posso, talvez, vendo, 
aqui ... 

O SR. CHAGAS RODRJQQE"S- Eu á9ra"deceria 
a V. EX' se, depois, V. Ex' mandasse ao Presidente 
da nossa Comissão. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Pois é, eu vou man· 
dar verificar e dar os dados que eu tiver. O resto, 
realmente, não tenho mais dados. Não sei o volu
me de recursos e se houve, não é? 

O SR. CHAGAS RODRIGUES-Eu agradecere 
se V. Ex~ nos mandar qualquer coisil sobre este 
assunto e muito obrigado a V. Ex" 

Sr. Presidente, terminei. 

O SR. PRESIDENTC~JCiSe-tgnácio Ferreira)
Bom, Dr. Aníbal, foi o senhor quem informou 
ao Sr. Sérgio Menin- porque ele não tinha co
nhecimento acerca dos mecanismos de libera
ção, de aprovação e de liberação de verbas. Como 
ele era seu primo e atendendo a uma solicitação 
dele é que V. Ex' levou o pleito de Valença ao 
Senhor Presidente da República? Depois que ha~ 
via sido autorizado, pela aprovação da exposição 
de motivos, pelo Presidente da República, o pleito 
de Valença, foi o Senhor quem informou ao Sérgio 
Menina necessidade de elaboração de um projeto 
para a prefeitura de Valença? Porque o Sérgio 
Menin ignorava essas coisaS, segundo o que pare· 
ce, no fluir dos depoimentos. 

O SR. ANlBAL TEIXEJRA - Não, o contato 
meu com o Sérgio Menin foi um cantata telefô
nico. Ele ligou, conversou um pouco sobre o prcr 
blema que eu estava preocupado, de irrigação, 
e depois disse: Aníbal, eu tenho_um pedido, tem 
um prefeito, lá do Estado do Rio, que é pessoa 
muito trabalhadora, inclusive ficou marginalizado 

um grande .... "..,..-- depois eu descobri que ele não 
ficou t8o marginalizado assim,_ porque só a Seac 

- deu a eJe 20 milhões de cruzados e nesse ponto, 
pelo menos, ele foi muito correto _em declarar 
que não foi pedido nada a ele. Se ele tivesse me 
telefonado, eu teria, talvez, evitado todo esse dra
mático acontecimento de Valença. 

Então, realmente, nem o seguimento disso eu 
tornei ... _ 

O SR. PRESIDENTE (José JgnáciQ_ferreira)
Mas V. Ex" reconhece que era necessário, tant.<J. 
que elogiou o projeto que lhe parecia ser urn 
projeto de boa densidade. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Eu achei, inclusive, 
o seguinte_ - eu vou dar uma observação aqui 
intere_ssante: o prefeito fez o pagamento do pro
jeto e.alegou, inçlusive, que ele fez o pagamento 
porque o projeto_ era muitO bom. Foi o próprio 
prefeitO quem elogiou o projeto- "ótimo, muito 
bom, ótimo" """':"" foram palavras do prefeito, ale
gando que ele teria_ que fazer esse pagamento 
porque ele consultou um advogado, ele era advo
gado, porque se não a firma poderia acionar a 
prefeitura. Ele poderia, perfeitamente, depositar 
isto em juízo. Aí, entra, também, um segundo 
peqUeno desentendimento meu com o meu pri
mo: Foi porque eu pedi a ele que não recebesse, 
de maneira nenhuma, esse projeto enquanto não 
ficasse esdareddo. Ele ouviu outros conselhos, 
inclusive, parece-me, do advogado da firma de 
que deveria receb~r o projeto porque o projeto 
havia sidO feito, era justo etc, Então, acho que, 
realmente o que -eu tenho a informar é isto. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)
Sim, O r. Aníbal Teixeira - é aí que a coisa fica 
séria._ Veja V. EX': o seu ex-chefe de gabinete, o 
Sr. LúCio Veríssimo, em seu primeiro depoimento, 
disse que as verbas a fundo perdido, para elas 
não havia a necessidade de se pedir projetas pois, 
sendo as verbas a fundo perdido, isto era_desne
cessário, de onde se conclui que esse projeto 
áa HJarossistemas, exigido ao prefeito de Valença1 

era absolutamente desnecessário. E V. Ex~. coril.o 
Ministro, deveria saber disto. A exígênda da Se
plari para verbas a fundo perdido, para liberar 
essas verbas; a conta bancária das prefeituras, 
o CQC e um plano de aplicação e nada mais. 
A exigência se cingia, repito a esses três itens: 
conta bancária, CGC e plano de aplicação. De 
maneira que, na medida em que V. Ext pedia 
a ele para não receber a importância concernente 
ao projeto, que era absolutamente desnecessário 
porque a Seplan não exigia, realmente, fica muito 
grave a situação porque, além diss9, segundo V. 
Ex' coloca, ele ignorava. Mas ele não precisava 
saber; V. Ex" âeveria saber que não era necessário 
esse projeto e não sabia, e ele, apesar de solici
tado por V. Ex~ para que náo recebesse, recebeu 
essa quantia. Na verdade, o que fica claro para 
a Comissão, diante das declarações do Dr. Lúcio 
Veríssimo e do recebimento feito no valor de 1 
mahão e 400 - aproximadamente - pelo Dr. 
Sérgio Menin Teixeira da importância concemen· 
te a esse projeto, que era um projeto esterlotipado, 
era que ele recebeu isto como parte de uma co
missão porque, na verdade,_ n~o tinha nenhum 
sentido o recebimento, porque o projeto de nada 
servia para a própria Seplan. 
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O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Eu apenas q;;ero 
adicionar o que o prefeito fez - não há exigéncia 
de um projeto para a construção de uma ponte 
Nós liberamos recursos, por exemplo, para a 
coristrução de uma ponte no ·eSpírito Santo, sem 
fazer exigência de projetas, mas é claro que quem 
vai construir a ponte tem que cuidar de fazer o 
projeto. Uma coisa é uma exigência- fõrmal do 
Governo. O prefeito pode ter entendido que era 
necessário um projeto executivo para a obra e, 
aliás, não se faz obra sem projet9S e ele pode 
ter se interessado, tanto que ele elogiou a quali· 
dade do projeto. Eu não quero entrar no mérito 
e, inclusive, gostaria_,_ depois, de conhecer esse 
parecer-sobre o projeto, mas o fato é que, efetiva
mente, o que eu fiquei _sabendo foi do pedido 
e, depois, da notícia pelo jornal, 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio- Ferreira)
Sim, mas V. Ex" não ignora que a Seplan não 
exige-projeto para_ a liberação de verbas a fundo 
perdido. 

o SR. ANÍBAL_ TEIXEIRA_- E -nem saqia que 
o Sr. Sérgio Teixeira Menin ia fazer projeto para 
a Seplan. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Mas, de qualquer maneira, se o prefeito aceitou 
aquele projeto é evidente q~e ele aceitou porque 
lhe foi colocado a questão nesses termos. Era 
necessário um projeto para cumprir as exigências 
da Seplan e, na verdade, a Seplan não exige o 
projeto. · 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Sr. Presidente, a 
sua dedaração Conflita Um POuco Corri a própria 
declaração do prefeito. O prefeito disse que até 
aí ia muito bem, inclusfve pagoü o projeto. A co~ 
missão sairia depois da execução da obr;:; que 
eJe supunha ·ficaria em 50%. Pelo menos é a_ de~ 
daraçãó que eUJi do prefeito. 

O SR. PRESIDENTE (JOSé -lgnáciO Ferreira) ~ 
O -que está ·ClarO é que o Prefeito aceitou o paga~ 
menta daquele projeto, aliás, com muita relutãn
da, porque o prefeito, à época, ignorava, como 
nós tamhém,.noiníclo dos t!·abalhos_desta comis
SãO, ignOrávamOs essa ausência de exigêi1cias da 
Seplan. A Seplan não exige projeto. Quer dizer, 
esse fato é que me parece grave. Não sendo ne
cessário o projeto, por que ele foi feito? E o pre
feito, evidentemente, não estaria dizendo _eu quero 
fazer, se não fosse necessário. Alguém disse a 
ele que precisava de um projeto para liberar esse 
recurso. Veja V. Ex" como a coisa ficou mais grave, 
Além do mais, há a peculiaridade de um fato 
de que o projeto não tinha- um~ especlficação 
clara para Valença. Ele era um projeto adequável, 
moldado a qualquer município do País, para aque
las obras a que ele se refere. É um projeto esterio· 
tipa do, e, quem sabe, amanhã, nos-desdobramen
tos desse trabalho da comissão se possa desco
brir que se adequou a um outro municfp!o. Aí 
já é uma afirmação sacada do vazio, mas de qual
quer maneira ele se adequaria perfeitamente a 
qualquer outra situação em qualquer outro muni
cípio. 

V. Ex' tem a palavra, nobre Senador Alexandre 
Costa. ------

0 SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, 
o depoente fez uma afirmativa que me leva a 
perguntar a V. Ex" se a Comissão tinha conheci-
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menta desta carta do prefeito de Valença dirigida 
ao Ministro-do Planejamento, elogiando o Sr. Alen-
car Guimarães? -

O SR. PRESIDENTE (Jos-é lgnácio Ferreira)
A Cómissãó ·reCebeu Uma informaÇão e a Presi
dência se socorre aqui da assessoria técnka. Ha
via uma carta elogiando. Não existe essa carta. 

O_SR. ALEXANDRE COSTA- Então, pergun
taria ao depoente: por que de posse dessa carta 
deixou que corresse aqui os depoimentos durante 
todo esse tempo, aqui depusesse o Sr. Alencar 
Guimarães, o Prefeito Graclosa s_em qué esse _dO
cumento, que julgo _da maior importância, fosse 
colocado sobre a mesa. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA ~ Realmente con
fesso que passei eSSe doCumento à ComisSão. 

O _SR. ALEXANDRE COSTA - Porque esse 
documento __ que reputo da maior ii'nportância, eu 
não vi publicado em íomal nenhum, o que, efetiva
mente, é uma coisa de pasmar. Como é que um 
prefeito, que elogia o sr. Alencar Guimarães. diz 
que ele estava a prestar serviço ao Município de 
Valença, e ele mesmo, prefeito, vem depois aqui 
depor e apresentar todos os queixumes contra 
a pessoa do Sr. Alencar Guimarães, que eu vim 
conl'tecer aqui? Se a carta não fOr ·muito ~grande 
e o presidente da Comissão permitir, eu pediria 
ao depoente que lesse essa carta para que todos 
nós tomássemos conhecimento do seu teor. 

O SR. ANÍBAL TElXEIRA -Inclusive, no depoi
mento, o prefeito disse que fez essa_ carta do pró
prio punho. Eu tenho _uma cópia dessa carta. 

O SR. ALEXANDRE 'COSTA=-- -Sr. -Presiderite, 
então, eu pediria que V. Ex" lesse. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, foi porque 
já havíamos entregue à Comissão essa carta. 

O SR. PRESIDENTE (José fgnáclo Ferreira) -
Apenas um detalhe do que agora, a Presidência 
recobra a memória de todo _o _episódio: depois 
que o episódio veio para as -ruas e desabotou-se 
todo um escândalo, foi produzida, então, foi leva
da ao prefeito a minuta de uma carta para que 
ele assinasse. Ele a assinou. Ê eSta carta a que 
se refere o Sr. ex-Minlstró'. Depois que ele assinou 
essa carta, velo o emissário a Brasília e voltou 
a Valença dizendo que "a turma do Ministro não 
gostou do teor da carta, queria uma outra". Então, 
o prefeito se recuoou a assinar. Foi isso aí. 

O SR. ANiBAL TEIXEIRA - O depoin1ent0 Cfo 
prefeito, desculpe-me, foi o seguinte: é _que leva
ram para ele_ assinar uma carta e que ele, então, 
não concordou com os termos dessa carta. Então, 
do próprio punho, fez urna nova carta. É esta 
carta que ele mandou para a Seplan; é essa carta 
que será lida aqui._ Ele declarou qúe _essa carta 
existe, foi passada à Comissão e ela conflita com 
o depoimento. 

O SR. PRESIDENt.E(Jõse Ig),ácio Ferreira)
Não, mas o depoimento dele na Com!ss~o é co
rno eu estou colocando. 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Não, não o é. Eu 
gostaria de pedir o depoimento do prefeito. 

O SR. ITAMAR l'!VINCO ~-Já pedi o. dépoi
mento do prefeito, já solicitei, tomei a liberdade 
de soltcitar o depoimento do prefeito para ler para 
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o senador Alexandre CÕsta e para o próprio mi-
nistro. __ _ 

V. Ex" me penTiite? 

O SR. PRESIDENTE{José lgnácio Ferreira)
Perfeitamente. 

O SR. lTAIVtAR FRANCO-~ Queria fazer; Dr. 
·Aníbal, algumas perguntas a V. fr., e este é um 
assunto que reputo da maior importância e tenho 
a impressão que V. Ex' tem conhecimento dele. 

Vou_ler, aqui, o que foi dlto ontêm pelo diretor 
da DivisãO de Segurai-tça e Informação, em seu 
depoimento, ontem à noite, aqui 

'"'Outro trabalho é voltado para a avaliação 
do setor de transporte e cargas do Brasil. 
Trata-?e ___ de um trabalho interessante e de 
grandi" impÕrtância, que foi remetido tãrn
bém. Há um outro trabalho voltado para a 
construção de siiàs e armazéns. Sobre esse 
assunto gostaria de mencionar algo a res
peito do trabalho: 

Foi feito um trabalho de silagem e de ar
mazenagem pela área técnica do Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico e So
da] (BNDES). Ch€gou-se à conclusão que 
o preço- da tonelãda armazenada deveria os
cilar entre 90 e 120 dólares. Isso faz parte 
do trabalho consubstanciado, mostrando o 

_porquê. Nesta mesma oportunidade tínha
mos conhecimento." 

1>\i, entra o Senhor Mansueto de Lavor: 

"Coronel Walter, os assess-ores económi
cos -do ministro não poderiam prestar esse 
esclarecimento?" · 

O SR. WALTER FÉLIX: 

"Cóncói'do Com V. Ex~. Não estou dizendo 
que nâo,_ e'stàu dizendo que os trabalhos fo
ram feitos com um ~nfoque mostrando, e 
vou dizer por que: tínhamos conhecimento 
de que num détermínado estado." 

Não diz o estado; v_ou perguntar depois a V. 
Ex" se conhece o estado. 

"Estav-a sendo contratada para a constru
çãO de silagem, de armazenagem" -Veja 
V. Ex"- "a-Z40 dólares a tonelada. 

Logo, o assunto n~o é de assessoria eco
nômica, mas também de informações." 

= o senador Jutahy: 

~"Um momento, por favor, V. s• tem uma 
informação que me interessa: qual o estado 
e cjliãis as conclusões desse estudo? Houve 
alguma medida que evitasse essa constru
ção? Foram tornadas algumas providências 
para evitar essa falcatrua? 

o SR. WALTER-Frui 

"Não diria que se tratava de falcatrua, por
que n.?!o tive elementos para tal, nobre Sena
dor", 

" 9. SénadorJutahy: · 

.. Se_o preço cobrado foi 240 dólares a to
nelada, quando V. 8' disse que o preço osci
lava entre: 90 e 120 dólares, vamos arranjar 
um sinõnimo para o termo." 

O SR. WALTER FÉLIX: 
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'Veja, Senador, o Brasil é um continente 
e no continente Brasil é razoável que coisas 
ocorram de forma díspare. É importante que 
ôrQ_ãoS que _façam estudos técnicos a res
peito difundam os conhecimentos, estabele-
.cendo-se parâmetros para quesitos de con
tratações. O _assunto foi abordado deste enfo
que." 

E agora venho tenninando. 
O Seriador Jutah0 

"E _a conseqüência da ação?" 

O SR. WALTER FÉLIX: 

"Náo sei, Ex~.- porque a decisão é rrUnis
terfal. No meu caso de diretor de Segurança 
e informações, ê informa-r, o~ ãspecto deds6-
rio é de competência do senhor ministro e 
seus assessores." -

Isto passou pelas mãos- de V. Ex"? 

o SR. ANíBAL TEIX.ElRA- Naó.' Essa mãtéria 
é feita pela Cebrae e pela Cibrazem. Pode ter al
gum estudo feito ... 

O SR. IT AMI\R FRANCO -- QUerTl tinha ação 
nn BNDES? Era V. Ex• ou ci seu secretário-geral, 
ou ninguém? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Eu tinha mais can
tata, muito cantata, com o BNDES e sabia deSsa 
preocupação do BNDES de baixai' o Preço _da 
tonelada de silo_,, que o Dr. Lúcio uma vez conver
sou comigo sobre esse assunto. _ 

O SR. !T AMAR FRANCO - V. Ex!' não teve 
nenhuma participação? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA. - Nenhuma partici
pação. Fiquei sabendo do assunto agora. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ficou sabeil.Qo_ só 
agora?'-

Q -sR. ANU3AL TEIXEI~- Só agora. Já con
versei sobre silagem, inclusive com o governa
dor ... 

O sR. lTAMAR -FRAi"iCO-- Quando se refere, 
aqui, ao ministro, qual o ministro? Seria V. Ex• 
ou o ministro dos Transportes? · 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -Isto está entregue, 
.a parte de silos, à Cibrazem. 

o SR. rr AMAR FRANCO.- Mas o m_inistro que 
ele se refefe aqui seria ... 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Seria a Cibrazem 
popular, do Ministério da Agricultura. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex•, quando con
versou -com o BNDES ... 

O BNDES, quando traçou o organograma es
trutural do Governo ... 

O BNDES está subordinado a quem? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Está ligado ao Mi
nistériO-dO Planejamento. 

O SR. ITAMAR FRANCO-:- Po_r favor, Sr. Minis
tro, só um minutinho. O BND~_eStá sUbordiilãdo 
ao Ministério do Planejamento? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Está. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Esse assunto pas
sou pelo BNDES, um assunto da maior impor
tância, com diferença de noventa dólares para 
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240 dólares, e V. Ex" não tomou_ conhecimento 
dele? 

o-sR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não acredito que 
esse assunto tenha passado pelo BNDES. Ele 
falOu no BNDES? - -

O SR. ITAMAR FRANCO- Ele diz aqui: "Gos~ 
taria de mendonar algo a respeito sobre o traba
lho. Foi feito com trabalho de silagem e armaze
nagem pela área técnica do Bcmco Nacional de 
Desenvolvimento Ec:onõrnic.o'.:'_.--

0 SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Sim . Não tomo 
conhecimento de todos os detalhes do BNDES. 
É um órgão que tem uma amplitude muito gran
de, o ~residente do BNDES, que reputo como 
homem de bem, tem tido cantatas diretos com 
o Presidente. Esse assunto nunCa me foi falado, 
a não ser numa conversa, uma vez, com o Léclo 
que me falou: Aníbal, o preçO do silo tem que 
ser mais baixo porque senão as cooperativas não 
aceitam fazer os silos, etc. etc, Foi uma conversa 
de passagem, quando trocamos idéias sobre o 
problema de ter informações sobre custos de 
obra, a mesma idéia que ele tinha, pois temos 
um padrão de custos de obra. Por exemplo: a 
irrigação pública fica em seis mil dólares, a do 
particular fica em dois mil dólares por hectare. 
Dei exemplo, aqui, ma]s -gâ~:Ve, era stderurQia, o 
exemplo da eletricidade, quer dizer, na verdade, 
o poder público tem gasto mais, e_ não tenho 
nenhuma dúvida que possa haver esse problema. 
Não tenho ·informação de que essa matéria IoL. 

à SR.IT AM.A.R FRAN.CO~ Estou estranhando, 
porque V. Ex" disse que o BNDES estava _subordi
nado à Seplam. 

O SR ANÍBALTEIXElRA- Mas não despaCho 
nada do BNDES. - -

O SR. ITAJ'V\AR FRANCO -Sei que V. Ex• n~o 
despacha. 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Não despacho na
da. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Não estou dizendo 
que V. ~ despacha. Não estou incriminando V. 
EX" Estou apenas lendo uma deClaração do Sr. 
Diretor-Geral de Informação. V. Ex- diz que não 
tomou conhecimento e teremos que verificar co
mo é _que esse assunto ficou resolvido, porque 
realmente V. Ex' há de concordar comigo; uma 
coisa de noventa ou de cento e vinte dólares não 
podia passar para duzentos e quarenta dólares. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Claro. 

O SR ITAMI\R FRANC(f.:..:._ Não iria tOcar nesse 
assunto, mas V. Ex" toC(fU,- -at; -n-uma chamada 
terceira ponte de Vitória do Espírito Santo. Não 
sei se é a terceira ponte, segunda ponte, primeira 
ponte, mas parece seja a terceira ponte. Havia 
verbas para a terceira ponte? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - O pedido para a 
terc_eirã ponte foi, feito insístentem€nte~ O gover
nador foi duas ou três vezes ao meu ·gabinete 
e foi indusive com o antigo presidente da SOF, 
o Teófilo, que é o secretádo da Fazenda de lá, 
e, fez um apelo muito grande em prol da terceira 
ponte, e fazemos, inclusive, se não me engano, 
a consignação orçamentária dos recursos para 
essa terceira ponte. 

O SR.~~ITAMAR FRANCO - V. Ex" que tem 
aí todos os dados, saberia quanto custou esta 
ponte? Foi pedido, eritao, Pelo governador? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -Senador, não tenho 
--ideia dó Valor, porque ela tem sido feita por etapas, 

cada ano eles arranjam uma certa quantia. 

0-SR. ITN4AR FRANCO - Quem pleiteou a 
liberação de verba foi S. Ex•, o Governador do 
Espírito Santo? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA-:- Foi o governador 
com a r&omendação, dep'?is do Presidente. 

O SR. ITAMAR FRANCO-~Agora vOu me per
mitir ler algumas passagens do depoimento do 
Dr. Michal para V. Ex' Evidentemente _vou lendo 
tópicos, não vou ler todo o depoimento, pois seria 
cansativo e V. EX' já o deve ter. Mas_ destaco esta 
parte: 

"Fui eu quem SugeriU que os cantatas pa
ra a priorizaç.ão da liberação dos recursos 
entre a Seplam e _o T escuro Nacional fossem 
feitos pormeu intermédio, e os pedidos deve
riam ser liberados pela ordem de chegada. 
EntretantO, cantatas eram feitos entre a Se-

- <:reta ria do T escuro e o gabinete do ministro, 
e pedidos mais recentes recebiam ordem de 
se-rem liEferado.S antes de _outros mais anti
gos:· 

Isto pode ser comprovado na Secretaria doTe
scuro Nacional. V. Ex• concorda com esta afirma
tiva? Só dizer sim ou não. 

OSR. ANÍBAL TEIXEIRA- Quem fazia a priori· 
dade para a liberação era, realmente, o Michal, 
mas- de vez em quando o _Presidente me pedia 
e eU tomava prOvidências, inclusive em assuritos 
de urgência como, por exemplo, a seca verde, 
quando liguei para o Callabi para que ele liberasse 
o dinheiro, porque o Presidente havia recomen
dado urgência na liberação do dinheiro. Então, 
em duas ou três vezes eu pedi ao Callabi, sem 
prepor determinaç.ão presidencial, que liberasse 
um ou outro recurso. Não era usual que eu fizesse 
isso, porque quem fazia isso era o secretário-geral. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, V. & só 
fez isso,_ junto à Secretaria do Tesouro Nacional, 
a pedido de Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República? 

O SR. AN(BAL TEIXEIRA- Pode ser que tenha 
ocorrido de algum governador ter me pedido para 
teJefonar ao Callabi, mas essa interferência não 
foi mais do que duas ou três vezes. 

b SR ITAMAR- FRANCO.._:. Pois ê, não sendo 
mats do que duas ... 

O-SR. ANÍBAL TEJXE[RA- Isso podia ser ma
téria exclusiva minha. É interessante. Ela era dele
gada. I:: importante fiXar isso. Eu sou acusado 
de coisas e eu ·tinha nas mãos condições, dadas 
pelo Presidente,_de liberar 2 bilhões e 500 milhões 
de cruzados. Não usei nehhuma dessas autoriza
ções. Eu podiã ser o autorizador de despesas do 
ministério; mas deixei isso com a responsabili· 
dade do secretário-geral. Eu pida ser aquele que 
fazia a prioridade junto ao Tesouro Nacional. Tudo 
issO foram delegaÇões dadas ao Secretário-Geral, 
e ele dizia que essas delegações eram necessárias 
para, inClusive, agilizar Os proCessos que eram 

feitos. Efetivamente, fiz alguns pedidOS ao Calla&i, 
mas f()_ram muitÕ poucos. 

O SR. fT AMAR FRANCO - V. Ex• disse que 
foram cerco3_ de dois ou três que o Senhor Presi
dente da República pediu. V. Bt" tem Isto demons
trado, aqui na Comissão, através de documen
tação ou da sua memória? Se recordaria de quais 
foram esses dois ou três pedidos, especificamen
te, do Presidente da República? 

O SR. ANíBAL TÉ.IXEIRA ~-Eu m~ lembro 
mais o da seca verde. Sua Excelência foi visitado 
por dois governadores e_ eu lhe disse: Eu Já fiz 
tudo o que tinha que fazer; agora depeTi-de Só 
do Tesouro. "Então, dá um jeito nisso·"_. Eu me 
lembro então de que liguei para o Callabi para 
que ele liberasse o dinheiro porque, inclusive, o 
Presfderiie ia fazer uma viagem ao-Nordeste nes
ses dias, 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Em outro trecho, 
o Dr. Michal diz- o seguinte: "O Sr. Ministro"
e o ministro é V . .Ex'l; não é o ministro da Agri
cultura e nem o dos Transportes- "'nunca pediu 
conta dos convênios que assinei" - V. Ex" disse 
que-entregou" á Polida Federal algurriaS liberações 
para a Secretaria geral, que não consta'!am do 
depoimento da Policia Federal"- e cooperação 
técnica. Se o fazesse, não teria o menor conStran~ 
gimento de informá-lo, _além do que o suporte 
financeiro do Programa de Cooperaç:ãó T écnic_a 
em Estados e muniéípios decorre de dotações 
específicas consignadas no Orçamento Geral da 
União para cada exercício. 

''Agora vem O detalhe irrij:)Qrtante, quando V. 
Ex' disse que entregou à Policia Federal as libera
ções do Dr. Michal. É ele quem diz: "Em 87, 
estas verbas totalizaram 87,6 milhões, ou seja, 
menos de 0,6% dos recuisos disiribUfdos a fundo 
perdido, no mesmo período, que foram de 16,497 
bilhões. "Então, ele deu 0,6;--e o secretário-geral 
diz 16 bilhões. E o programa de assistência finan
ceira a entidades, eritidades essas registradas no 
ME C, teve, eni f57, uma dotação orçamentária, 

--no Orçamento Geral da União, de 28,5 milhões, 
e foram distribUídos apenas 21.5 milhões. Isso 
é verdade ou há alguma discrepância no que in
forma aqui o seu ex-secretário-géal? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Não, os volumes 
de distribuição do secretário eram pequenos, 
mas, por uma questão de princípios, como eu 
queria fazer uma verificação geral, se eu entreguei 
pãra-áPolícia FeâE:fãT .:'freJãÇão das verbas que 
eu, mediante exposição de motivos, pedi ao Presi
i::lente e o Presidente despachou. obviamente en
tre:Q--uei também aquelas outras- que foram feitas 
diretamente pelo Sr. Michal, embora elas fossem 
realmente pouco expressivas. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Diz ainda o Dr. 
Michal: "Produzi várias notas e tive várias conVer
sas com o Mihistro Aníbal sobre o descontrole 
da situação-das EM no Ministério. Isso é verdade? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Esse descontrole 
das EMs no Ministério é uma matéria muito polê
mlca. Não enténdO por que descontrole das-EM. 
As expoSições de motivos eram feitas na ái'ea 
do próprio Michal, que era a Sarem. Não sei por 
que descontrole das exposições de motivos. Eram 
feitas dentro da área da secretaria geral: O Dr. 
Michal era Um hóinerri -dê forffia~ão m.Uito ili.tefes-
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sante, muito militar. Ele não admitia, por exemPfo, 
conversar com funcionário de outro nivel dele. 
Ele proibiu, praticamente, o diretor -da Sarem de 
despachar comigo. Quer dizer, eu pedia uma in
formação por telefone à Sarem, ela· chegava de
pois, por es_crito, através do Michal. Quer dizer, 
o Sr. Michal era uma pessoa multo formal, nessa 
matéria de hierarquia. Então, eram feitas as EM 
pela própria Sarem, que_ era subordinada ao Sr. 
Michal e todo o processamento sucessivo era feito 
também por ele, por delegação do Ministro. Ele 
era o coordenador de despesas do ministério, qUe 
é.. em última instância, o responsável perante o 
Tribunal de Recursos. 

O SR. IT Afv\AR FRANC:.O - Gõstaria que- V. 
Ex" deixasse bem dare isso: ele era o coordenador 
e era, em última instânda, o responsável. Correto? 

O SR. ANíBAL TEIXEIRA -Dentro da sistemá
tica jurídica, sim. 

O SR ITAMAR FRANCO ---=.-o D(. Micfial ainda~ 
diz o seguinte: 

"A reserva de contingéncia, que dev~ria 
ser usada para cobrir algum erro de previsão, 
foi usada para cobrir as rubricas ''Encargos 
GeraiS da União", o que n~o-é Correre, no 
nosso entender." 

V. EX" procedeu assim? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Eu disse aqui que 
o forte do Dr. Michal, ou da equipe dele, não 
era o orçamento. Eles conseguiram fazer 14 ilega
lidades que vou passar aqui para a Comissão -
em um único decreto. Acho q-ue é recorde nacio
nal. Vou passar isso para a Comissão, para ·que 
V. ~vejam que não era o forte dele. Nós tínha
mos lá um homem sério, competent1ssimo, que 
vai até_ ser convocado pela Comissão. Realmente, 
não era o forte dele. Deu para o Presidente assinar 
uma coisa que tem 14 ilegalidades, numa página 
e meia. 

O SR. ITAMAR FRANCO-Ê aí; Ministro, InsiStO 
com V. Ex• Não era o forte do secretário geral. 
EStá m<lls dO qUe provado, no <iepoimento de 
V. Ex•, no depoimento do Dr, Michal. Insisto com 
V. Ex:",_ desculpe-me essa insistência: o homem 
não era afeito a essa área, como diz V. Ex• Levou 
o Presidente a cometer 14 irregularidades. Foram 
cometídas 14 irregularidades pelo Senhor Presi
dente da República. Agora já não é o Ministro, 
nem o secretário, é o-próprio Presidente da Repú
blica. Insisto com V. Ex";_ quem é que mantinha 
esse homem, Ministro? Que força terrível, ciue 
raiz profunda tinha esse homem no Ministério do 
Planejamento que podia, inclusive, levar o Senhor 
Presidente da República a cometer esse desatino, 
que isso, levado ao Congresso Nacional, seria 
Urna coisa terrível, s_e __ Q Congresso tivesse c-onhe
cimento anteriormente de que o Presidente da 
República foi induzido a cometer 14 irregulari
dades? Não é uma irregularidade, são 14 irregula
ridades! Ilegalidades! 

Ministro, é incrível que isso se possa dar. Nós 
que estamos aqui já há 13 anos no Senado da 
República, ficamos estarrecidos. Evidentemente, 
no período autoritário, talvez não tívéssemos ·co
nhecimento do que se passasse, mas, agora, num 
regime civil, com presidente civil, - em que há 
uma administração civil na Secretaria do Planeja-

1 mente da Presidência da República, o secretário 

geral induz a essa ilegalidade, continua secretário. 
Continua sccr.ctárto, por que, Ministro? Acho que 
é hora- V. Ex• me perdoe, V. Ex~, no seu depoi
mento, pela n1anhã, se referiu a problefT!aS que 

· t"eriam havido entre V.~ Ex• e minha pessoa, eviden
temente quero testemurihar aqui do Presidente 
da Comissão, eu jamais trouxe, Ministro, jamais 
trouxe a esta Comissão - e poderia fazer, mas 
n---un'ca o fiz - qualquer documento. Vários docu
mentos ·chegaram às minhas mãos, V. Ex" sabe 

_____J:) problema que nós dois tivemos na campanha, 
-mas nunca frouxe pr<?_!:tJer:na iegional para essa 
Comissão, não queria faier parte desta Comissão, 
fui instado pelo Senador José lgnâcio Perreira, 
pelo Lider Fernando Henrique Cardoso, e jamais, 
V. Ex•, Sr. Presidente, é testemunha disso- não 
trouxe nenhum documento aqui relativamente ao 
Sr. Ministro ou a quem quer que seja. 

O SR. PRESJDENT~ (José lgnácio Ferreira)
_;g-e V. Ex" me permíte, talvez seja o momento azado 
para _§e dar uma declaração dessa importância. 
A Presidência não tem, evidentemente, nenhum 
compromisso com o subjetivismo de V. Ex~ ou 
de quem quer que seja. O que ela fala, agora, 
fala sempre de fatos_ objetivos e, evidentemente, 
o subjetivismo- de cada um é campo sagrado e 
que não nos cabe penetrar. - -

Mas, objetivamente falando, a Presidência dá 
o seu testemunho de que, em momento algum, 
desde que estes trabalhos foram instalados ou 
mesmo antes, exlstiu qualquer fato que revelasse 
um desequilíbrlo emocional de V. Ex', um procen
ceito de V. ~. que aviltasse, ffiesmo levemente, 
o_comportamento digno, séri.o, altivo e equilibrado 
que V. Ex~ sempre teve. De maneira que neste 
e em todos os demais episódios a Presidência 
dá o seu testemunho de que, objetivamente, fato 
·algum ocorreu que pudesse revelar qualquer ma
nifestação tendenciosa de V. Ex' bus_cando alcan
çar este ou aquele objetivo pessoal, nesta Comis
são, que ·nAo _t,em objetivos Pessoais mas, _sim, 
objetivos absolutamente impessoais, metas a atin
gir, Investigações a serem feitas, objetivos a serem 
darific.ados. 

É este o testemunho que es'ta presidência quer 
dar _acerca do comportamento digno, decen1e, 
equilibrado, de V. Ex~ 

O SR. ANiBAL TEIXEIRA- Aliás, peço licença 
para dizer que tudo que eu li na comtssão, o 
comportamento do Senador Itamar Franco, foi 
da maior Usura, da maior correção, da maior digni
dade, como aliás, sempre o tive nesta conside
ração. 

Q SR. lT AMAR FRANCO - Muito obrigado. 
Veja V. EX', nenhuma mágoa me resta em função 
do problema eleitoral que se passou e nem trouxe 
para esta comiSsão e nem poderia fazê-lo. Os 
problemas regionais morrem nas fronteiras do 
nosso estado, do meu Estado e de V. Ex.' 

Que mágOa poderia ter se eu fui ao encontro 
daquele que me derrotou? Se tiveSse alguma má
goa eu não teria -iâO_a_o_ enContro do Governador 

--Newton Cardoso, --quando S. Ex• pediu que eu 
fosse me encontrar com ele em casa do Doutor 

-Ivan Barbosa, meu coordenador. Se houvesse al
guma mágoa, se-houvesse algum resquício, abso
lutamente! Então insisto e agradeço esse teste
munho de V. ~. porque de repente a imprensa 
começa a diZer que eu estaria aqui a serviço de 
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f.nágo-as· oU-de frutos da campanha eleitoral. Mi
nha alma está limpa e em meu coração na o tenho 
_m~goas Disputei uma_ eleição acirrada, perdi por 
3%, mas coube ao eleitorado de Minas defini e 
defmiu em favor do Sr. Newton Cardoso. tudo 
bem. 

MaS; eu Insisto cOm v:-EX•, neste aspecto. E_ 
aí é a minha vez de chamar V. Ex" como homem 
públtco que é. Porque não quero que se pareça, 
e eu tíve a ocasião de dizer isto aqui, hoje de 
manhã, e já o disse ao seu _chefe de gabinete: 
é estraf).ho a rr:til)'l a p~esença deste secretário
geral, que só deixou o cargo, tam~é!TI, se não 
me engano, após V. & ter deixa-do o ministério. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Alguns dias antes. 

-O-SR. ITAMAR FRANCO -Alguns dias, dnco 
ou seis dias antes, uma diferença aí muito peque
na. Ele induz o presidente, como lembrou o Sena
dor Chagas Rodrigues, a estas ilegalidades. 

Tmha problemas com V. Ex~. Que força havia 
dentro do Paládo do Planalto- porque o Palácio 
é vagq- que mantinha- este homem no minis-
tério, que V. Ex" mesmo disse aqui que foi duas 
ou três vezes ao Senhor Presidente da República? 
Nós temos que aclarar essa figura, a ftQUra desse 
secretário-geral que era uma figura todo-pode
rosa dentro do ministério. 

Às vezes, até, me permita V. Ex.', mais poderosa 
que V. Ext, ou não é? Havia momentos em que 
este homem era até mais poderoso que o ministro 
de estadO. V. Ex" não percebia que em determi
nados momentos, este homem tinha até mais 
forçà qUe V. Ex!'? 

O SR. ANÍBAL TEIXEJRA - Em certas circus
tâncias, s1m. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. EX d~ que em 
certas circunstâncias sim. 

O SR_ANfBAL TEIXEIRA- Neste decreto, por 
exemplo, eu insistí com o presfdente que se-fizesse 
um decreto mais simples: um decreto em que 
se fiZesse um corte, mas um corte feito erri tOdos 
os ministérios, igualmente, sem definir as áreas; 

·porque eu temia, exatamente, que nós, ao tentar
mos fazer estes cortes assim, atíngessimos maté
rias que fossem especfficas da própria Consti
tuição. Foi o que acabou ocorrendo pOr mal as
sessorameilto. Foi o Dr. Maílson da Nóbrega que 
assinou este decreto, mas tenho certeza que foi 
pm assessoria do Dr. Michal Gartenkrauf-

O SR. ITAMAR FRANCO -Veja V. Ex' a gravi
dade disso. O MinistrQ d~ Fazenda, agora, a-§sirla 
induzido pelo secretário-geral de V. Ex~ E o outro 
coriiinuã secretário. Olha, qtie_aqui- perTnitéi-me 
esse- detalhe para mostrar a minha completa isen
ção, quando vejo V. Ex?,_ aí, e o Senhor Se_cretfirio 
em outros cargos - o secretário diz o seguinte 
de V . .Ex': 

"O Ministro Arubal não cumpriu a Portaria 
no 151, de 1980,--que prevê que seja feito 
o _orçamento interno, publicado através de 
p·ortaria,da maneira de aloc_ação de recursos 
provenientes do excesso de arrecadação do 
PIN/Proterra." 

Então, se V. Ex' não esclarecer à comissão, 
evidentemente que haverá uma acareação entre 
V. Ex' e o ex-secretário-geral. Mas, veja as afuma
ções_ que esse homem procede, dizendo que V. 
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Ex" não cumpriu. a Portaria. Não foi a coniissão 
que descobriu a portaria, não. V. Ex" deve ter até 
a portaria aí. Ele mencionou a portaria e eu devo 
tê-la aqui. V. Ext conhece __ essa portaria? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Nao me lembro 
dela, não. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Náó cOnhecê -essa 
portaria? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA-- Essa matéria do 
PIN!Proterra ficãva ligada diretamerite à Secfet.ciria 
Geral. 

O SR. iT AMARFRAI'fCb :--Ye)a o que ele decla
ra aqui: "O Ministro Aníbal n~o cumpriu a POrtaria 
n~ 151, de 1980". V. Ex• não conhece essa por
taria? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Ele devia ter feito 
chegar a mim essa portaria e o decreto. 

O SR. ITAMAR FRANCO -...: Ele fez chegar à 
comissão a portaria e não fez chegar a V. Ex"? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não fez chegar 
essa ·distribuição. 

o SR. rr AMAR FRANCO -:--- Achei a- Pórtaria. 
É a portaria- diz ele -não deve ter sido revoga
da. Se V. Ex' não conhece a portaria, posSivel
mente não foi V. Ex~~ que a revogou, portanto, 
ela estaria em vigor, suponho eu. Então, diz ele: 
"O ministro não cumpriu a Portaria n" 151 ". O 
que é essa portaria? Ela é composta de cerca 
de três artigos. Esses ttês artigos, EX", obrigariam 
a V. f:x\' a uma série de m€:didas internas, e que 
tudo indica que não foram tomadas- por V. Ex•, 
ou porque o secretário-geral não fez chegar e 
V. EJcl' desconheceu. Quer dizer, é mais um ato 
interessante do secretário-geral que tinha até uma 
obrigação ... 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Como uma pessoa 
da casa. 

O SR. IT N-"\AR FRANCO ~ ... como uma pes
soa da casa de chegar a V. Ex" e dizer: olha, há 
uma portaria aí. Não é comunlcar, agora, a uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito que V. Ex• 
não cumpriu essa portaria. A portaria está aqui 
para V. Ex• ver. J:: a Portaria no 151, de novembro 
de 1980. Quem entregou isso aqui foi o Dr. Michal 
Gartenkraut. A comissão também desconhecia 
essa portaria. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIIVI_-"_QUásé todas as 
providências aqui são, exatamente, do secretário. 

"Parágrafo único. O secretári_o_-geral se 
articulará com a Comissão de Programação 
F"manceira no sentido de estabelecer _o cro
nograma de recursos. Na base do_ crono
grama global do desenvolvimento da [plan, 
o secretárto-geral fará a proposta de portaria 
aprovando _o cronograma". 

Todas essas medidas caberiam ao secretário
geral fazer. Desconhecia, realmente, essa portaria. 

O SR._ JT AMAR FRANCO - Então, vou tirar 
uma cópia para V. Ex~ Gostaria_de uma cópia? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Gostaria. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Veja que V. Ex• 
está dando documento e nós, também, estamos 
dando documento __ a V. Ex!' 

-osR.A!"::ÍBAL TEIXEIRA-Pois é, é um inter
câmbio. 

O SR ITAMAR FRANCO- Então, Ex•, InSisto 
neste ponto. 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Quais .as forças 
que mantinham ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Por que será _
·desculpe-me a Deputada Dtrce Tutu Quadros, 
aquí, - são as chamadas "forças Ocultas"? Per
doe-me, V. Ex•, es_sa menção, porque é com ale
gria que a vejo aqui na nossa comissão, com 
a sua simpatia, com a sua inteltgência, honrando 
o estado que V. Ex' representa. Referí-me a essas 
"forças ocultas", porque não se_i_ que forças eram 
estas, meu Deus do céu! Sinceramente vou deixar 
isso a cargo do relator, não quero entrar aqui, 
_"!!é por respeito, quer me parecer, não quero en
trar aqui no probleni.a do" Dr. Sérgio Menin, se 
ele era ou não-funcionário, se V. Ex• enviou oficio 
ao Governador Newton Cardoso, porque am.:inhã 
V. Ex" e eu teremos problemas nesse caso, possi
velmente com o relator. 

Mas nisso insistiria sim com V. Ex- e que abrisse 
o seu coração, a sua mente porque senão vamos 
passar a ter outras forças ocultas atuando aqui, 
atuaram há vinte e tantos anos, e vão atuar aqui 
de novo. por incrível que pareça, de novo num 
presidente civil. 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Eu realmente tenho 
que reconhecer que o Dr. Michal é um homem 
forte, muito mais forte do que a minha pessoa 
como ministro. Tenho que reconhecer, inclusive, 

_.que ele nos criou um problema quando declarou 
numa reunião_ de bancos privados, o Dr. Michal 
declarou que a negociação da dívida externa bra
sileira era imoral. Numa reunião de bancos priva
dos e .depois foi mandado com todo prestígio 
para tratar dessa dívida. Eu acho que era algo 
realmênte muito forte. 

-O SR. ITAMAR FRANCO-.:._ Então essa fortclteza 
desse homem que acabei de dizer que, enquanto 
o Senhor_ está aqui, sua Senhora doente, o Senhor 
doente, ele foi gozar as delfcias de Nova [arque 
e de Wa::;hington. A fortal_~za desse homem, era 
o Presidente da República, é o Dr. Murad, era 
o Senador Jutahy Magalhães, era quem? Porque, 
sinceramente, Sr, Ministro, V. Ex• e nós já nos 
conhecemos há longos anos, já participamos de 
campanhas juntos, já participamos de campa
nhas em lados opOstos. Passari.do à mão de V. 
Ex" ·a Portaria, mas V. Ex~ toda hora se referia 
aqui como um hot'nem político e sei ser um ho
mem de sinceridade, V. Ex~ é um homem experi
mentado. Que fortaleza é esta que mantinha esse 
homem, que o mandOu; inclusive; negociai, em · 
nome-do Brasil, lá fora, depois de dizer essa frase 
que V. Ex1 acabou de transmitir à ComiSsão. Será 
que era força emanada de Sua Excelência o Se
nhor Presidente da República? O Senador Jutahy 
já disse que não ê dele, então, me desculpe V. 
Ex" porque já tirei V. Ex> e já seí que não foi V. 
Ex- A Deputada Dirce também disse que não é 
dela. Então, não seria crível a comissão chamar 
aqui o Senhor Presidente da República, seria até 
um absurdo pensarmos um.i cOiSa dessas, jamais 
a Comissã-o teria esse desatino até de convocar 
o Presidente da República. 

Mas o Dr. Murad, esta figura tamb~l}'l impor
tante dentro do contexto e eu não estou levan
tando nenhuma suspeição contra o Dr. Murad, 
duas ou três vezes apenas eu me encontrei com 
ele _quando ainda o Presidente_Samey era senador 
e morávamos na mesma prumada, pela amizade 
que tínhamos, duas ou três vezes encontrei com 
ele na portaria, não lhe tenho maiores ligações. 

Eritão, Ministro, vamos ser dâl-os, varTios tentar 
assim, num esforço íntimo, condensar, V. Ex" está 
escrevendo um livro, será que nesse livro vai cons
tar as forças que V. Ex' não conseguiu identificar, 
que mantinham o secretário-geral, contra a sua 
vontade, que cometia ates contrários a sua ação 
administrativa, que induzia o Presidente da Repú
blica a ilegalidades e era mantido como secretá
rio-geral, deixando apenas o ministério cinco ou 
seis dias antes de V. Ex" deixar de ser ministro 
de estado? Esse é um ponto, ministro, funda
mental aqui para a comissão. Eu Chamaria respei
tosamente_ que aclarássemos, esta fortaleza desse 
secretário-geral. Daquj a pouco vou ler uma coisa 
que ele fala de V. E:x", mais grave, no meu entendi
mento. EncjUahtó V. Ex' pensa, eu podef"ia até 
ler aqui. Ou V. Ex' prefere conhecer mais alguma 
<;olsa do que ele ... ? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, não quero 
que a emoção depois me influencie no ... 

O SR. fr.AJ'"vlAR FRANCO -__::-Não quero marti
rizar V. Ex",_ maS daqui a pouco V. Ex' vai ver 
que ele val se referir a nossa terra. . 

O SR. ANÍBAL TEIXEJRA - Eu acho que eu 
fui bem claro. Por três vezes ou quatro eu pedi 
ao Presidente que substituísse o Secretário GeraL 
O Presídente me--pediu um prazo, que iria levá-lo 
para um outro órgão e, efetivamente, isso não 
se deu. Uma vez o Dr. Murad me fez um apelo 
para que nós conseguíssemos Lima Conciliação, 
que conseguíssemos trabalhar harmonicamente. 
Eu fiz muito esforço para conseguir essa_ çoncilia
ção, mas a cada hora a g_ente deSc-obria Que era 
difícil, porque, efetlvamente, o Sr .. Michal entendeu 
que, indo para o Ministério, ele iria ser efetiva
mente o Minístro do Planejamento. E eu, enquan
to pude, mantive lealdade ao Presidente, a quem 
devo _uma lealdade e também um respeito porque 
em todos os atas que tomamo·s- para moralidade 
eu sempre recebi o apoio integral do Presidente. 
Na verdade, por três vezes foi prometido que ele 
iria para um outro cargo, e não foi. E não ficava 
bem cobrar do Presid~nte pe1111anentemente essa 
salda O tempo foi passando e realmente foi uma 

c situação desagradável que, no meu entender, sa
crificou o governo numa parte importante, que 
era realmente a dinâmica do setdr de planeja
mento e coordenação, que foi realmente sacrifi
cado por essa luta intestina. Eu chegüera--fãlaf 
com o Dr. Michal que ele era um chefe de_máqui
nas do navio, se ele ficasse L'Om raiva do subco
ril~ndante e prejudicasse o navio, o navio_ afun
dava com todo mundo e neste navio estava o 
Presidente José .&lmey. Mas, a cada ho_ra, desco
bríamos· uma nota: um dia, em que eu brinquei 
com ele inclusjve, disse: "Michal, nós só podíamos 
ter desentendimento se você tivesse alguma aspi
ração de ser candidato em Minas Gerais''. N9_ 
outro dia estava no O Globo uma notídét de que 
a Presidência da República estava insatisfeita por
que eu estava usando politicamente o Ministédo 
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para fazer política. Até as brincadeiras que eu fazia 
- o meu temperamento é cordial e alegre -
elas sempre eram usadas de maneira indevida, 
e isso _foi criando realmente essa dificuldade. Por 
três vezes o Presidente prometeu que tiraria o 
Michal e o Sr. Murad uma vez me fez um a"pelo 
para que tentasse uma conciliação com ele. 

O SR ,j(IT AHY MAGALHÃES - Senador Ita
mar Franco, V. Ex~ permite só uma pergunta sobre 
esse tema? 

O SR. ITAJ\'\AR FRANCO .;:. .. ::~senador J_ut_aby, 
só um minutinho, por favor, depois dou a palavra 
a V. Ex", só para dizer o seguinte: VeJa, Sr. Ministro, 
nós estamos pela Semana Santa, um apóstolo 
negou Jesus três vezes, trê:s:_veze:s__foi prometido 
tirar o Dr. Michal. Nós estamos aqui nas vésperas 
da Semana· Santa, ou melhor, já estamos na Se~ 
mana ::-.~mta, o Domingo de Rari16s passou oUtro 
dia. Então, três vezes um apóstolo nega Jesus, 
três vezes o Pres.idente cla República promete tirar 
o homem, e não tira. Então, se_rá_ que eu posso 
concluir, será que a minha resultante de condu
são é que seria que quem mantinha esse homem 
lá seria o Senhor Pre-sidente da RepúbliCa, Sua 
Excelência O Senhor Presidente José Sarney? Ou 
seria - e aí volto eu àquilo que V. E}( disse hoje 
aÇJui cedo, na parte da rrianhã - que quem indi
cou o Dr. Michal, o seu Chefe de Gabinete pela 
primeira vez me confinnou numa pergUnta por 
nós dirigida que quem indicou o Dr. Michal foi 
o Dr. Murad, é verdade? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - É verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V.Er:tainb.ém con· 
firma que essa indiCação partiu do Dr. Murad? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - RefOfçado dep()is 
pelo Presidente, quando eu fiz a ponderação de 
-que tinha outro candidato. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Me.:s partiu do Dr. 
Murad? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Partiu. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, nós temos 
aí um mosaico que vai-se formando. 

Senador Jutahy Magalhães, vou deixar o mosai
co, e depois completo meu pensamento, para 
ouvir V. Ex', antes que V. Ex.' 'perca, -talvez, ainda
gação que queira fazer. 

O SR. JUT AHY MAGALRÁES ....:.._ A indagação 
era basicamente esta, porque o Ministro Aníbal 
Teixeira jâ declarou na Càinara·que ci Dr. Murad 
teria indicadO _o Secretário Geral da Seplan. Agora 
está confirma'ndo isto~ Eu itão-entendo é a preocu
pação que existe erri escOrider .esse fato. Não é 
tão anonnal assim alguém indicar ao Presidente 
da República um n·ome para ocupar um cargo 
da administração pública federal. Mas aqui, nesta 
Comissão, há uma pre.ocupação conStante em 
se esconder essa realidade. V. Ex• disse com toda 
a simplicidade: quem indicou o SeCretário Geral 
para a Se'plan foi o Dr. Murad. Isso S. Ex• diz 
com toda simplicidade e é um fato simples. AgOra, 
aqui se esconde. O S_ecretãdO Gei'al jurou de pé 
junto que nem conhecia o Dr. Murad. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo F'errdiâ)-·-
Dr. Aníbal, o Sr. Secretário ·Geral pa'ra Seplan, 
foi o Dr, Murad. 

O SR: JUT AHY MAGALHÃES - S. Ex· disse 
com toda simplicidade, que este é um fato simw 
pies. Agora, o Secretário Geral jurou, de pés jun
tos, que nem conhecia o Dr. Murad. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
Dr. Aníbal, qual a razão dessa insistência do Dr. 
Murad em-manter o então Secretário Geral Mlchal 
_na Secretária Geral? Ele Chegou, inclusive, a instar 
junto a V. Ex", neste sentido, tentando acomodar 
as coisas para que ele ficasse. t'lao é isto? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- O Dr. Michal traba
lhou muito tempo com o Sr. Murad. Enláo.-natu
ralmente, por uma qu,estão de anlizade, ele defen
dia esta posição insistentemente. Inclusive, neste 
caso, fez. um apelo para que nós chegássemos 
a um entendimento, mas era um entendimento 
que v(amos_ difícil, porque realmente o tempera
mento. do Dr. Michal é bem autoritário. E no que 
pese todo o meu esforço de mineiridade, para 
contornar .. _o prol:>lema, deixando com ele toda 
a área--e todas as delegações- necessárias, isso 
nunca fuhdonou a contento. Ele queria sempre 
mais e mais juriSdições e foi daí que nasceu esse 
inconformismo em. relação à minha pessoa. 

O SR. PRESIDENTE-(José Jgnádo Ferr.eifa)
Dr .Aníbal, num deteàilinadO trecho do seu ·aepcii
mento, V. Ex• disse que .entregou ao Dr. Tumas 
duas listas: uma, dos recursos que decorriam de 
propostas suas, como Ministro e, outra, que de
corria de propostas de pleitcis enCaminhados por 
iniciativa do secretário-geral. Essas foram as refe
rências feitas, na ocaSião, por V. Ex• -

Considerando que o então secretário-geral não 
era político, e considerando o relacionamento ínti
mo que ele tinha com o Dr. Murad, essé' lista 
com as relviridícações de iniciativa do secretá
rio-geral tinha origem no gabinete do Dr. Murad? 

-0 sR. ANfBAL TEIXEIRA - Não. Tenho que 
ser realista. Essas listas eram de verbas muito 
pequenas e eu façÓ justiça, não acredito que o 
Dr. Michal tenha feito qualquer coisa. Apenas, por 
uma questão de princípfo,Tã .. que éi estava man
dando examinar os próprios atas que pratiquei 
ou que levei o Presidente a praticar, era necessário 
que também se entregasse essa outra lista. Mas 
eram verbas pequenas, para auxílio técnico a mu
nicípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgn_~çio Ferreira)
Quer dizer que não havia nenhuma ação do secre-, 
tárlo-geral que fosse recrimináv€1? - -

O .SR. ANÍBAL TEIXElRA - Sob este aspecto 
da listagem, não. 

Q SR PRESIDENTE (J_osé lgnácio Ferreira)
Mesmo que fosse algo que não constasse da lista, 
mas alguma coisa envolvendo recursos, envol
vendo valores, e que fosse. objeto de recriminação 
de V. Ex9 · 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Não, eu tinha insis
tência sobre jurisdições, ele queria sempre au
mentar a área de jurisdição da Secretaria, que 
já era muito grande, e isto provocou alguns desen
tendimentos. 

____ Q SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Mas o Dr. Michal, em certa oc~sião, pretendeu 
ser ele quem levasse a exposição de motivos ao 
Presidente. da República, e V. Ex" brecou. 
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O SR. ANIBAL TEIXEIRA - Ex;ltamente .. 

O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Há alguma razão que, concretamente, lhe deter~ 
minasse esse comportamento de bloqueio da ida 
do Dr. Michal ao Presidente_dã República? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Eu sou nomeado 
pelo Presidente José Samey e devo a S. Ex~ uma 
lealdade. É claro que quando qualquer assu-nto 
era levado para Sua Excelência assinar, proposto 
pelo Ministério do Planejamento, assina·do por 
mim, eu era o responsáveL Na verdade, se o Presi
dente cometeu esse erro, cometeu em· fuftção 
da minha exposição de motivos. Então. eu fazia 
questão de que essas exposições de motiv:os fos
-sem levadas por mim, porque essas coisas soltas 
não geram bons resultados. 

TemOs o caso daquela portaria a que me referi 
aqui - ·e não sei s_e foi isto que aconteceu -
mas acho que é fundamental que o Ministro des
pache as coisas com o Presjdente. E ele insistiu, 

- realmente, muitas vezes, que o Presidente estava 
sem tempo, mas tinha jeito de despachar em ou
tra hora, etc., mas eu nuri.ca aceitei isSo, porque 
era realmente uma limitação à obrigação que eu 
tii1ha para com o Presidente de esclarecer as coi-
sas que deviam ser despachadas. · 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Fem:iirci)-:
Mas V. Ex", às folhas tantas deste depoimento 
de hoje, diz o· seguinte: · 

"Que hão foram poucas as veZes em que 
o D..f. Mkhal Gartenkraut levou a V~EX'-pedi
dos de recursos que foram rejeitados pelo 
Presif(~l}t~ da "República;" 

Isso eu anotei, entre aspas, pedidos de recursos 
que foram encaminhados por V. Ex", a pedido 
do Dr. Michal Gartenkraut e rejeitados pelo Presi· 
dente. da República. 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Cefto. certo. 

b SR: PRESIDENTE (JOS'é rQiláciõ F errein!) -
Então, quer dizer que o Dr.' Michal Gartenkfaut 
encaminhava muita coisa que se originava no seu 
gabinete, ~a secretaria .geral, ... 

O SR. ANIBAL TEIXEIRA - Certo. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferielra) :-
. .. inclusive passando pelo Ministro, o Presidente 
da República chegava a vetar isso, chegava arejei
tar alguns desses pedidos. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA. - Certo, certo. 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio F'Eirretra) :..._ 
Então, dentro dessa colocação é qUe volto à Per
gunta primeira: se o Dr. Michal Gartenkraut não 
era político, não tinha nem sequer, talvez, grandes 
relacionamentos nas diversas entidades de direito 
público, estados e municípios, de onde se origina
vam eSses pedidos? Ele era procurado por prefei
tos, por governadores de estado? Parece. que não, 
porque V. Ex' centralizava muito, no seu gabinete, 
as ações, as iniciativas nesse sentido. 

Então, concluíam para o seu gabinete, as solici· 
tações, normalmente, e o secretário-geral_ao que 
e!~ próprio declarou, ficava meio marginalizado 
em função d~ alta con.centração.que era feita tio 
seu gabinete. A um _pogto tal que até .os se~ços 
telefónicos do seu gabinete foram, tiveram uma 
aparelhagem instalada, sofisticadíssima, aliás, se-
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gundo consta, uma das poucas instaladas no Bra
sil, assim, _que não permitiain grampeamento efi
ciente_ dos aparelhos_colocados sob escuta, e que 
era inteiramente autõnoma- em ·relaçào ao restan
te do Ministério. Quer dizer, o isolamento era tal, 
que o seu gabinete virou uma ilha, segundo as 
informações que chegam a esta Comissão. 

Ora, isolado no seu gabinete, concentrando to
dos os pleitos que confluíam para o seu gabinete, 
era pouco provável que _um ou outro vazasse até 
o secretário-geral. Mas como o s_ecretárlo-geral, 
então, tinha tantos pleitos a encaminhar, se o seu 
relacionamento não era, seguramente, tão grande 
asgjm, quer dizer, o seu relacionamento não o 
era. Mas de quem emanavam essas solicitações, 
se havia essa ligação muito estreita dele com o 
Dr. Jorge Murad? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -Apesar de não ser 
político, de vez em quando o Dr. Michal recebia' 
algum prefeito; recebia os pleitos da Sarem, relati~ 
vos aos prefeltos, e alguns também vindos da 
própria Presidência. Acho que ele tinha realmente 
algumas matérias internas da Casa que ele trazia 
para despacho. Mas havia uma insistência - em 
todo despacho ele sempre tinha alguma coisa 
para que nós levássemos ao Presidente. 

O SR. ALEXANDRE tOSTA- $r. PreSidente, 
permita-me. 

O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnádo Femi{rci)-
V. ~ tem a palavra. -- -- -

o·sR. ALEXANDRE COSTA--; Eu me encon
trava aqui na reunião em que depôs o Dr. __ Michal 
Gartenkraut. Ele dlsse, i:faramei"lte, que foi indica
do aqui pelo Dr. LUiz Péiulo Rosemberg então 
assessor econômico do Presidente da RepúbliCa. 
Se V. Ex• consultar o depoimento do Dr. Michal 
encontrará essas palavras: indicado pelo Dr. Luiz 
Paulo Rosemberg, assessor económico do Presi
dente da República. 

Agora, com o maior respeito a V. Ex" e ao emi
nente colega Senador Itamar Franco; a Quem te
nho o maior respeito, considerõ-intelréimente ii-re
levante saber quem indicou o Sr. Mich.al Garten
kraut ou quem não indicou a· Dr. M!chal, porque 
não vejo qual é a acusação t::)Ue pesa ·aqui sobre 
o Dr. Michal Gartenkraut; nenhum depoimento 
ainda pesou aqui sobre a pessoa do Dr. Michal 
Gartenkraut. o- que há, o que houve, o que me 
é dado ver, ê um desentendimento administrativo 
entre o ministro e o secretário-geral, onde o minis
tro - não vi as acusações que S. Ex" fez ao Dr. 
Michal de qualquer desonestidade pública e tam
bém não assisti aqui a qualquer acusação feita 
pelo Dr. Michal ao ministro, de qualquer desones
tidade pública. 

Portanto, o Dr. Michal poderia ser indicado por 
qualquer pessoa, pelo Dr. Murad, pelo Presidente 
da República, pelo Dr. Rosemberg ... ao ministro, 
de qualquer desonestidade pública. Portanto, o 
Dr. Michal poderia ser indicado por qualquer pes
soa: pelo Dr. Murad, pelo Presidente da República, 
pelo Dr. Rosemberg, mesmo porque acho que 
o Dr. Michal, pelo curriculum que apresentou 
a esta Casa, poderia ser rião somente secretá
rio-geral do Miní:Stérlo do Planejamento, mas se
cretário-geral de qualquer outro ministério, dado 
o brilhantismo do seu cuniculum e dada a sua 
capacidade funcional altamente conhecida. Sem 

querer __ entr_ar no mérito das brigas internas, que 
desconheço e nao que-ro penetrar, porque sei que 
não ajuda a esta comissão, que está a apurar 
a: intermediação de verbas. - - -

O SR. rr Nv\AR FRANCO- Senador Alexandre 
COSta~ ningUérri aq-uTe'Stá discutindo o problema 
da indicação. V. Bc' disse que o Dr. Michal falou 
isso, mas o ministro acha que foi indicado pelo 
Dr. Murad. O problema aqui não se trata de indica
ção. Talvez V. Ex" não tenha entendido a coloca
ção que fizemoS. V. Ex" há de me permitir, com 
o maior respeito, pois sabe da nossa amizade 
e do respeito que temos um pelo outro aqui den

- tro, mãS é a ação, confimiada pelo Senhor mMi
nistro, da atuação do seu secretário-geral. O pró
prio Senhor -ministro diz aqui que pediu três vezes 
para que ele saísse da secretaria-geral. É isso que 
_se está discutindo, Senador. Não estamos apenas 
presos - permita-me V. Ex" - à jndicação de 
quem quer que fosse. O problema é mais grave, 
porque esse homem era mantido, sabotando -
permita-me Senhor ministro- muitas das ações 
de V. Ex':levando ao Serib9r Presidente dei Repú~ 
blic.a essas ilegalidades. t isto que está se questio
nando, Senador Alexandre: que um homem que 
induz o presidente, como lembrou o Senador 
Cl;ia:gas Rodrigues, à ilegalidades continuasse mi
nistro. V •. Ex", se fosse o Presidente da República 
ou se fosse ministro, não- permitiria que o seu 
secretário~geral fiZesse isso, porque eu o conheço. 

' Ci ·sR N.E;x-\N~RE ÇOSTA-:-: E L! ç:ompreen
do o rac~ocínio de V. ~ 

O SR. ITAMAR FRANCO :...._ Então, veja V. ~ 
que a indicação para mim já está clara, mas para 
V. Ex• não está. Mas eu fico com a palavra do 
mihistro e com a palavra do chefe de gabinete. 
Para mim, quem indicou foi o Dr. Murad - para 
mim, dentro do que o senhor ministro disse e 
dentro do que o chefe de gabinete falou. O que 
_estamos _querendo - e vej3 V. Ex!' que eu fiz 
um esforÇo aqui para pedir ao ministro- é saber 
como esse homem, que cometi~ tantos desatinos, 
porqUe rlãó e poSSíver cji.ie- fo::.se- Só --o ministro, 
só o ministro que está sendo execrado na opinião 
pública, e esse secretário-geral seja o bonzinho! 
Só is_so,_Senador Alexandre, por favor! 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Se V. Ex• per
mitir, es.:;e é raciocínio muito curto dentro do que 
aqui declarou o ministro. Foi o ministro que decla
rou que chegou e pediu ao Presidente da Repú
blica a demissão do secretário-geral e que o Presi
dente da República pediu-lhe_ que demorasse 
maiS algtim- tempo, enquantO S-ua Excelência en
·contrasse um lugar para colocar o Dr. Michal. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Demorasse o quê? 
Demorou até que o ministro saísse. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Ora, então não 
vamõs procurar o outro responsável pelo Dr. Mi
chal. O--responsável é o Presidente da República 
que qufs mãntê-lo, porque se não quisesse man
tê-lo, Sua Excelência o teria demitido_ na mesma 
hora. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Se V. Ex' me per
mite, vou só continuar o radocínio aqui. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - V. Ex~ pode 
continuar. Mas a verdade é esta: o responsáveJ 

é o Presidente da República que pediu ao ministro 
que mantivesse o Dr. Michal. 

O SR. ITAMAR FRANCO - E só saiu cinco 
dias antes do _rninistro.s;Jjr." 

O SR. ALEXANDRE COSTA......:: Não pode haver 
outra pessoa. 

O SR. ITAMAR FRANCO ~·TUdo ·bem! Más, 
então, ministro, já levei ao conhecimento de V. 
Ex" várias assertivas dO seu secretário-geral até 
essa que V. Ex• não cumpriu uma portaria porque 
não sabia, não é? Agora veja só, se não me enga
no, isso se refereria a Belo Horizonte. Sincera
mente, não tenho certeza e gostaria que V. Ex~ 
me dissesse. Veja só: 

"No programa chamado Mutirão Habita
cional foi autorizado um destaque de recur
sos da ordem de 15 bilhões, em parte dos 
encargos gerais da União e baseado no Fih
social. Recebi vários telegramas do secfetârlo 
da Seac, Dr. Nelson Proença e do Ministro 
Aníbal para que_ repassasse a verba para a 
Seac. Soliciie:.i :.....:: ele, secretário-geral, dizen
do - um cronograma e mostrei que o Te
souro não tería condições de liberar_ os 15 
bilhões. Enviaram-me um cronograma para 
novembro e dez_embro, prevendo a utilização 
de seis bilhões e se liberou ainda menos." 

Eu perguntaria a V. ~ se iss-o .Ç:orresponde 
à verdade, se esses seis bilhões 01,1 menos de 
seis bilhões foram Iiberadospara seiO Horizonte 
- eu não tenho certeza quanto a isso. porque 
não há uma afirmação-aqui específica do secretá~ 
rio-geral - mas gostaria que V, Ex" esclarecesse 
isso. 

O SR. ANÍBAL TEIXElRA - Se fosse assim, 
seria realmente formidável, e V. Ex" ficarfii- rOUito 
alegre. Não foi só para Belo Horizonte, mas para 
todo o Brasil. 

O SR. lT Nv\AR FRANCO :- Mas isso aqui cor
responde ... V. Ex" pedia 15 bilhões, não tinha os 
15 bilhões e dizia qUe não tinha 15 bilhões no 
Tesouro e só podia rePassar depC?iS que o crono~ 

f'\ grama fosse en~viado?_ 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - O prág-ramã de ... 
·esse programa do Mutirão Habitacional, ele tinha 
Um desfecho, uma ·promessa de fazermos qui
nhentas, mil casas em 150 dias. Então, realmente, 
o cmnograma era apertado, -porque o ·preço _de 
materiais de constrUção cresceu muito e os prefei
tos assumiram o compromisso de fazer as casas 
pOr aqueles preços fuii.to Com a comunidade e 
nós tínhamos que ter o dinheiro à mão para, real
merite, fazermos a compra do material. porque, 
na prática, esse dinheiro do mutirão era só o ma~ 
tertal. 

O SR. TrAMAR FRANCO - Sr. Ministro, não 
vou mais insistfr,_-ilãó--contra a indicação, mas 
continuo dizendo que duas pessoas, no meu en
tendimento, mantinham - a relação é minha, 
Senador Alexandre, ela só é minha, me permita 
- duas pessoas mantinham- o Senhor secretá
rio-geral: o Senhor Presidente da República e o 
próprio Dr. Murad, que pediu a V.~. conforme 
declaração sua, que tivesse um pouco mais de 
paciência tamDém com Q Senhor secretário-geral, 
não é verdade? · 
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O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - É verdade. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Isso o Dr. Murad 
pediu a V. Ex• 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Ped;u. 

O SR ITAMAR FRANCO- Então, muito obri
gado. Eu,_ na ausência do presidente, assumo _e 
dou a palavra ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Relator ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA ......:: -Eu para terrili~ 
nar, porque fui interromp!do Pelo nobre Senador 
Itamar Franco ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Des;sto. 

O SR. ALEXANDRE CüSTA·- ... aHás, para 
honra minha ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Con
cedo a palavra ao Senador Jutahy, porque passei 
a presidir ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA . .,....,... E:â nãO con
cluL. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sena
dor Jutahy, então deixe o Senador Alexandre falar 
primeiro. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu quero ape
nas concluir. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Então, 
conclua, Senador. 

o SR. ALEXANDRE·costA.:_ Então, me véio 
a carta e ela se encontra aqui.}:.. carta é do prefeito 
de Valença, dirigida ao Ministro do Planejamento, 
que diz: 

"Cõrrn•eJação à notícia veiculada no jornal 
O Estado de s: Paulo, edição de 19 de 
setembro de 1987, a respeito de recursos 
liberados pela Seplan em favor desta prefei
tura, esclareço a V. Ex"' o seguinte: 1 -não 
conheço o Sr. Sér9io t"lenin teixeira_ de Sou
za. 2 --a HidroSsiSfemas Engenharia-e Re
cursos elaborou projeto de saneamento de 
três bairros da cidade, pelo qual cobrou a 
importància de 1 milhão, 450 mn cfuzados. 
tendo o município obsetvado o que dispõe 
o art. 21, inciso I. alínea "a", do Decreto-Lei 
n~ 2.348. O contato feito com esta prefeitura 
-o conta to feito com-esta prefeitura- para 
liberação de recursos junto à Seplan, foi reali
zado pelo Sr. Alencar GUiinarãeS que, por 
ter família radicada em Valença, se propôs 
a encaminhar o pleito em Brasília, na inten
ção-de ajudar o município. Certo de ter escla· 
recido a nota publkada no O Estado de 
S. Paulo e de outros jornais, subscrevo-me 
atenciosamente. José Gomes _Graciosa, pre-
feito." · 

Ora, Sr. Presidente, nã'o sou advogado de niÍ'l
guém; QUando o prefeito escreveu esta carta ao 
Ministro do Planejamento, a verba já havia sido 
liberada e estava à sua disposição nos bancos. 
Logo, não a escreveu absolutamente coagido pá~ 
ra que pudesse receber a verba da Seplan. Escre~ 
veu da sua livre e espontânea vontade, sem qual~ 

· quer tipo de coação, pelo menos aqui não decla· 
rou -que lhe foi colocada alguma metralhadora 
ou algum revólver ou no peito ou no ouvido para 
P9'1-er escrevê-la. Qual é a conclusão que se che~ 

ga? A que eu chego, sem querer entrar no mérito 
de nenhum dos acusados? É que esta pessoa, 
este cidadão de nome Graciosa não tem idonei
dade. É um testemunho que i1ão pode servir abso
lutamente nem à polícia federal,- nem à esta co-

- missão, para se poder identificar, criminalmente, 
um ex-ministro de estado. 

O SR. PRESrDENTE (tiainar Franco)-Primei
ro, a comissão ainda não identificou, nem é o 
caminho dela identificar triminalmente, não é Se
nador Alexa_ndie? Agora,-vou ler para V. Ex· ... 

_- O SR. ALEXANDRE COSTA - Nem a polícia 
federal fez, apenas adiantei, isso não interessa. 
Permita·rne falar também. Ouvi V. Ex•, pedi até 

·a ponta do Alto Pamaíba aí, lhe dei algum aparte? 
Vai incomodar V. Ex"? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Sena
dor Alexandre Costa, por favor: Vou ler agora para 
V. Ex• o depoimento e para o ministro também 
cqriliê"Céf-, -fãlvez possa cof!he-cer; mas é preciso 
que leia, Senador Alexandre. Vou ler para V. Ex• 
o depoimento que esse cidadão prestou à comis
são, apenas para que V. EX• tenha conhecimento: 

"O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA - É 
o prefeito. Eu pagUei o projeto à Hidrossis
temas, Senador - respondendo ao presi
dente- em-começo de novembro, no final 
do mês de novembro, não estou bem certo 
da data também, mediante muita briga, até 

- esse--advogado foi à prefeitura. 

-O SR. PRESIDENTE (JÓsé lgná,cio Ferrei-
ra) - Pois não, finalmente, há uma decla
ração sua na polícia fed~ral. Q!Jando houve 
-todo o escândalo nos jornais, o Sr. Alencar 
levou a V. Ex• um documento para assinar, 
não é isso? 

O SR JOSÉ GOMES GAAOOSA --'- Per
feito. 

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferrei
ra) - Este documento continhua um semi
desmentido, um desmentido parcial ou uma 
nova versão? 

O SR. JOSÉ GOMES GRACiOSA - Per
feito. 

~O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferrei
ra) - Este documento foi assinado por V. 
Ex•, este documento que V. Ex• acabou de 

_ler? 

O SR. JOSÉ GOMES GRAOOSA - Foi 
assinado por mim. 

ci SR. PRESIDENTE (José lgiládo Ferre;
ra) - Ele voltou dizendo que o documento, 
como estava. não atendia o que queria a "tur· 
m~ do ministro"? - Urna pergunta interro
gativa. 

O SR. JOSÉ GOMES GAAOOSA- Vol
tou. Voltou a insistir no assunto, dizendo que 
aquele documento não setvia ao pessoal do 
ministro. E eu disse a ele, na oportunidade, 
que não assinaria outro, só assinaria aquele. 
Ele, então, se deu por satisfeito. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - E é o que está 
ai. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Nós 
aqui, Senador Alexandre -vou já passar a Presi-

dência ao Senador JoS-é -lgna:Cio Fei-reira -nós 
da Comissão, volto a insistir, não estamos recrimi
nando quem quer que seja, criminalmente. -

O SR. ALEXANPRE COSTA- Mas, ternos que 
fazer juízo de valor. 

O SR. PRESIDENTE (lta-iii.ar Fr.3nco) -Nós 
- ilãO'pÓderían1os razer-incriminações em juízo de 
valor. Juízo de valor V. EJ( já fez, eu já fiz, mas, 
incriminar não. Nós aqui ainda estamos na fase 
de depoimentos. Se alguém foi indiciado, se o 
Senhor ministro foi indiCiado, não foi por nós. 
Se o prefeitO Vai ser inàíciado, o será por-outro. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas flão tenho 
nada se o mínistro vai ·ser indiciado ou não. 

O SR PRESIDENTE (Itamar Franco)- Quero 
deixar bem claro_ a V. Ex- qual tem sido agora 
o comportamento da comissão. 

O SR. ALEXANDRE CQSTA - () advogado 
do ministro será outro que não eu. Apenas digo 
que este prefeito, um homem de seu gabarito. 
que eu bem conheço, não pode ser um testemu
nho sério. incapaz até de depor numa comissão 
como es_ta, tal é a sua falta de idoneidade. 

O SR. PRESIDENTE (1tâmar F'ranco)--_..:-_;Fór 
o juízo que fiz do secretário geral, quando levou 
o senhor presidente para cometer os a tos de ilega
lidade. 

O SR. PRESIDENTE (JoséJgnácio Ferreira)
A_ Pr~idê.nda vai_ passar a palavra ao eminente 
Relator Carlor Chiarel\i. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -SLMiriís
tro; em que data V. Ex" tomou posse do _cargo 
de titular da Seplan? - · 

O SR. ANÍBAL TEIXE1RA - Em 29 de março. 

O SR. RELA.. TOR (Carlos Chiarelli) -_De _19é7? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Sím. 

o SR. RELATOR (Carlos_ Chiarem)-..:.... À fOlha 
299, do depoimento de Y. Ex', na Câmara, há 
um trecho que faço questão de ler e que diz' o 
seguinte: · 

"Não ftzemos senão assess--orar a Comis· 
são de Orçamento e dar alguns _esclareci
mentos à subcomissão, que analisava o orça
mento _de cada ministério. Nosso trabalho 
foi respeitar a vontade do Congresso. Contra~ 
riamente a isso, quando nós havíamos feito 
este contato, e no Congresso já havia a sub
comissão que analisava o orçamento ae cada 
ministério. Nosso trabalho foi respeitar a von~ 
tade do Congresso. Contrariamente _ã isso. 
quando nós havíamos feito esse contato, e 
o Congresso já havia aprovado esse orça~ 
mento, fez-se um decreto, repetindo a época 
da ditadura~ mexendo dentro desse orça~ 
mente. Esse, -srm, for um--ato de Tcirça contra 
o Cong·resso, porque o q-ue-se podia alegar 
contra_m_im é que vim ao Congresso e pletteei 
aqu[ recursos para os programas sedais, 
mais iSsQ-_é legítimo. Em qualquer Congresso 
do mundo cada ministro vai a ele e pleiteia 
recursos para o seu orçamento. Este é um 
ato democrático, não de tecnocráticos, fe· 
chados em seus ministérios, fazerem ates 
em dma do orçamento que o Congresso 
aprovou. Esse decreto, no entanto. cometeu 
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14 ilegalidades e inconstitucionalidades. Le- - -O-SR. ANÍBAL TEIXEI_RA- Não. Nós prepara- -
vei ao Presidente Samey o decreto que pre- mos a minuta de um decreto que, como eu disse, 
tendia corrigir a nossa ingerência no orça- fejto por uma pessoa qLie entende realmente de 
mento, que não foi nossa, foi uma decisão orçamento,_e não por principiantes, que permitia 
soberana do CongressO. Esse, sim, num de- - faZer o- c_oite necesSáffo, rilãs -sem aretar as nor-
creto cometeu 14 ilegalidades e inconstitu- mas que fõrarri afetadas ãí. AlQunS fundos que 
cionalidades." - -- -só podem ser mexidos pelo próprio Congresso. 

Sr. Ministro, o art. 82 da ConstituiçãO Fedet=al, OSR.RElATOR(CadosChiarelli)-Dr.Aníbal, 
no caput , diz o seguinte: "São crirries -de respOn- V. Ex• acaba de nos dizer que o atuãt ministro 
sabilidade os atos do presidente que atentarem d?J _Fazenda induziu o presidente à comissão de 
contra a ConStituição Federal, _e _especialmente delitos de caracteris!ica_171~nos gra~ _ _na faixa da 
-inciso VJ -a Lei Orçaméltária". ilegalidade, mais_grave na f<:!ixa da inconstitucio-

V. Ex-, no seu depoimento- e o que eu estou nalidade, chocando com o art. 82, que é crime 
lendo são palavras suas, em depoimento seu, on- de responsabilidade. 
de relaciona as 14 ilegalidades_e incon-stitudona- No mesmo depoimento, perante a Câmara dos 
lidades- atribui ao presidente a comissão desse Deputados, fls. 300, V. ~. ao falar a respeito 
delito. Delito capitulado na Constituição Federal do ex-Ministro Bresser Pereira, diz o seguinte: 
como crime de responsabilidade de Sua Exce-- -"Queele,MinistroBresserPereira,teriapreparado 
lência, o Presidente da República. um decreto que ê de quem não entende nada 

Que tem V. ~a dizer a respeito da sua manífes- de orçamento". 
tação aqui constante das notas tomadas no depoi- -
menta prestado perante a Câmara dos Deputados O SR. ANÍBAL T~tx.ÊIRA --Ah, sim. Foi na 

passagem, eu quero esclarecer - não sei se eu 
posso interrompê-lo? 

e que se enquadra, com tipicidade clara e eviden-
te, como delito- aliás V. Ex' fala 'ínconstítucfona
lidade" - de um decreto, de uma norma que 
tem a lavra, a assinatura e a reSponsabilidade do 
Senhor Presidente da República, sendo V. Ex" mi
nistro de estado do presidente, e conseqüência 
desse ato do presidente ser a de enquadrá-lo co
mo autor de crime de responsabilidade. É a pri
meira pergunta que lhe faço. 

O SR. ANÚ3AL TEIXEIRA - Senador, assim 
que es.se_ fato ocorreu eu liguei imediatamente 
para o Maflson, dizendo da responsabi!idade do 
ato que estava sendo_ praticado, E, depois, fui ao 
presidente _e o presidente promete_u que ia rever 
isso o mais rápido possível. Antes, nós haviamos 
preparado uma minuta do de<:reto que_ ia atingir 
o me_smo 'Objetivo, que era _diminuir o deficit 
público, mas não atingiU o objetivo -que era aquele 
de cortar aiguE;Is programas e modificar outros. 

Nós alertamos o Maílson e depois· o presidente 
disse que faria imediatamente a modificação des
se decreto. Eu aC:ho'que-o Presidente foi induzido 
a um erro pelo ministro - no ç_aso, ar, a culpa 
não é, e_u não diria que é aprúias do Michal, mas 
do próprio Ministro da Fazenda, que recebeu tam
bém uma advertência minha sobre_ o assunto. 

O SR. RELATOR (Carias Chiarelli) ....:... Qual é 
o Ministro da Fazenda? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - O M"ãílson. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiai'elli)- O Maílson 
era o ministro jâ, à épOCa da edição desse decreto? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Era. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Então, 
em ação conjunta, e no caso, explicitamente, o 
ministro da Fazenda induziu o presidente à comis
são _de um delito de responsabilidade tipificado 
na Constituição Federal? V. Ex" que diz que são 
ilegalidades e inconstitucionalidades. 

O SR. Al'iÍBAL TEIXEIRA - São ilegalidades 
e a1gumas inconstitucionalidades. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex• 
teve participação nesse processo, não? 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Como 
não? Eu gosta_rla _de saber. 

O SR. ANJBAL TEIXEIRA- Foi na passagem 
de um ministro para o outro. Depois, quem assi
nou acabou sendo o próprio Mailson. Foi na pas
sag_em de um para o outro. 

Fo( preparado pela equipe, mas com asses
soria, infe1izmente, desses apreridizes de feiticeiro 
da Seplan. 

O SR. REU\TOR (Carros Chi~uelli) -Da Se
plan? Ou da Fazenda? 

ôSR. ANfB.A,L TErXi:JRA- Da Seplan. FÕram 
eles 2}ue foram I~ no ministério fofocar, fazer coisa 
e acabaram fazendo o presidente cometer esse 
.erro. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Aníbal, 
então, nós temos, aí, o despreparo e, como diz 
aqui, "a incapacidade do ex-Ministro Bresser Pe
reira;aco~responsabilidade em delito de natureza 
legal e constitucional do atual Ministro Mailson 
da Nóbrega" e V. Ex• já disse há mais tempo, 
e repete_ agora: "A incapacidade, o despreparo, 
a iilCoiTipetênd~? em mat_éria orçamen.Wria" _
portanto, em assunto de n<:~tureza técnica, de res
ponsabilidade altamente grave- "do ex-Secretá
rio-Geral, Michal Gardenkraut". 

O SR. ANIBAL TEIXEIRA ...:_ Certo. -

O SR. RELATOR (Caríós 'thiare!li) _...:_Quem, 
então, na verdade, tinha competência na Repú
blica, _na gestão dos assuntos económicos? 

-o-sR- ANÍBAL TEfXEJRA-- Era o diretor da 
soF. que trabalhava cOntii1uamente nessa maié- -
riã, era -ã- autoridade administrativa competente 
para isso e, realmente, vai ser chamado a esta 
ComissãO~ poderá explic~r iiú::lusive essas ilegali
dades e essas_ inconstitucionalidades, para as 
_quais ele rrle chamou atenção com tanta; ênfase. 
Fez-me telefofl.ar, até dê maneirci agressiva, para 
o Ministro Mailson, tendo em vista a preocupação 
com a situaç~o do presidente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
nós estávamos perante ministros despreparados 
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em matéria orçamentária? E ainda estamos, por
que eles resistem, ainda, na condição de minstros. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - A área de orça
mento, na Seplan, entregue à SOF, onde estava 
uma pessoa·cõmpetente, séria e que, realmente, 

. ti_nha uma preocupação muito grande com esses 
prob!emas. . 

No esforço de liquidar com progr~!Jlas sociais 
que eram desejados ãté pelo presidente, foram 
feitos esses atos, que acabaram, realmente, vio
lentando normas. 

O _SR RELATOR (CarJos C1í.iarei!i) - Sim, mas 
convalidados e sob responsabilidade _de um ex~ 
ministro e do atual ministro da Fazenda? 

O SR. ANlBAL TEIXEIRA- Pofque, f.aivez, eles 
não tivessem um conhecimento orçamentário ne~ 
cessárío. Foram induzidos ao erro._ 

Às vezes pode-se cometer um erro induzido 
a um erro por ma·assessõtia. Aí está a diferença 
entre assessor e intrigante e, às vezes, o Intrigante 
leva os príncipes a cometerem graves erros. 

O SR. RELATOR"-(Ç~rlos Chiarelli)- No caso, 
os príncipes eram os ministros, ~ cometeram os 
erros?" -

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Exatamente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex~ 
já fez várias referências e aqui se fizeram. muitos 
comentários _<ii respeito do relacionamento entre 
o ex~secretário geral e V, EX 

V. Ex· sãbé -da interferência do Ministro-Chefe 
da Casa QVil e do _Ministro-_Chefe do SNl, com 
relação à_ permanência ou a safda do Dr. Michal 
Gartenkraut das .fu~~es de s~cre~á~?-·g_eral? __ 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA-:....:. senaaof, eu li iSso 
nos jornais: se não me engano, também no depoi
mento aqui, de que .ele _havia conversado com 
o General Ivan e conversado com o "inirtistro Costa 
Couto, e_ ambós fizeram um apelo p8ra que ele 
permanecesse ria Secretaria Geral. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - A mani
festação que se tem nos Anais e nas nossas assen
tadas é de que lhe foi _dito - a ele, Dr. Michai 
- quando revelou a ambos os ministros a sua 
disposição de sair, _porque havia dificuldade em 
continuar trabalhando com V. Ex•, .é de que era 
importante que ele continuasse, e que era impor
tante que ele_fizesse O sacrifício de continuar. 

-Como era a sua posíção dentro de uma equipe 
mini$f.er_irJI onde" dois colegas seus, inclusive mi
nistros que atuavam .dentro do palácío, solicita
vam a uma pessoa que -tinha um atrito perma
nente,_ uma disputa de poder, uma qualificação 
de intrigante, como V. St tem reiterado, aqui? Co
mo:é _que V. ~conseguia manter~se no contexto 
dessa equipe çje governo, -onde o ministr_o da Fa
zenda errava e _cometia inconstitucionalidades, a 
Assessoria Técnica_era de aprendizes de feiticeiro 
e dois ministros atuantes denti:o do palácio pe
diam àquele que·_era seu adversário, senão seu 
inimigo, e seu' homem de confiança, em termo 
da hierarquia funcional, para que fizesse o sacri
fício d_e continuar trabalhando com V. Ex", apeSar 
de todos os atritos e dificLJictades? Como_ V. EX' 

.- ç:onse_guia manter-se nessa_ equipe? Como conse-
guia trabalhar? · 
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O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Senador,- esses 
fatos foram fatos mais recentes, -próximos já da 
minha saída do ministério. Eu já estava naquela 
disposição de sair do ministério. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli} - Então 
V. & já tinha conscíência de que estava num 
processo de contagem regressiva? 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Sim. Já ililhZi Cons
ciência disso. 

tros Já coi-neiltaram, que levou ·a situação a esse 
desfecho. 

Q SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- ministro, 
o presidente gostaria de tê-lo como ministro. V. 
El(o que, -na -permciriente vigHância da lealdade, 
mostrava erros, inconstitucionalidades e até even
tuais possfveis cobranças de crime de responsa-

-- bilidade, que até policiava falhas vindas do Minis
tério da Fazenda, sentiu, a partir de um determi

- "n8do momento - e disse com a honestidade 
O SR. REli\ TOR- (Cadõs Chiare IIi) - V. Ex" que sinto nessas respostas - que entrava num 

-desculpe a objetividade -V. Ex" então sentia processo de declive, num-processo de estar sem 
que se não saísse seria saído? Cobertura; que teria saído, pode-se dizer, quem 

O SR. AN{BAL TE[XEIRA _ Eu sentia que eu tinha condições, apesar da vontade do presidente, 
não tinha, como dlsse aqui, a sUstentação política apesar da sua lealdade, apesar dos programas 
necessária para permanecer ·no -ministério. Eu de receptividade_ popular, quem tinha condições 
sempre defendi a tese de que há um equilibrio em levá-lo por esse caminho do despedimento? 
de forças e eu não tinha essa sustentação. Eu Onde estava essa força política? O que aconte-
não podia pedir essa sustentação. Acho também c.eu? Foram as notícias âe Valença que lhe tiraram 
que naquele momento, embora o presidente te- a credibilidade? 
nha me prestigiado tão amplamente- relatei OSR._ANÍBAL TEIXEIRA-Não, porque, assim 
aos Srs. e passei os docuniento5 aqui, mostrando que eu expus ao presidente, o presidente disse: 
que tive poderes para distribuir quase 1 O bilhões "Não, se tudo está dentro das normas, não há 
de cruzados nunca tendo feito isso, -não-usando problema nenhum". Realmente, naquele momen-
esses poderes apesar da dedicação do presidente to, o presidente me deu todo apoio; mas, existiam, 
- realmente era incompatível a minha presença também, umas variáveis políticas. O ministro, eu 
dentro dessa equipe, pelas razões que o Senhor pelo menos sempre entendi assim, deve repre-
enumerou com muita propriedade. sentar alguma força além da vontade só do presi

dente. Eu me tomara, também, de uma certa for-
O SR. RELATOR (Carlos Chiãrelli) -V. Exo ma, politicamente pesado para o presidente. To-

diz, com muita lealdade histórica, que era presti- mei consciência disso na medida em que eu per-
giado, mas esse prestigiado continuava nessa eta- dera 0 apoío do Governador Newton Cardoso e 
pa final onde a equipe de ministroS qUe trãbãlhava hão podia pedir nem levar ao Governador Orestes 
na Casa, iSto e; as miniStros do palácio faziam Quércia, que sempre foi muitO firme e decidido 
esse esforço para mailter pessoaS que se atrita- no apoio à minha pessoa, na hora em que ele 
vam com V. EX"? Esse prestígio de V. Ex• com estava tomando uma decisão política da maior 
o presidente durou até quando? Esse sentimento responsabilidade. Eu não servia. 0 momento, 
de que tinha cobertura política do presidente du· realmente, foi um momento de dedsão política 
rou até quando? - - ---

e acho que essas variáveis se somaram ao des-
OSR.ANfBAL TEIXEIRA-Serlaâificilprecisar confortó- de se trabalhar num ministério onde, 

essa data, mas, efetivamente, até o momento final, enquanto trabalhávamos dezenas de horas por 
o presidente fez questão _de fazer uma referência dia, outrOs preparavam notas num jornal contra 
pessoal ao meu trabalho. Eu tenho convicção de nós e o desconforto de sentir que havia, também, 
que ele realmente me desejaria como ministro. pessoas que não queiiam a nõssa presença no 

0 SR. RELJ\TOR (Carlos Chiarelli) _ Exata- ministério e, finalmente, esses fatos políticos que 
mente 0 que eu gostaria de lhe perguntar. Então, relacionei aqui do Governador Newton Cardoso 
se dependesse do presidente, Sua Excelêncla ó e do Governador Orestes Quércia. 
manteria como ministro? É a convicção de-v. O SR RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- As pesw 
Ex"? soas que não queriam mais a sua permanência 

O SR. ANÚ3AL TEIXEIRA- Uma convicção esta~"!m_dentro do p_alácio?_ 
subjetiva, porque o presidente confiava no traba- O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Não diria que esta-
lho que estávamos fazendo. Eu-diria "que-esse vam Só dentro do palácio. 
trabalho, embora tenha muitas criticas por ser 
difícil e Vulnerável, estava dando um pouco de O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Mas tem-
esperança, como ainda está dando, ao povo brasi· bém dentro do Palácio? 
!eira. O presidente era um homem empolgado O SR-:AI'IIBAL TEIXEIAA-- A verdade é que 
com -o programa social. Nós havíamos tomado -e eu faço_ uma autocrítica e acho que é neces-
consciência de que não p-oderíamos fazer grandes sário- esses programas sociais foram, reaimen-
programas de desenvolvimento, como foram fei- - -te,- muito interessantes, os programas comunl-
tos nos últimos 20 arios. Então, tínhamos que tárioS, mas eles eram fontes de atrito porque os 
jogar o esforço para melhorar as condições de ministros ficavam eridumã:dos. Praticari1ente, to-
vida desses 40 milhões de brasileiros. E o presi- dOs oS MinistrOs queriam levar a Seac para dentro 
dente confiava que eu poderia fazer esse trabalho, do Ministério. Não entenderam que a Seac era 
tendo-me dado forças para fazê-lo. Portanto acho mais uma mecânica de funcionamento. Então, 
que até os últimos -momentos eu mereci a con- o ministro dizia:- "o Aníbal está fazendo creche, 
fiança do presidente e- me honro muito de ter éfi:tão isso tem que ir para a LBA". - ··o Anibal 
trabalhado com Sua Excelência. Eu o considero está fazendo posto médico, tem que ir para o 
realmente um ho_mem honesto e de bem. Foi _MiniStério da Saúde."O Anibal está distribuindO 
realmente essa teia de intrigas, que outros minis- _ alimentos; tem que ir para lnan."- -"0 Anibal 

está distribuindo ... " Porque esSe iipo de programa 
teve desempenho muito grande. 

Vou dar um exemplo, aqui, para que vejam 
a força desse programa. Nós fizemos uma pes
quisa entre mil e novecentas associações de bair
ros, novecentos e poucos prefeitos e escolhemos, 
então, os 10 projetes prioritárioS. Em 13° e 14° 
ficaram a biblioteca e o teatro. É _claro que uma 
pessoa, na favela, não v:ai pedir biblioteca e teatro, 
Mas, pediram, e ficaram em 139 e_ 14~. Pois bem, 
o Presidente falou: - "Não; vamos respeitar a 
votação, AníbaL Mas. invés de fazer 1 O projitos, 
você faz 15, e indui a biblioteca e o teatro". 

Pois bem, nesse pequeno período nós fizemos 
quase três_mil bibliotecas e teatros. Existem ór
gãos para fazer isso há mais de 20 anos, no Brasil, 
que- nunca conseguiram fazer Isso. Nós íamos 
fazer, em 150 ciias, 500 mil casas,··a- Um quinto 
do preço. E isso era" Uma coiSa- reVolucionária, 
m_as atrito~;a. Realmente, eu digo __ que fui ingêliuo 
em achar que podia fazer isso e revolucionar essas 
coisas .. E. o Presidente me apoiou com todo _o 
empenho, porque ele sentia, o Presidente queria 
ver as roisas acontecerem, e as coisas não acon
_teciafll.- A vontade do príncipe se perdia na buro
Cracia, d'aprés Balzac, de que "a burocracia é 
a cortina que se coloca entre o bem por fazer 
e quem o pode ordenar". E qual era o bem por 
fazer? Eram crianças que morriam de fome no 
Nordeste, eram favelados, etam bóias-frias, eram 
os sem-terras. ELJ acho que faltava, realmente, 
ao governo, mais eficiência, mais sentido execu
tivo, mals- preocupação numérica, mais avaliação 
em termos, assim, de avaliação de desempenho, 
administração por objetivo; por exemPlo, no défi
cit público. EU segurei o déficit público;- esta é 
a verdade, eu segurei o déficit público. Estão os 
documentos, aqui só foram furados quando o 
Ministro Bresser começou dando aumentos no 
Banco do Brasil, nos órgãos-subordinados a ele. 
Então, o funcionalismo reagiu e acabou tendo 
de se fazer este decreto, que foi tão criticado aqui, 
esse pedido de recursos_. Mas eu segurei o déficit 
público. Eu deixei de emitir vinte bilhões de OTN, 
que estavam autorizadas pelo Congresso. Nós ne

-gociávamos miriiStrO por ministro. Eu ia humilde-
-mente a todos os MinistérioS. A Seplan sempre 
foi uma espécie de papa dos ministérios. Eu ia 
humildemente negociar com Cada ministro: "Não, 
você está Queréndõ fazer esse programa, vamos 
fazer só isto agora." Negociava cOm os mhl.istérios 
militares. Quer dizer, tudO iSSo fÕi um esforço 
muito grande, e eu consegui atingir a meta. Os 
senhores vão verificar que eu ·âtingi a meta em 
setembro. 

No entanto, não havia uma administração por 
objetivos. As pessoas faziam Intrigas, em vez de 
produzirem. Isso tudo criava. re?Jlmente, uma si
tuação muito desgastante dentro do Governo. Eu 
lamento muito isso. A Nova República perde opor
tunidade grande de se reencontrar com o povo, 
de realmente fazer muito por este País. E há ur
gência, porque, sem demagogia, essa urgência 
é a urgência que tem o país de resgatar essa 
dívida social. O Presidente Sarney me apoiou ple
namente nesse trabalho, mas, infelizmente, as cir
cunstâncias não permitiram que as colsas conti
nuassem. 

O SR. RELATOR (Cãrlos Chiarei! i)-Quer dizer 
que, em príncípio, ·a trabalho ficava .. (inaudível)? 
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O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Infelizmente, é ver· 
dade, Senador. 

O SR. RElATOR (Cailos Chiarelli) - O que 
se deduz das suas conslderaçõ_es é que houve 
uma conspiração interministerial contra a sua efi
cácia? 

O SR. ANIBAL TEIXEJRA - Eu lião aCredito. 
EU-nãO i:(ueria dar essa idéia, mas disse que eu, 
realmente, de vez em quando, criava alguns atri
tos. 

Como eu acho que a Seac, ela deve acabar, 
deve passar para outro órgão. A Seac é como _ 
a Geia, quer dizer; não há razão para que éJa 
continue. Ela tem que formar consciência. Então, 
nós fomos levando os ministérios a a dotarem esse 
sistema. Alguns ministérios já adotaram o sistema 
comunitário, as prefeituras, quase todos os esta
dos já têm secretarias de ação comunitária. Então, 
daqui a pouc-o, fecha esse inferninho. Essa função 
importante era criar uma mentalidade de adminis
tração, criar um tipo novo de atuação, no qual 
eu confio e tenho certeza de que, numa outra 
oportunidade, vou poder mostrar, através do livro 
que estou escrevendo sobre este assunto, como 
isso pode realmente equacionar, a custos baixos, 
os problemas brasileiros. - · -- - -- - · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- Eu apenas 
gostaria, procurando ser objetívo e ter as suas 
respostas objetivas também, com relação às pon
derações cjue V. Ex• faz, e nós as- ouvimos com 
a maior atenção, mas aqui por exemplo, o secretá
rio-geral, relatando fatos referentes à vida interna 
administrativa, não dá essa visão rósea da situa
ção da Seplan e da sua gestão: ''Em muitos casos, 
em inúmeros casos, o_ Ministro Anibal Teixeira 
induziu o presidente a erros, mesmo sabendo que 
a responsabilidade final era do presidente da Re-
pública", fl. 145 e textual. -

Continua o depoimento: "Chamei a atenção 
do Ministro Aníbal Teixeira diversas vezes. Todas 
as tentativas mostraram-se infrutíferas.·· 

Então, essa sua eficácia, essa sua éidininistra~ 
ção por objetivos, essa sua mobilizaçãO comu
nitária, esses seus acertos, eu não os discuto, ape
nas trago aqui um depoimento objetivo do seu 
secretário-geral, que traz, ao contrário, uma ver
são de que sua ação levava o presidente, induzia 
o presidente a erros, que as advertências feitas 
técnica e adrnintstrativamente a V. EX" não resulta
vam em nada e que, ao contrário, V. Ex• insistia 
e trazia conseqüências danosas e ilegais na ação 
do presidente da República. 

O SR. ANÍBAL TEIXEJRA- Eu apresentei aqui 
fatos relativos à indução de erros. Gostaria que 
fossem apresentados fatos onde _eu induzi o presi~ 
dente a erro. -

O SR. RElATOR (Caiíos Chiarelli) ·- Então, 
essa manifestação do s_ecretár!o-geral ê- uma infâ
mia. uma calúnia? Qual é a qualificação que V. 
EX' dá? 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Se eu induzi o 
presidente a erro alguma vez, foi involuntariamen
te. Mas não induzi, não há registro de nada disso, 
porque eu me apoiava muito bem tecnicamente. __ _ 
E na matéria mais delicada, ·que era a máteria 
orçamentária, eu estava muito bem amparado e 
procurei, reaJmente, fazer tudo de acordo com 
a lei. 

O SR. REU\IOR (CarlOs Chiarelli)- E ser qua~ 
lifice~do ·como tal, apesar de agir diferentemente, 
como é que V. Ex• qualifica quem assim o faz? 

O SR. ANIBAL T.E.IXEIRA - Eu não gostaria 
de emitir mais juízo de: vaJor. Eu fiz já, até um 
poucci- _exaltado, alguns juí?Qs de valor sobre _ _o 

Dr. MichaJ. Mas. efetivamente, foi uma inimizade 
gratuita. E até me perguntaram, eu que sempre 
procurei fazer boas amizades, fiz um esforço gran
de, mas acho g_~:Je_ havia, realmente, um propósito 
de_ que ele funcionasse, ele achou que funcionaria. 
Não bastava ele ser o ordenador de despesas, 
o homem que estabelecia a programação da libe-
ração das verbas, que fazia as promoções, que 
fazia todos os atas, praticamente, decorrentes da 
ação do ministério. Ele queria realmente mais 
e mais poder, e foi isso que- nos levou_ a uma 
incompatibilidade. 

O SR.- REI:ATÕR \tarlos Chiarelli) - Eu lhe 
estou argülndo isso, pÕrque V: Ex' ao prestar jura
mento no inicio. e perguntadó se era inimigo do 
Dr. Michal náo se deu como tal. Não revelou que 

_havia. inimizade entre ambos. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Inimigo não. Eu 
-acho que temos divergêricias: · 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Porque 
agora falou em inimizade gratuita e, aliás, já havia 
falado. 

O SR. ANíBAL TEIXEIRA- Eu peço para retífi
car, inimliade gratuita no sentido de incompati~ 
büidade gr_atuita. 

O SR. RELATOR (Cailos Chiúelli) -Aquela 
portaria do dia 30 de novembro na qual se revoga
vam cihco portarias anteriores, que davam com
petência à secretaria-geia!, foi puqlicada em um 
documento interno de divulgaç_ãÇl da Seplan? 

-o SR. AN16AL tEiXEJRA .....:.... Eu não verifiquei, 
mas deve ter sido publicada. 

O SR. RE_LATOR (Carlos thian~:l_li)- Por que 
não foi publicada no Diário Oficial? Ela foi tran
cada no caminho? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Eu sustei esse ato, 
-porcjUe entendi que- não era -õ mOmento: pois 
já estava· praticamente pronto ·a sair do minisú§rio 
e não iria fazer uma modificação na estrutura e 
funcionamento do órgâo, embora os poderes do 
Dr. Michal fossem todos delegados pelo próprio 
ministro, porque pareceria um ato de vir:tdita, e 
não ficaria bem dentro do meu temperamento. 
Eil.tãõ, não Publíquei o ato fazendo essas revoga
ções. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Que dia 
foi a sua_saída do ministério? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Vinte de janeiro. 

O SR. RELATOR (Carlos Ch_iarelli)- E no dia 
30 de novembro V. Ex~ já tinha consciêncía de 
que estava de mala arrumada. V. Ex• acaba de 
dizer que não tomou a medida, não complemen
tou a medida porque já estava praticamente em 
um processo para afastamento. 

O SR. ANIBAL TEI~RA - E sornava-se a 
isso também o fato da incompatibilidade dele co
mo chefe de gabinete, que havia saído e tambem 
isso Iria- dar a impressão de uma vindita, que não 
quis fazer. 
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Não lhe 
faltou força, faltç>u vontaç:le?" 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Faltou vontade: 

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelii) - FOrça 
teria para viabilizar a portaria? 

O SR. ANIBAL TE.J.XEfRA --=Perfeitamente. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ainda que 
o DL Mi_chal Gartenkraut fosse muito poderoso? 

O SR. ANÍBAL TEIXElRA - Aí era realmente 
um ato do ministro e esse ato seria feito se ele 
fosse contestado, e ai era o _caso de pedido de 
exoneração do ministério. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex' 
não quis correr o risco, po-rque poderia levar à 
exoneração? -

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA-:- Foi um problema 
realmente de não deixar que isso parecesse uma 
vindita, numa hor~ _er:n q~.;~-e eu já tinha uma dispo
sição de deiXãr O -ministério. Já havia chegado 
à-Conclusão de que não era um lugar onde se 
podia trabalhar com tranqüilidade. 

O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- O Dr. 
Lúcio Verissimo no seu depoimento, na folha de 
número 93, diz que V. Ex• seria bode expiatório 
nesse processo de acusações, críticas, ataques, 
denúncias. A fig~r?_do bo"de_expiató~~()_é um pou
co- aquele que está sendo responsabilizado em 
nome de outrem - pelo menos é o que parece. 
Aquele que está de certa forma servindo de biom
bo. Como é um depoimento do seu ex-chefe de 
gabinete, pessoa da sua confiança, V. Ex-' _estaria 
sendo atacado por quem? Estaria cobrindo um 
espaço de ataque de quem? Qual seria essa cUlpa 
que V. Ex" estaria expiando? Para cobrir quem? 

O SR. ANfBAL TED<EIRA - Essa colocação 
_do meu ex-chefe de _gabinete não é uma idéia 
que faço de ser bode expiatório. Eu acho que 
realmente fui objeto_ de um sistemático trabalho 
que somou forças diversificadas; como disse aqui, 
forças que por razô"es, até de um certo primarismo 
meu, de imaginar que pudesse modificar tanta 
corsa-ehi tão pouco tempo é que realmente aca
baram gerando isso. Os projetes comunitários 
apresentam, a par dessa dinâmica, a qualquer 
momento_ pode ser feito uma denúncia. É tão 
sério o problema do leite que temos um formu
lário de denúncias; recebemos às vezes 50 a 1 00 
por dia. Mandamos a polícia federal fazer investi
gações, cancelamos 167 associações, mas isso 
fica muito mais_ barato que se o governo montar 
essa máquina. Então alguns conceitos são dife
renciados. Quando trabalhei na fábrica Peixe eu 
me meti a dar opinião sobre coisas e acabou 
que o ger_ente ficou muito meu amigo - era 
um francês- e um dia dei um palpite dizendo: 
por que você nos deixa comer qualquer doce 
aqui se há doces com preço-s tão- diferentes? Não 
podia dar só _f]OiabCJda para o pessoal? Ele me 
perguntou: "O que você comeu hoje?" "Hoje eu 
não comi doce nenhum··. "E ontem?" "Não comi 
doce nenhum", "Se fosse proibido, provalvelmen
te, você estada com um abacaxi" cristalizado, de 
exportação, comendo. E vou te, dar uma lição: 
em administração vocês não devem gastar mais 
dinheiro, em hipótese alguma, _do que você vai 
economizar no controle". Mas, esse conceito não 
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se aplica na administração pública. É um outro 
problema dificil. Nós sabemos que 3,2% do leite 
é desviado. Se montarmos uma máquina Para 
se fazer iss_o, vão-se consumir 40% disso na admi
nistação, mas, esses conceitos não são facilmente 
absorvíveis, então ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Permi
ta-me Sr. Ministro, interromper seu raciocínio. V. 
Ex" insiste em dize( que inobilizaram contra V. 
EX', ''mexeu e~rri rilnho ae rftadrribondos", quando 
mandaram uma carta em 12- de niaio de 198õ, 
na época da Seac, aos Prefeitos, sem dizer qual 
é o ninho e quais São os_marimbondos. Começou 
a ficar difícil a permaiiência,- é outra frase sua
- no ministério quando pressionei contra a inter
mediação. Projetos habitacionais da Seac gera
ram reações pelos interesses que travariam ou 
com os quais confrontariam. Tudo isso gerou mo
bilização, indícios de uma trama, telefonemas pa
ra a sua casa, quem se juntou, afíilal, nesse dotável 
e escabroso processo? Interesses econômicost 
Que interesses econômicos, rriínlstio? É a história 
dos nomes aos bois, qUer diier,-as cblsas fiCam 
muito genéricas, ou seja, fei CasaS e ãs PessOas 
reagiram. Parecia estranho, deveriam se mobilizar. 
Eu sei que V. Ex• vai fazer uma longa dissertação, 
mas, eu quero saber quem foi prejudicado com 
as casas, quem foi prejudicado com o leite, dentro 
do governo, quem tinha iriteresse em travar os 
seus pro-gramas, ou alguém tinha alguma vanta
gem no_ interesse de um ato subalterno, uma co
missão ou urna intermediação, e, com os novos 
P.rogramas foi afastado, e por isso se mobilizou? 
E ârea pública, é área privãda, é de dentro do 
governo, são políticos? Eu acho que precisamos 
saber isso, porque V. Ex~ nos diz que foi, de certa 
forma, atingido,_ que foi até mesmo motivo de 
telefonemas para sua casa, que o obrigaram a 
tomar determinadas medidas, mas quem fez isso? 
De que áreas partiram? Quer dizer, casas feitas, 
rapidamente, e baratas, quem se prejudicou. o 
setor da indústria da construção civil se mobilizou 
para derrubá-lo? 

O programa do _leite~ quem? Os que vendiam 
o leite nas· áreas carentes e deixaram de vender? 
Não deixaram. Dentro do Governo, onde é que 
está esse ninho: falou em "mexeu em ninho-de 
marimbondos" quando atuou contra a interme
diação; Então, onde é que está o negócio, alguns 
escritórios estão ligados a alguma seção, porque 
tem que estar ligados a grupos poderosos? Por
que o escritório modesto de interm~diação, puní
vel pela corrupção, que seja, mas, não derruba 
ministro, a não ser que haja um grande consórcio 
que tenha ligações muito fortes: ESse ponto nté 
parece fundamental, porque desde o início nós 
viemos nesse debade. V. Ex• está dizendo que 
admite a hipótese de que foi induzido a sair. Já 
sabia que ia sair, que havia muita gente, de certa_ 
forma, num clima -de desconforto com a sua pre
sença. EntãO,_como é qUe e-ssa é história? Quem 
é quem nesse processo? 

O SR ANÍBAL TEIXEIRA- A conjugação de 
diversos fatores, acho que quando fiz urna atua
ção contra a intermediação na área da Seac, não 
houve reação muito g-rande, porque os projetas 
eram muito pequenos. A média de cada prefeitura 
era de duzentos mil cruzados, então, ninguém 
saia de Brasilia ou outro lugar, tentar um aliCia
mento para um valor tão baixo. E quando nós 

tentamos fazer isso nüma área em que os recur
sos_eram maiores, eu acho que isso aí realmente 
mobilizou algumas· forças. Mas, tudo isso são hi
póteses. Acho que talvez precisasse escrever, ao 
H1vés de "Como se faz um Ministro", "Como se 
desfaz um Ministro" para responder a tantas ques
tões_que o Senador;- de forma tão brilhante, co
loca. 

O SR. REU\TOR .lCarlos Chiaretli) - Ministro, 
eu sei que V. Ex• vai escr"ever um livro brilhante, 
que vai ser best-seller, até, porque é um assunto 
que muita gente vai querer ter. Mas, nós, nO-mo
mento, não gostaríamos de lhe roubar a oportu
'riídade de escrever esse livro, se tomar um autor 
de grande expressão. A comissão gostaria de sa
ber os_fatos já, porque essa é obrigação dela. 
E ~e V. EX'- sabe, conhece, seria conjugação de 

-vários,- mas Quem são os vários? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Eles foram enume
_r.ados aí. 

O SR CHAGAS 'RODR(GUES - Não j)osso 
forçá-lo a dizer o que V. Ex: não quer, não gostaria 
de dizê-lo, evidentemente. Ministro, V. E.x.• disse 
em depoimento anterior, e hoje; mais de uma 
vez, que chamou a policia federal e até convoco~,!_ 
o Delegado T uma, no sentido de viabilizar uma 
investigação a respeito das denúnci~s qUe essa 
iniciativa foi sua. O Delegado Tuma prestou de
poimento da mesma maneira que V. &, _aqui, 
nesta comiSsão- e isso é importante- inverteu 
a Ordem dos fatOres e, nesse caso, a inversão 
da ordem dos fatores altera o produto: ele diz 
que a· iniciativa da investigação foi decorrente ex
clusivamente de uma ação da polícia federal, que 
V. Ex' não teria tomado essa iniciativa, mas soube 
da iniciativa da policia federal e, depois buscou 
colher elementos e, inclusive, através de um telex, 
tentou dar a idéia de que teria tomado a iniciativa. 
Esse é o depoimento do Delegado Tuma. O que 
V. Ex• tem a nos dizer em face dessa alteração 
da versão? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA --Eu posso, aperlas, 
relatar os fatos. Alguns dias após sair no fomal 
O Globo, aquela noticia sobre Valença, eu pedi 
à minha secretária para ligar para o Dr. Tuma 
e dizer que eu gostaria de encontrar com ele, 
até iria conversar com ele na polícia. Ao telefone, 
ele disse: "Não, Aníbal, eu vou ai. Estou com um 
compromiSso- não me lembro bem se no Ita
maraty - posso passar na hora do Almoço?" 
Eu disse: "Pode". Ele disse: "Ótirno". Então, ele 
foi e lá, então, eu conversei com ele sobre o pro
blema de Valença, pedi que ele fizesse uma inves
tigação- severa, já que envolvia um primo meu, 
e perguntei se precisava formalizar alguma-coisa. 
Ele disse: "Não, não. Eu despacho no próprio ... 
eu vou mandar até um delegado lá". Parece que 
o Delegado só foi em janeiro, não é? Não me 
lembro a data. "EU despacho no próprio recorte 
de jornal. já vou fazer isso, pode deixar". Eu falei: 
"Eu queria que o Sr. fizesse uma investigação 
sobre as verbas aqui da Seplan; não· mexesse 
com o passado, não mexesse com nada, apenas 
com ãQUelas verbas que eu distribui". Ele falou: 
"Eu não posso, são milhares de municípios ... " 
"Não, não são tantos assim, não. Eu vou lhe dar 
a relação, já preparei"'. Então, o meu chefe de 
gabinete entregou a ele ~s duas relações. Ele p_C?de 
ter se esquecido desse episódio, ou pode ter co-
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meçado a fazer essa inveStigação antes.e, por 
delicadeza, não ter m_e__inf_orma_do_que já estava 
fazendo a investigação. Mas o fato aconteceu des
sa forma. 

Já mais ·adiante, ·no méS de novembfo, -tornei 
a telefonar para ele. Ele foi ao gabinete, e pergun
tei como estavam as investigaÇões. Ele me disse 
que já havia descoberto quatro escritórios, que 
a coisa estava prosseguindo e que ele ia delegar 
Isso às próprias polícias estaduais Por causa da 
disperSão dos municípios, mas que estava cami
nhando. E prometeu entregar, até o final da seme~" 
na, um relatório. Ele foi protelando e acabei rece
bendo um telegrama, ao final. dizendo que não 
tinha conseguido, que tinha sido_ nomeado um 
delegado especial para fazer essas investigações. 
Então, realmente, fiquei sem o nome dos bois, 
que eu esperava que fosse, que é uma função 
realmente da policia descobrir. Fiquei sem "o no
me dos bois", porque não me foi entregue nem 
ao menos- aqueles quatro escritórios que já ha
viam sido descobertos, segundo a informação do 
Dr. Tuma. O que vejo é que realmente ele podia 
ter começado essa inve~tigação _e, por uma ques
tão de delicadeza, não ter falado comigo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex' 
cadmit._e que tivesse iniciadO por iniciativa da políCia 
federal? 

O SR ANÍBAL TEixEIRA- Pode ter sldo, mas 
ele não me falou isso. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Ele nâo
teria lhe falado porque alvitrava, des_de essa oca
sião, a possibilidade de que V. Ex" poderia vir 
a ser indiciado ao final? 

o-sR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não, não acredito, 
porque era no princípio de tudo. Acho que de 
forma nenhuma. Ele mostrou preocupação em 
fazer o trabalho. 

0- SR: RELATOR (Carlos Chiarelli) - O .Cel. 
Walter Félix disse ontem que V. Ex- jamais deter
minou pessoalmente ou lhe falou para fazer inves
~gações, .. 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Os cantatas coin 
o coronel foram muito ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Só um 
momentinho. Apesar de ser ele seu assessor pes
soal. Inclusive mais do que dizer, ele nos entregou 
um relatório, onde inicia dizendo que só teve con
tato pessoal com V. Ex~- seis meses depois do 
inldo da sua gestão. Está escrito nd relatório que 
ele entregou ontem e autenticou no depoimento. 
E mais: disse que apenas ele recebeu um chama
mento para fazer algumas investigações sobre os 
convênios da secretaria geral, foi lhe dada priori
dade sobre os convénios da secretaria geral, 
quando, na véspera ou antevéspera;- saira uma 
notícia nos jornais denunciandO- fatoS referentes -
a convênios que teriam irregularidades na área 
da Seplan. V. Ex' não confiava na DSl para execu
tar tarefas? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -Acho ·que houve 
um-eStremeCimento entre o coroner e-o Chefe 
de gabinete. Porque logo ele falou só seis meses 
depois, não é verdade. Foi, talvez, a terceira ou 
quarta pessoa QUe recebi no ministério, inclusive, 
me prontifiquei a trazê-lo para o meu andar, por-
que ele mostrou interesse em... -
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O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) - Pessoal" 
mente, antes V. Ex- tinha conversadO-Com o Coro
nel Walter Félix? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Havia convers_a.do 
com o Coronel Walter Félix, e nesta hora, então, 
eu disse a ele que tinha interesSe inclusive de 
trazê-lo, para o próprio andar, mal sabia eu que 
esse problema de espaço era um problema sério, 
porque a SEST saiu, teoricamente, do ministério, 
mas não foi transferida, então, ficou ocupando 
espaço. Esse problema depois gerou atritos entre 
ele, o meu chefe de gabinete. Mas foi uma das 
primeiras pessoas com quem conversei, e recebi 
informações sobre ele do próprio General Ivan 
porque na época tinha um candidato pedido por 
um coronel que trabalhava já na DSI, mas_ (oi 
feito um ap_elo para que o mantivess_e, e _eu o 
mantive lá a pedido do_ General Ivan. 

O SR. RELATOR (Carlos Chíareili) -V. Ex' 
tinha conhecimento de que o SNJ, independen
temente da DSI e da Seplan; realizava uma investi
gação sem a participação da DSI, do seu minis
tério sobre os mesmos episódios? 

O SR. ANÍBAL TEJXEJRA - Não. Não tinha 
conhedmento, a não ser as notícias de jornais 
que saíam informando esse assunto. 

O SR REW\TOR (Carlos Chiarem) -0 ministro 
Ivan nunca lhe deu conhecimento desse fato? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não. O Ministro 
Ivan comentou comigo uma vez - perguntei-lhe 
se havia algum noticiário .....,.. que havia dois recor
tes de jornais. 

o SR. RELATOR (Carlos -cnrareno- Esse fato 
de que foi determinado pelo seu chefe de gabi11ete 
- V. Ex' disse que teria um atrito com a DSI 
- que investigasse os convênios da secretaria 
geral que eram menores, que eram restritos, que 
eram reduzidos em número e em valor, a que 
se deveria essa orientação sobre isso, deixando 
de lado os convênios de porte muito maior? 

O SR. ANÍBAL TED<.EJRA - Não, aí hâ uma 
informação errada. O que pedi para ser investi
gado foram convênios muil6-Qiandes, foi exata
mente esse recurso maior que se- refere ao PIN/ 
Proterra. Efe1ivamente, a pessoa que estava à frén~ 
te disso era indicada pelo secretário-geral. E este 
é o relatório ... 

O SR. RELATOR (Carlos Chiai"elli) - Não. Eu 
lhe falo com relação às investigações da DSL 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Pois é. da DSI. 
Estou falando da DSL 

O SR. RElA.TOR (Carlos Chiarelli) - Então, -
não é procedente a informação do Coronel Walter 
de que lhe foi dada a prioridade de investigar 
os convênios da secr_etaria geral na área de coope-
ração técnica? -

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - N11o~ De coopeR 
ração técnica não. Esse assunto nunca foi posto 
em dúvida. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Nunca 
foi posto?' 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -A não ser quando 
entreguei a lista por uma questãO de princípio, 
já que eu entregava a lista.~. 

O SR~ RElATOR (Carlos Chiarelü)- Perceba 
berO o objetivo para V. Ex" não ser induzido _a 

engano:A fllfóiTnação da DSI, através do seu titu~ 
lar, em depoimento aqui prestado, sob juramento, 
é de que recebeu uma lista prioritária de investi
gação. Aliás a primeira que teria recebido e não 
de V. Ex",_ pessoalmente, e- Sim dÕ seu chefe de 
-gabinete. E essa prioridade seria para os convê
nios de cooperação técnica da _secretária ge~. 

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Não. Não. Nunca 
pedi à DSI. Eram convênios de pouca monta. 
O que pedi foi realmente uma denúncia que che
gou às nossas mãos numa área que movimentava 
muito dinheiro, que era o P[N/Proterra. Então, essa 
denúncia, pedi à DSI que fiZesse uma investigação 
~ele fez,. é urria matéria C:Orifidencial, tenho uma 
cópíei-dOàocumento aqui- coriduiu pela imposR 
sibilidade de_ provar alguma coisa. O que fiz foi 
pedir que essa pessoa _saísse da área que mexia 
com dinheiro para uma outra área, já que não 
podia provar nada contra ele. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - MinistrO, 
vou concluir o meu interrogatório sobre a questão 
dos decretos. Estão aqui os decretos a que V. 
Ex" se referiu hoje. Fui buscá-los na biblioteca. 
Estão os três. O DecretO n~ 94.042, de 18 de 
fevereiro de 1987, quE, dispõe sobre reajustes dos 
contratos em vigor firmados com a administração 
pública. Esse decreto está subscrito em 18 de 
fevereiro de 198_7, pelo Presidente José Sarney, 
pelos ~istros Dílson Domingos Funaro e João 
Sayad, e determina os reajustamentos dos contra
tos em vigor; firmados com órgãos e entidades 
de administração pública, a partir de t? de janeiro 
de 1987. É este_ Q decreto qu_e, segundo me pare
ce, segundo entendi do depoimento de V. Ex!', 
implicaria prejuízos da ordem de 600 milhões de 
dólares, prejuízos que, na semântica do debate, 
se chamou de lesivos e prejudiciais. Mas é este 
o decreto. 

Ministro, este decreto, p~-blicado rro Diário Ofi~ 
cial do dia 20 defevereiro de 1987, de n9 35, 
só foi alterado pelo Decreto no 94.236 - está 
aqui também de 15 de abril de 1987, publicado_ 
no Diário Oficial de 21 de abril. Então, o primeiro 
foi publicado em 20 de fevereirO e o decreto retifi
cativ<;>_, que diz expressamente qual a sua finali
dade e "dispõe sobre os efeitos financeiros dos 
reajustamentos a que se refere o Decreto 
N'l94.042, de-18 de feveieiro", é de 21 de abriL 
Medeia, entre ambos, um prazo de dois meses 
e um dia. Há então uma vigência e uma eficácia 
desse decreto, que agora está em mãos do SenaR 
dor Itamar Franco, de dois meses. Eu tinha enten
dido, no decurso da sua exposição, que fora toma
da uma medida pronta e eficãz no sentido de 
que esse decreto não produzisse efeito, dado o 
seu alto índice gravoso para a economia, para 
a sociedade brasileira, para o acréscimo altamen
te substancial do déficit público em 600 milhões 
de dólares. Agora eu lhe pergunto o seguinte: 
um decreto dessa natureza, com essas conse
qüências, referindo-se a todos os fornecedores 
da administração pública de bens, serviços, obras, 
etc. - inclusive V. Ex" disse nacionais e estran
geiros - (não teve de pronto) os direitos nele 
inseridos utilizados pelos beneficiários? Com dois 
meses de_ vigência? 

0 SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Foram feitas alguR 
mas medidas, não por mim, mas pelas estatais, 

para evitar a aplicação, até que ficasse feita a 
reg~lamentação. 

O SR. RELATOR (CarloS Chlãrelli) -o-HOUVe 
alguma norma impeditiva da aplicação de um 
decreto que estava vigorando, publicado no Diá~ 
rio Oficial e assinado pelo Presidente da Repú
blica? Que norma foi _essa? _ 

-O SR. ANÍBAL TED<.ElRA - Efetivamente era 
muito difícil fazer esse novo decreto nesse prazo 
curto, pois é complexo, como V. Ex· pode ver. 
Imagino que fmam dadas instruções para que 
não fossem aplicados. É claro que, durante esse 
tempo, algum fornecedor pode ter se beneficiado 
dele. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Partindo 
do princípiO da legalidade, a conseqüência-a que 
podemos chegar é que - e gostaria que V. Ex~ 
raciocinasse conosco; parece-me óbvio - se o 
decreto estava vigorando e não tinha sido alterado 
até então, passados dois meses - e V. EX" diSse 
-que -alguns fornecedores podem terRse déle utili
zado - os prejuízos calculado::;; por V. Ex· em 
600 milhões de dólares ocorreram. 

O SR. ANÍBAL TEIXEJRA - Nessa proporção, 
de forma alguma. A maioria dos contratos foi 
segura até que se fizesse essa regulamentação. 

o·sR. RELATOR (CarloS Chictrelli)- Em que 
p~oporç:ão os efeitos ocorreram? 

O SR. ANiBAL TEIXEIRA- É dificil caicular. 
Acho que é difícil calcular. 

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -As empre
sas beneficiárias, reajus"tadas, deviam estar gestio
nando esse decreto? Acredito que estavam. Esta
riarii?ESse decreto não erà Urri pleito dos interf'SR 
sados? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Era um pleito dos 
interessados. 

O SR. REIJ\TOR (Carlos Chiarelli)- Era um 
pleito dos interessados, e V. Ex• reconhece. Então, 
eles estavam atentos. Saiu no Diário Oficial. 
dever ter entrado cobrando. O_ que o GovernO 
poderia dizer, a nível legal, de não pagar, se ele 
tinha baixado um decreto dando os reajustes? 

O SR. ANÍBAL TED<.EIRA- O decreto baixado 
era simples. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Lembro 
a V. EX" que o último artigo do qual cuidei manda 
entrar ein vigor na- data de pUblicação. Não tem 
nenhuma-condicionante. Entra em vigor na data 
de publicação; é explícito, é o seguinte o último 
artigo que eu culdei, entra em vigor na data da 
publicação, não tem nenhuma condicionante. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - É decreto, ou de
creto-lei? 

O SR. CARLOS CHfi\REW - É decreto. Entra 
em vigor na data de publicação, é explícito. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não podia revogar, 
não li. 

O SR. CARLOS _CHIARELU - Eu não c_onsigo 
entender que medidas são essas que foram com
binadas para o decreto não produzir efeito, eu 
não <:;onheço realmente ministro, V. Ex' gostaria 
atê que nos elucidasse porque como um mero 
estudioso de Direito eu não tenho a idéia como 
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é que a gente tranca a vigência sem uma_norma 
posterior da mesma hierarquia superior que revo
gue a norma anterior, são princípios. 

O SR. ANiBAL TEIXEiRA~ A execução -desSe 
decreto é muito complexa, permitiu que as- em
presas ganhassem tempo até que se fizesse a 
regulamentação. -

O SR. RELATOR (Ca-rlOS Cl-liareno- Sr. Minis
tro, V. Ex• há de co!Wir com o seguinte, por mais 
que ganhass_e tempo; o Direito estava estabele
cido e a vigência assegurada, quer dizer, não faz 
mal que saia depois. Houve o decreto, ho_uve a 
norma vigente, houve um período de dois meses 
quem se habilitou teve o direito assegurado, quer 
dizer, salvo melhor juizo, a não ser que V. Ex", 
era isso que eu queria que V._ Ex" pudesse-. me 
informar, se neste meio temp"o,já que o problema 
era tão grave, já que a conseqUência de 600 Iii i= 
Jhões de dólares segundo a estimativa não dada 
por qualquer um, dada pelo ex~Ministro do Plane
jamento, se não foi tomada uma medida de eme:r~ 
gencia, quer dizer 24 horas depois baixar_ul!l O':JtrO 
decreto-lei sustanto a aplicação. E aliás,. diga-se 
de passagem, Sr. MiniStro, eu só completo para 
ajudar o raciocínio que· segUramente vai ser for
mulado pelo Senador Itamar Franco, é que o de
creto subseqüente de 15 de abril publicado_ no 
Diário Oflcial apenas diz o seguinte: é lss_o que 
é mais importante. Os __ reajustamentos aqui se 
referem ao art. 1~ do Decreto n~ 94.042, sérão 
concedidos a partir 24 de novem!'ro dei- 1 S:l86. 
E aí, vem o problema, data da vigência do Decreto 
n" 2290, 

Art. 2? Este_ decreto entra em vi9or na data 
de sua publicação. 

Art. 3~ Revogam-se as disposições ·em ·con~ 
trário. 

Então, Sr. Ministro, o_ problema é o seguinte: 
o decreto de abril, não é um decreto que suprima 
o anterior, muito pelo contrário, ele apenas altera 
o art. 1'' e mais, ele retroage à data de- correção, 
o que conseqüentemente sálvo melhor juízo, e 
não está aqui lidando nem com empresário, nem 
com economista, mas me parece, que na medida 
em que ele retroage à data de correçâ"o eJe au~ 
menta inclusive o espaço que beneficia o credor. 
Então, o decreto corretivo, na verdade, é_uma 
correçào ho sentido de retroagir a data, o dia 
a quo, a data inicial não mais de 1 ~ de janeiro 
de 1987, para 24 de novembro de 1986. Essa 
foi a correção introduzida no mês-de abril. Só 
isto nada mais, e vigência imediata. Então, nada 
mais há a questionar com relação ao restante 
do texto. E a outra alteração é apenas do mês 
de setembro. O novo decreto- inCidente sobre a 
matéria só vem em 24 de julho. Então, nós fica
mos com esse decreto na sua plena vigência de 
20 de fevereiro a 24 de julho com um agravante 
em 2 de abril. ~ -

Essa é a sttuação, por isso eu gostaria já que 
v. Ex" trouxe a matéria me perdoa o adiantado 
da hora, eu lamento o cansaço de todos nós mas 
eu acho que é coletivo, mas esse no meu ponto 
de vista é a questão funeral desse depoimento 
de hoje. V. Ex' nos trouxe a informação que este 
decreto geraria um prejuízo de 600 milhões de 
dólares para a sociedade brasileira, sociedade bra
sileira c_omo um todo, fiquei com a impressão 
no depoimento, de que haviam sido tomadas me
didas corretivas que impediriam que esse fato 

ocor.resse. fui ao ~xame-eagora está aqui o quadro 
legal da vigéncla continuada do decreto. Então 
a conseqüência de que aqui está a comprovação 
"da acertiva, se o ·cálculo de V. Ex• está certo, os 
600 milhões~de--dólares estão aqui assegurados 
pelos decretos, inclusive o decreto segundo tem 
asstnatura de V. Ex' eSSe -que ffianda retroagir 
a data de correção é assinado por V. Ex• em com
panhia do Ministro Dílson Domingos Funaro. E 
o terceiro decreto, já de julho, assinado por V. 
Ex' e pelo Ministro em exercício na época, já exer
citando a função futura, Maílson da Nóbrega. 

Então, esse é b quadro. V. Ex: nos alegou que 
havia problemas de um outro decreto ainda mais 
pernicioso que ia ter conseqüência de três bilhões 
de dólares. Imagino, então, o que não seria esta 
situação. é: este o quadro que lhe trago e é por 
isso que faço questão de ter este assunto como 
tema, agora, central. Espero que o Senador Itamar 
Franco complemente. 

O SR.JTA/V\AR FRANCO- Não. la dizer o que 
-v.--EX" Comj)letou, eu ia ter exatamente o art. 11 
que diz o seguínle":- --

-___ "Os Contratos errl vigor, firmados com ór
gãos, entidades de administração pública, 
ainda não reajustados, e que tenham por ob
jeto a realização de obras, a venda de bens, 
para entrega futura ou prestação de serviços 
_continuas ou futuros, poderão ter reajusta
mento a partir de 1" de janeiro 1987 .. :· 

- E V. Ex" completou o que eu ia dizer. O outro 
decreto faz, para 24-11-86, pior ainda. Ouço V. 
Ex" Ministro, está aqui o outro decreto e também 
o terceiro decreto. Este já assínado por V. Ex-', 
modifica a çlata de 1 ~ de janeiro de 1987 para 
24.de novembro de 1986, Quer dizer, agravante. 
Não é verdade? 

O SR. ANÍBAL TED<EIRA- O objetivo do outro 
foi corrigir este aqui. 

OSR. ITAMAR FRANCO-:_ Veja que 0 primeiro 
decreto fala em 1 o de janeiro de 1987, e este 
aqui já fala em 24 de novembro de 1986, data 
da vigência do decreto. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- E a data do outro? 

O SR. ITAMAR FRANCO - O outro já é de 
24 de julho de I 987, o terceiro? 

·-O SR ANfBAL TEIXEIRA - Faz a correção 
final. ~ matéria complexa ... 

O SR. ITAfv\AR FRANCO - Foi exatamente 
o que o Relator colocou. Ê evidente que nesse 
período esse decreto entrou em vigor na data 
de sua publicação, está escrito aqui: "este decreto 
entra em vigor na data de sua publicação", revo
gam~se todas as disposições em contrário; evi

__ dentemente, alguém foi benefidado e, como V. 
-EX• trouxe aqui, na ordem de 600 milhões de 
dólares. E. aí, nobre Relator, é que digo ... 

-- O SR. RElATOR (Cãrlos Chiarem) ..:..... Aí, Pois 
é, espero que V. Ex" _diga porque também quero ... 

O SR ITAMAR FRANCO- Não, não, já disse
mos· eXâf:amente que a Comissão entrou naquilo 
que era importante também, no plano macroeco-
nômfco do governo. - -

O SR. RElATOR (Cailõs Chiare IIi)-A qUestão 
que eu coloco, Sr. Ministro, e acho que ela é 

fundamental para o norte_ da comissão. V. Ex" 
diSse e foi põr isso que lhe perguntava a data 
da posse, V. Ex• falou em fevereiro, não foi? Feve-

. reiro de 1987 - então V. Ex' chegou e o decreto 
recém havia saído. O primeiro decreto não era 
V. Ex' Ministro; no segundo -decreto era V. Ex• 
Ministro. Pois bem, V. Ex' foi de certa forma aco
lhidd pelo Ministro da Fazenda, que lhe disse da 
saída desse decreto, que havia sido publicado al
guns dias antes, e que se manifestava preocupacio 
com o decreto porque· havia subscrito, c:onforme 
está aí no Diário Oficial, assinatura do Ministro 
Funaro. E ai, realmente, é que Vem o pràbJema 
central, e talvez seja até fastidioso. Mas, Ministro, 
600 milhões de dólares, um ministro da Fazenda 
subscreve e ao chegar um novo ministrO do Plane
jamento pede ajuda para corrigir aquilo que era 
uma sangria sobre a Nação! Quem fez, quem 
induziu a decretação dessa primeira disposição 
normativa de 20 de fevereiro? Quem? Aí é um 
fato ç-oncreto. Porque vamos ter <.:jue chamar à 
colaçãÇl, ao depoimento, o ex-Ministro Dílson Fu
naro. E óbvio que se ele assinou e logo depois 
-da sua posse, dez dias depois do dec!_e!o, ou 15 
dias, pede a V. Ex• que o ajudasse a derrubar 
um decreto que ele ajudou a construir, _e que 
havia consciência de ambos os ministros que pro
duzia um prejuízo ao País de seiscentos milhões 
de dólares; e pior do que isso, Ministro, pouco 
tempo depois V. Ex: nos comunica que se prepa
rava um outro coquetel envenenado, cinco vezes 
mais danoso. Quem preparava o segundo? A 
mesma pessoa que preparara o primeiro? Ou as 
mesmas pessoas que puseram goela abaixo do 
Ministro da Fazenda? 

V. Ex". volto a dizer._ não é culpado aqui. Aqui, 
V. Ex" não é Indiciado; aqui, V. Ex" não tem sobre 
si nenhuma carga delituosa; V. Ex" vem, aqui, co
mo tantos vieram, recebendo o tratamento respei
toso que lhe assegura a sua condição de ex-Mi
nistro de Estado. 

Pergunto-lhe com o ·maior rigor e com o maior 
respeito, e lhe faço um apelo, como brasileiro 
e como cidadão: V. Ex- tem uma oportunidade 
ex~elente de nos dizer, nesta_h_ora, o que aconte
ceu no backgrund, nos bastidores desses decre
tos, Ministro; V. Ex• trouxe o fato à coJação. Digo, 
com toda a sinceridade, que não- sabia desses 
decretos; acho que a Comissão não sabia desse 
decreto; a Comissão iria interpelá-lo sobre assun
tos que interpelou; inclusiv~. a preocupação que 
nos foi agregada sobre aquela lei de excesso, so
bre a intermediação, sobre Valença, sobre tantas 
coisas. V . .E)(' trouxe esse outro fato que é muito 
mais grave. E nós estamos aqui, neste momento, 
na dependência de um_a palavra de V. Ex' Não 
nós, transitórios componentes de uma comissão, 
mas a sociedade brasileira. Muito mais do que 
revelar no seu livro, uma palavra sua permite-nos 
seguir caminhos; e esta Comíssão nãÕ -se deterá 
efl'!__qualquer obstácl!IO. fiLas, precisamos de ele
mentos, Sr. Ministro. Se chamamos V. Ex" a depor, 
vamos chamar quem entendermos, desde que 
tenhamos elementos. Ajude a Comissão a des
vendar fatOs, sobretudo porque V. Exa fez várias 
manifestações aqui de que o seu propósito per
manente foi administrar em favor da comunidade; 
que V. Ex~ está sendo penalizado porque foi eficaz, 
e despertou a ira daqueles que tiveram interesses 
menores prejudicados. 
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A hora é esta, Sr. Ministro.-Aqul não há indicia
mentes; aqui não há depoimentos fechados; aqui 
não há pressão, aqui há transparência e um pro
cesso democrático. V. Ex" é como nós um político. 
O que está em jogo, neste momento, é a seriedade 
da instituição parlamentar; a valia das suas prerro- _ 
gativas e, mais do que isso, a imagem da classe 
política, que, afinal de contas, numa _democracia, 
ou é salvaguardada e preservada por méritos pró
prios, ou não tem_razão de ser a democracia. 

Tenho todas_ as razões para dizer i:JU.e V. Ex" 
é um democrata comprovado. Esse é o momento 
fundamental. Não estou Jazendci lipelo patético, 
não estou sendo passional nem emocional, estoU 
fazendo uma poderação da importância da sua 
manifestação, nesta hora. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -Agradeço as pala~ 
vras e, realmente, não estou escondendo nada, 
sei muito pouco sobre esse assunto. Apenas fui 
despertado quando apareceu esse novo decreto, 
esse_ novo estudo na Seplan. Acho _que temos 

· fóntes para verificar isso, o-próprio Ministro Funa
ro pode dizer, porque até essa estíinativa de 600 
mil dólares foi ele quem me deu. 

Pode ter sido, rea1mente, um erro administra
tivo; pode não ter havido má-fé na elaboração 
disso. Agora, efetivamente, não tenho muito a in-

. formar sobre o assunto. Se soubesse alguma coi
sa a mais, eu diria a esta comiSsão, porque estou 
em juramento. E-revo reãlrTietite muito a séflo 
o juramento que fiz. Não tenho mais dados sobre 
esse assunto. Prometo que vou tentar, não é fácil, 
esta comissão tem, também, que tentar ... 

O~· PRESlDERTE (José lgnác:lo Ferreira)
Dr. Aníbal, diante da manifestação de V. Ex-, ape
sar de toda ênfase com que o Sr. Relator se empe
nhou no sentido de extrair de V. Ex• nomes -
e certamente, _em função da sua dificuldade, isso 
não foi possível - mas, diante da sua manifes
tação, a comissão passa a colocar na mira da 
investigação todo mundo que ort;>itav_a em _torno 
do Senhor Presidente da República, vale dizer, 
f.'\inistro de EstadO-da área, aqueles mais próxi
mos do Presidente da Repúblíc_à_qlie-tínham in
fluência sobre Sua ExcelênCia, quer dizer, que 
tinham inclUsive condição de _acesso imediato ao 
Chefe. da Nação, todos esses paSSam ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- O consultor-genil. 

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O Dr. Consultor-Geral da RepUblica; todos esses 
passam, por orbitarem em- tomo do Presidente 
da República, a ser pessoas que, necessariamen
te, devem ser trazidas à comissão para prestar 
esclarecimentos a respeito. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES ~ Eu só pediria 
ao nobre presidep•e que mandasse divulgar os 
três decretos distribuindo-os aos membros da co
missão. 

O SR. PRESIDENTE (Jose lgnãclo Ferreira)
Distribuir aos membros da comissão? Pois não. 

A presidência determina à secretaria que proce-
da a essa providência. -

O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Aníbal, 
uma pergunta, não querendo insistir na sua me
mória: quem costumava elaborar minutas de de
cretos que não aquela sistemática usual da rotina 
administrativa? Já se vê que esses decretos -

quãndo eU falo "nesses", V. Ex' subentenda o 
decreto de 20 de fevereiro (V. Ex• não era minis
tro), a tentativa de decreto dos três bilhões, que 
Iõi, segUndo V. Ex• nos inforril.ou, obstaculiZado 
na Procuradoria Juríclíca -da Seplan- esses dois 
decretos, um abortado, o outro consolidado e nor
matizado, quem fazia, quaildo não era mecanis
mo usual de elabo(ação, quem costumava prepa
rar esses decsetos que, como V. Ex• mesmo diz, 
são matérias extrei"ni:lmeilte delicadas, são decre
tos difíceis, são decretos que exigem rigorismo 
técnk:O J_nclusive, esSé--de julho· eu estava exami
nando, ainda que en passant, maS é um decreto, 
com fórmulas matemáticas, com índices, etc. 
Quem os preparava? lndlisíve-esse dêcreto dos 
três bilhões de dólares, que também era um de
creto assim com muita complexidade, esse_ que 
V. Ex• nos relatou que a procuradoria ... 

ó:SR. ANíBAL TEIXEIRA- Era, porque ·esse . 
e!lvolvia a responsabilidade dos municípios e_ dos 
estados. 

O SR. ~ TOR (Carlos Chiarelli) - Ondê-era 
a fábrica usual de decretos de tal complexidade? 
Quem coordenava isso? Eu vou levantar uma até 
porque acho que não é uma acusação, é matéria 
de discussão de origem legislativa mas era a· Casa 
Civil, pOr um acaso, que coordenava esse tipo 
de trabalho? 

O SR. ANfBAL TEiXEIRA - Não_- Essa matéria 
era elaborada num ministério -próprio. O Ministro 
Dilson Funaro- pode ser__a impressão que ele 
me deu - disse que havia sido cometido um 
erro. 

O SR. RELATOR (CaÍ"los Chiarelli) - NO Pri
meiro? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Sim. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - E--esse 
segundo que foi parar lá na Seplan, ele tinha ori
gem na Fazenda? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu não sei a ori
gem. Esse problema, realmente, só s_ei dizer que 
sim, gue eu deixei aqui. 

O SR. RELATOR (Caflos Chiarelli)' _:_· EX.aút-
mente.- - - -

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Esse foi entregue 
pelo Dr. Michal, pessoalmente, mas quem fez a 
papeleta foi o _chefe de yabinete, para que um 
jurídico examinasse. Mas não foi dito quem redi
giu esse decreto. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -Mas ele 
não tinha origem lá na Seplan, ele não chegou 
à Seplan? 

O..SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Ele chegou à Se
plan. Então, eu não ponho_·sob suspeita o Sr. 
Michal, eu apenas queria que ele me dissesse 
quem redigiU esse decreto. 

- d~~R:-RE1.ÃTOR (Carlos Chiarelli)- E ele nao 
lhe d!sse? 

O SR. ANÍBAL TEJXEIRA ......,... Não, eu nunca 
o inte"rpelE~i, eu só -fiquei sabendo disso dias antes 
de sair. 

--o SR. RELA.TOR (Cãrlos Chiarelli)- Sim, mas 
V. Ex" sabe que ele veio para a Seplan. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Veio para a Seplan. 
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0- SR. RELATOR (C3"rlos Chiéii"eTií) ;:_;_·Não era 
orii;Jirlário da Seplan? ------ - --- · 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não era originário 
da Seplan, porque a equipe da Seplan- é que 
havia trabalhado nesse decreto çomplexo, com 
fórmulas matemáticas, junto com empresas esta
tais. Foi um tra_balho realmente estafante, um tra
balho que exigiu uma equipe muito grande, por
que era um trabalho muito complexo. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Ministro, 
insistindo um pouco na sua memória: V. Ex• recor
dá esse anteprojeto de decreto que nos traz agora? 
l;m que época ele surgiu lá na Seplan? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Este aqui? 

O SR. RELATOR (Carlos Chíare!li) -É, este 
que V. Ex" nos traz. Em que época? Ele foi de-pois 
de julho? 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Foi analisado, o 
fecho da ailâlise dele foi"ho dia 11 de dezembro. 

o :s-R: R-ELATOR (Carlos éhiarel!i) :__ DO "ano 
passado? - - -- - -

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - É, inclusive, ele 
chegou no dia 18 de novembro. 

b sR RELATOR (CarlOs Chiarelli) --Sr. Minis
tro, só mais uma informação: esta estimativa dos 
três bilhões de dólares é sua ou ela foi - o que 
não lhe tira a validade - é sua ou V.' Ex" está 
estribado no órgão jurídico? 

OSR. ANfBAL TEIXEIRA- No pessoal do Jurí
dico. 

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Como 
é? 

O SR ANfBAL TEIXEIRÁ ..:_No pessoal do Juri
dico, na verdade. 

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- A Procura
.,e!oria Jurídica, o Departamento Juridico? 

OSR ANÍBAL TEIXEIRA- Ele trabalhou muito 
nesse outro decreto, que é complexo, calc:ulou 
que este aQui seria um prejuízo de cerca de três 
bilhões de dólares. 

O SR. REl.ATOR (Carlos Chiarelli) - Então, 
é urna informação de um departamento técnico 
abalizado, que estudou a matéria e lhe deu essa 
informação. 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - É urna estimativa 
que pode ser discutível, porque ela tem muitas 
variáveis, mas é uma estimativa feita por quem 
esteve dentro da elaboração desse decreto. 

O SR. REU\TOR (Carlos Chiarelli) - Eu só 
fazia questão de reafirmar um- fato. É que esta 
tentativa de nova alteração no decreto - é isto 
que chamo a atenção do Sr. Presidente e dos 
Srs.- Senadores - é que essa tentativa de nova 
edição de decreto, eSsa nova pi"oposta é de de
zembro de 1987. Já é, novamente, uma incursao 
renovada de gerar prejuízos adicionais àqueles 
que foram gerados em fevereiro, e que só pude
ram ser sanados, segundo depoimento de V. EX, 
em julho. Então, chega outubro ou novembro, 
começa-se uma nova empreitada, para de novo 
conduzir a um processo de prejuízo da dimensão 
de tr~s bilhões de dólares, quando todo o País, 
nesse_ período estava ouvtndo manifestaç:ão do 
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GoVerno de que o- probiema priori~rio __ era .c:omM _aqui do plenário ... Naquela parte reladonad"a com 
bater o déficit público. - ---o problema dos 105 bilhões, uma sUplementação, 

em que o nosso ilustre Ministro Aníbal fez inlcia!M 
o SR. ITAMAR FRANCo _:pefrriita-me v. Ex"1 mente referência, dentro de uma indagação, se 

veja que as 14 irregularidades levadas a.o. Senhor não me falha a memória, do próprio no tocante 
Presid(:nte da República, em um decreto, indu- à parte que dá suporte ao decreto, ao projeto 
sive, já com 0 Ministrõ Maílson, que data de 21 quando foi enviado. Na sua exposição de motivos, 
a 23 de dezembro de 1987 _ f1ão é verdade? V. Ex• fez. referência exatamente, se não me falha 
_ a informação que tenho da sua assessoria é a fnemória, à Lei n" 4.320, no que diz respeito 
que estas 14 irregularidades no decreto que estaw ão item IV do art. 43, que fala neste suporte reladow 
beleceu reserva de contenção, já com a assinatura nado com títulos do Tesouro que dariam suportes 
do Ministro Maílson, é a data de 21 a 23 de dezem- ·- necessários a uma abertura_ de crédito suplemenw 
bro de 1987. - · tar. En-tão, eu gostaria de saber, porque V. Ex~ 

O SR. RELATOR (Carlos êhiarelli) _Sr. Prasi-· teria dito que ele não soube precisar bem se já 
dente, concluo a minha partici,Ração e apenas haviam sido Janç:ados ou não, se a informação 
solicitaria a V. Ex", por óbvias razões, da impor- -que- V. Ex" prestou na sua exposição de motivos, 
tànda de que possamos ouvir,jã que foiãm nomi-- ela estava lastJ:eada nesse lançamento ou se aqui 
nalmente citados na prática de ates de origem o Congresso Nacional, Câmara e Sehado, ao 
duvidosa e conseqüências objetivas, e por terem apreciar a matéria, ao apreciar essa situação, natuw 
responsabilidades funcionafs,_os dois ex-ministros_ ralmente, foi se louvando na informação prestada 
da Fazenda, os ministros Maílson Funaro e Bres- _ -pelo seu ministério, pnde ele fazia referência a 
ser Pereira. E, se possível; ri.um processo, indu-o esse item que é, de fato, o suporte pata -abertura 
sive, talvez, de acareação, a ser examinado pela do crédito suplementar? 
comissão. Inclusive 0 Ministro Maílson da Nóbre- Eu me ausentei e fiquei sem saber, porque V. 
ga, que quer como S~cretáriq_-Geral, quer como Ex" não soube precisar bem a data do lançamento; 
miniStro, como secretário-geral, referendou, porw se V. Ex• protestou por uma apresentação postew 
que estaria no exerócio do ministério. Então, acho rior à comissão, talvez não tenha agora no mo-
indispensável. menta esse dado para nos fornecer, mas eu queria 

que ficasse registrado. Se V. Ex~ não puder infor-
. O SR. ANfBAL TEIXEIRA- O Secretário pode- mar no momento, que nos remetesse posterior-

na depor. mente p~los d~dos que naturalmente tem, nesse 
o SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) - - senti~o. Cl,lnç~ o_colocação qu~ faço, não só a-

A Presidência não tem condição,.. -- V. Ex", como ate ao nosso presidente. 

O SR. MENDES CANALE - O decreto r{áo 
teria sido assinado, _também, p_elo Ministro João . 
Sayad? Se não, iremOS ficar aqui com alguns que 
vêm dar uma explicação. O Ministro João Sayad 
até gostaria de estar aqui presente para explicar 
essa posição, por questão... -

O SR. RELATOR (Càrlos dilarEilli)- Agrãdeço,-
Senador Mendes Canale, porque, para manter a 
mesma linha de critério da relataria, é indispen
sável, também, por sêt {:fãrte clara e objetiva, fir
rnatária do documento, também ouvimos o Minis-
tro João Sayad. · -· 

O SR PRESIDENTE (José lgnáclo Ferrei~ã)
A presidência não tem condições de fazer uma 
acareação com pessoas que· ainda não depuse
ram. O mais práticO é-que eles venham prestar 
um depoimento, porque, s6 então, com base em 
alguma colisão entre depoimentos é que se pode
rá fazer urna audiência de acareação. 

De maneira q~.:e a piesldênda acolhe os Pedi
dos do relator, se não há objeção da comissão, 
e. certamente, vai aprazar para uma época ade
quada, após a Semana Santa, a tomada desses 
depoimentos. 

A presidência indaga dos Srs, Senadores _e __ da 
Sr' Deputada se desejam ... Não, V. Ex• é uma 
parlamentar valorosa e. está aqui e tem acompa
nhado, para satisfação e honra nossa, os nossos 
trabalhos, integrante da Comissãp de Fiscalização 
da Câmara, de maneira que V. Ex" tem todo o 
direito de formular as perguntas que quiser. A 
presidência cumpre, não só o dever, mas é uma 
satisfação pessoal que tem em fazer essa indaga
ção, Mas, não desejando ... 

O SR MENDES CÃNA.LE - sf. Presidente, 
eu gostaria s6 de, pois me ausentei um pouco 

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - (início fora do mi
_cro[one) ... era necessário mais no final do ano 
para pagamento ~o pessoal, mas eu prefiro ga
nhar um pouco de tempo e fazer uma verificação 

- para dar uma informação predsa a V.Ex• e tam
bém ... 

O SR. MENDES CANALE- Porque acho que, 
sem dúvida, fundamental. Se a sua assessoria, 
inclusive ao promover a sua eXposfção -ae moti
vos, calcou e ofereceu a V. EX" dados que, na 
época, nao eram os existentes, e que eSses títulos 
JJão __ h<l'li_am_sido ainda lançados, isso veio para 
o Congresso Nacional e acho muito grave essa 
situação, razão pela qual de fundamental impor
tância para a Comissão a fiXação da data de lança
mento desses titules para ver se, de fato, eles 
encontram guarida no que dispõe a Lei citada 
de n~ 4.320, item IV do art. 43. 

O SR. ITAMAR FRANCO-- ·senador Melldes 
Canale, o Sr, MiniStrO Prometeu averiguar e infor
mar a Comissão desse fato. Sr. Presidente, a pala
vra está com V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
A Presidência acaba de receber da Deputada Dir
ce Tutu Quadros um expediente, encáiTtinhando 
cópia do pronunciamento do Sr. Deputado Ono
fre .Corrêa, Constituinte do PFL do Maranhão, on
de S, Ex" denuncia autêntico escândalo de enri
quecimento ilícito por parte do Sr. Paulo Miranda, 

-funcionário da FAE, Ftirldação-de-ÃSsistênda ao 
Estudante, além de carta do referido parlamentar 
a ela dirigida, onde reafirma a grave denúncia 
por ele formulada e, certamente, pretendendo 
providênciaS desta Comissão. 

A Presidência vai pas_sar a matéria para o Rela
tor, a fim de que, na próxima reunião ou ainda 

nesta, indique um outr,o relator para o juízo de 
admissibilidade. Fica is$o com.o nobre Relator. 

A Presidência vai, nesta oportunidade, já a esta 
)lera, indagar de novo dos Srs. Senadores das 
Srs Deputadas se tem alguma pergunta mals a 
fazer. (Pausa) Não tendo, a Presidência indaga 
do üustre depoente se tem mais alguma conside

_ração a aduzir. (Pausa) S_e.tem, a Presidênica lhe 
dá a palavra _ - _, ·. 

O SR. ÀNÍBAL TEIXi::IRA - QUero -apenâs 
agradecer ao:; senadores e à Mesa a forma cava
lheresca como fui tratado aqui e dizer que é mo
tivo de orgulho termos um Parlamento preocu
pado _com este problema e que está realmente 
empenhado em esclarecer essas questões. Agra
deço comovido, porque realmente foi uma grande 
provação_ que eu pasSei_desde.que saí do Minis
tério, aliás, desde há algum tempo antes _do Minis
tério, e hoje aqui encontrei pessoas procurando 
e buscando a verdade dos fatos. 

Muito obrigado ao Sr. Presidente, à Mesa, a:o 
Relator, ao Senador Itamar Franco, as minha"s 
desculpas pelas falhas e pelos esquecimentos que 
por acaso tenham ocorrido. Eu anotei os docU
mentos que poderei trazer, farei tudo para cumw 
prir, no mais rápido tempo, esse CC?mpr_S:~misso.' 

O SR. PRESIDENTE (Jôs.él9náCio 'Ferreira)__:_ 
A Presidência também agradece a V. EX" a colabo
ração que deu para o esclarecimento da verdade, 
agradece aos senhores e Senadores e demais 
parlamentares a todos os demais presentes. 

Coffio está cancelada a reunião de amanhã, 
em VirtUde do fato de que às 9h da- manhã nós 
teremos sessão da Assembléia Nacional Consti
tuinte, quando seria tomado o depoimento · d9 
Delegado AJcione, fica, então, sobrestada essa to-

- mada de depoimento e a Presidência encerra a 
reuniã·o, sem condição de aprazar a próxima, O 
cfué, Certame"nte. Se dará na próxima terça-fetrá, 
com a pauta que--no cUrso desses dias a ComissãO 
elabora_rá. V._ Ex_a tem a palavra. 

O SR. MEI"iDES _CA.NALE_....,.... t _uma parte que 
ficou em pendência. Eu passei_ as notas taquigrá
ficas ao Assessor do Ministro Aníbal Teixeira, em 
que ele teve a oportunidade de conhecer as decla
rações do Coronel Félix, e acho que, em me devol
vendo sem nenhuma afirmação, eu gostaria de 
ouvír do nosso Mirüstro, mas parece que aquela 
acareação a que ele se referiu inicialmente não 
vê da sua necessidade. 

O SR AN1BAL TEIXEIRA - Peço desculpas 
por haver me referido de maneira tão forte ao 
Coronel, maS foi a indignação do momento. Agra
deço muito a V. Ex• ter conseguido aclarar esse 
ponto . .Muito obrigado. 

O SR.. PRESIDENTE (José fgnácio Ferreira)
A Presidência agradece novamente ao depoente 
e esclarece que, em uma outra oportunidade, cer~ 
tamente deverá intimá-lo para um~ nova inquiri
ção, se necessáríó, ou· para õ qué seguramente 
vai ocorrer, uma audiência de acareação, em virtu
de de colisão do seu depolmento com o de outros 
depoentes que anteriormente compareceram a 
esta ComissãO. 

A Presidência, nada mais havendo a tratar, enw 
cerra a presente reunião. 

(Encerra-se a reunião às22flOraS e 1 O!nínuw 
tos.) 


